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Remissvar på förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande
vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning, Dnr 15-33
Riksidrottsförbundet (RF), som är en paraplyorganisation för hela den
svenska idrottsrörelsen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat
förslag.

Inledning
Idrottsrörelsen omfattar över tre miljoner medlemmar och cirka 20 000
lokala
idrottsföreningar som är samlade i 71 specialidrottsförbund (SF) som också
är medlemsförbund i RF.
Ett flertal av våra SF, men också våra olika distriktsorganisationer berörs av
förslaget även en del av de stora föreningarna bedöms kunna tillämpa det
nu föreslagna allmänna rådet. En del våra föreningar skall avge
årsredovisning genom att det finns såväl nationella som internationella
regler som kräver detta

Sammanfattning
Förslaget innehåller i huvudsak anpassningar till följda av ändringar som har
beslutats i årsredovisningslagen (ÅRL).
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Synpunkter på förslaget
Vi har främst noterat ändringar under kapitel 37 – Särskilda regler för ideella
föreningar, registrerade trossamfund och liknade sammanslutningar.
Punkt 37.4A
Detta finns redan i vårt framtagna branschanpassade förslag till K3 med
anledning av BFNAR 2012:1.
Övriga ändringar avser främst att man tagit bort krav för alla företag till att
enbart större företag skall tillämpa ett flertal bestämmelser under kapitel
37.
Vi har med anledning av förslaget till ändringar inga övriga synpunkter på
föreslagna ändringar. Då det till huvudsakligen medför förbättringar för de
mindre företag som avser upprätta årsredovisning av andra än tvingande
skäl enligt gällande lagstiftning inom redovisningsområdet.

Ikraftträdandet
Förslaget föreslås att börja tillämpas på årsredovisningar som avser
räkenskapsår som avslutas den 31 december 2015, såvitt det gäller
aktiebolag och ekonomiska föreningar. För övriga företag att det allmänna
rådet skall tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som
påbörjas efter 31 december 2016.
När BFN tidigare lämnat allmänna råd har man angett ” får tillämpas för
räkenskapsår som påbörjas tidigare”, vi förslår att man gör det beträffande
detta förslag till allmänt råd.

Sveriges Riksidrottsförbund

Mattias Hurtig
Redovisningsansvarig
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