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REMISS 

2016-10-19 

Enligt sändlista 

Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 – 

komplettering till förslaget till allmänt råd om årsredovisning i mindre 

företag 

Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 18 oktober 2016 beslutat att 

remittera ett kompletterande förslag i form av ett nytt kapitel om frivilligt upprättad 

kassaflödesanalys till förslaget till allmänt råd om årsredovisning i mindre företag med 

tillhörande vägledning (K2). 

Bakgrund 

I april 2016 remitterade BFN ett förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om 

årsredovisning i mindre företag (K2). I remissvaren har det framförts önskemål om att det ska 

vara tillåtet att frivilligt lämna en kassaflödesanalys i en årsredovisning upprättad enligt K2. 

Det remitterade förslaget 

BFN föreslår att reglerna om hur en frivillig kassaflödesanalys ska upprättas placeras i ett eget 

kapitel sist i det allmänna rådet och vägledningen.  

 

De föreslagna reglerna utgår från reglerna i K3 om kassaflödesanalys. Begrepp och företeelser 

som inte regleras eller förekommer i K2 har tagits bort eller ändrats. Av den anledningen har 

exemplet justerats. För att begränsa antalet regler föreslås att en frivillig kassaflödesanalys 

ska upprättas enligt den indirekta metoden. 

 

BFN:s avsikt är att de föreslagna reglerna ska beslutas samtidigt, och med samma 

ikraftträdande, som det tidigare remitterade förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2). Av det skälet är remisstiden kort. 

 

Förslaget samt konsekvensutredning finns att ladda ner på BFN:s webbplats 

(http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser). Vill ni som remissinstans ha ett 

utskrivet material skickat till er, sänd ett mejl till bfn@bfn.se eller kontakta BFN på  

08-408 98 990 (telefontid vardagar 09.30 – 11.30). 

http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser
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Remissynpunkter 

Synpunkter lämnas per e-post till bfn@bfn.se senast den 8 november 2016. Lämna svaren 

både i word- och pdf- format. Frågor om remissen kan ställas till Anna Ersson 

(anna.ersson@bfn.se eller 08-408 98 975). 

Synpunkter som innebär att ändringar bör göras, bör också omfatta förslag på hur ändringarna 

ska se ut. 

 

 

Stefan Pärlhem 

kanslichef 

   Anna Ersson 

   redovisningsexpert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

1. Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys 

2. Konsekvensutredning 
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Sändlista 

 

 

1. Bolagsverket  

2. FAR 

3. Fastighetsägarna Sverige 

4. Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS 

5. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

6. Kammarrätten i Jönköping 

7. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

8. Riksidrottsförbundet 

9. Srf konsulterna 

10. Svenskt Näringsliv 

11. Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, SBC 

 

För kännedom: Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 

 

 


