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Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till nya be-

stämmelser om att årsbokslut får upprättas med tillämpning av 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredo-

visning och koncernredovisning – komplettering till förslaget till 

allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning. Remiss 

2016-12-06 Dnr 14-28.  

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (Handelshögskolan) som beretts tillfälle att yttra 

sig över rubricerade förslag vill härmed framföra följande.   

 

Sammanfattning  

Handelshögskolan anser att Bokföringsnämnden, BFN, inte ska anta utkastet i sin nuvarande 

form. Istället anser Handelshögskolan att förslaget ska utformas på det sätt som beskrivs ne-

dan. Vidare efterfrågas en utökad diskussion i konsekvensutredningen. 
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Handelshögskolans synpunkter  

Inledningsvis vill vi poängtera att Handelshögskolan i sitt remissvar valt att inte kommentera 

innehållet i remissen i detalj. Detta eftersom det inte berör en fråga som är väsentlig ut ett ut-

bildningsperspektiv. I stället har vi valt att lämna synpunkter ur ett mer konceptuellt perspek-

tiv.  

Handelshögskolan ställer sig positiv till att BFN har kompletterat det under 2015 remitterade 

förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut (K2 Årsbokslut). Vi 

anser dock att BFN borde ha skickat ut en komplett remissversion, som omarbetats och kom-

pletterats enligt det remitterade förslaget. Nu måste remissinstanser själva bilda sig en upp-

fattning hur kapitel och punkter ska omarbetas med utgångspunkt från det tidigare remitterade 

förslaget och en läsanvisning.  

Företag som frivilligt väljer att upprätta årsbokslut enligt punkt 1.6 (den nya allmänna råds-

punkten) ska tillämpa särskilda regler som finns samlade i kapitel 20. Ur en pedagogisk syn-

vikel anser vi att denna lösning är god, att samla de särskilda reglerna i ett och samma kapitel. 

Däremot anser vi inte att de särskilda reglerna i kapitlet är tydligt skrivna. Till exempel önskar 

vi en fullständig lista över vilka delar av BFNAR 2012:1 som ska tillämpas, alternativt inte 

ska tillämpas. Även om reglerna är frivilliga att tillämpa för företagen, måste man veta vilka 

regler som ska tillämpas.      

Sammanfattningsvis anser vi att det är en avvägning mellan att ha ett samlat regelverk för 

årsbokslut och att ha ett regelverk som är lätt att följa i alla situationer. Vi anser att det är vik-

tigare att det endast finns ett regelverk för årsbokslut, men att det remitterade förslaget kan 

förtydligas så att det blir lättare att följa. 

Handelshögskolan anser vidare att konsekvensutredningen behöver stärkas. I punkt sju anges 

att endast ett mycket litet antal företag förväntas tillämpa möjligheten som förslaget innebär. 

Handelshögskolan delar denna prognos, men önskar samtidigt att BFN hade förklarat bättre 

hur man kommit fram till denna slutsats och vilken grund den baseras på.  
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