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Bokföringsnämnden 

Box 7849 

103 99 Stockholm 

Förslag till allmänt råd om byte mellan K-regelverk 

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Förslag till allmänt råd om byte mellan 

K-regelverk. FAR får med anledning av detta anföra följande. 

FAR avstyrker det allmänna rådet då FAR anser att behovet av regler för byte mellan  

K-regelverken är begränsat. 

FAR har tidigare efterfrågat vägledning för hur företagen ska gå tillväga vid byte av regel-

verk. Situationen var dock annorlunda då jämfört med idag när regelverken är färdig-

ställda. FAR anser att behovet av regler för byte mellan regelverken numera är begränsat. 

Vidare behöver ett byte mellan K-regelverk inte innebära ett byte av redovisningsprincip. 

FAR anser vidare att det allmänna rådet inte hanterar den principiellt viktiga frågan 

huruvida bytet mellan K-regelverk innebär byte av redovisningsprincip eller inte. 

Om BFN ändå väljer att publicera det allmänna rådet vill FAR anföra följande. Det 

allmänna rådet innebär att det krävs särskilda skäl för att byta från ett ”högre” regelverk 

(K3) till ett ”lägre” regelverk (K2). De särskilda skäl som framförs syftar i huvudsak på 

större företag, enligt definitionen i årsredovisningslagen, som ändrar omfattning på sin 

verksamhet och därigenom blir ett mindre företag enligt samma definition. Bokförings-

nämnden har i sin konsekvensutredning avseende nytt allmänt råd om byte mellan olika  

K-regelverk kommit fram till att det inte finns behov av särskilda hänsyn till små företag 

vid reglernas utformning. FAR anser att denna slutsats är olycklig. Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3) utgör 

huvudregelverket för samtliga företag som avslutar sina räkenskaper med en årsredo-

visning, vilket även innefattar de mindre företagen. FAR anser att de särskilda skälen 

behöver utvecklas till att även innefatta den situation där ett mindre företag initialt inte 

väljer att tillämpa K2-regelverket men i ett efterföljande räkenskapsår övergår till att 

tillämpa det enklare regelverket K2.  

Vidare utgör detta regelverk såväl som det allmänna rådet BFNAR 2008:1 Mindre aktie-

bolag ny normgivning och effekterna av tillämpningen av regelverken är svåröverskådliga 

innan de faktiskt har tillämpats, särskilt för de mindre företagen. FAR anser därför att det 

bör vara möjligt för de mindre företagen att byta till ett enklare K-regelverk utan särskilda 

skäl.  
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