
 Sidan  Punkt Kommentar  Synpunkt 

 14   Sjätte stycket Flytta andra stycket under 1.3 hit och skriv ihop. Se även nedan. 

Byt "kan bli" mot "är".  

 15   Kommentar till 1.3 Andra och tredje stycket borde flyttas och bli kommentarer till punkt 1.1  

 16  1.7  Gör om andra stycket till kommentartext.   

 17  Tredje stycket kommentaren till 

punkt 1.8 

Stryk "sällsynta". 

Förtydliga hur man vet att något är oreglerat eller inte. Ett exempel är att det som inte är tillåtet är 

förbjudet - (säkringsredovisning).   

 19   Kommentar till individuell värdering  Lägg in den kommentartext som finn si nuvarande K2 regelverk.  

 21   Kommentar till 2.3 femte stycket 

sista raden  

Byt "kan" mot "får"  

 24   Kommentar till 2.11  Detta är svårt och ytterligare text behövs.   

Fyll på med text från K3 - kap. 32 så långt som möjligt.  

 26   Tredje stycket andra meningen  Ändra "ska" till "får" eftersom kommentartext.  

 28   Kommentar till punkt 3.5  Lägg till exempel om driftskostnader (sid 45) även här. Alternativt att det finns fler exempel i 

kommentartext i kapitel 4.   

 30   Kommentar till punkt 3.11 första 

meningen   

 Ändra ”t.ex.” till ”bland annat”.  

30  Kommentar till punkt 3.12 första 

meningen   

Ändra ”t.ex.” till ”bland annat”. 



31  Kommentar till punkt 3.13 första 

meningen   

Ändra ”t.ex.” till ”bland annat”. 

31  Kommentar till punkt 3.14 första 

meningen   

Ändra ”t.ex.” till ”bland annat”. 

33  4.4  Lägg till hänvisning till 3.12-3.14 i AR 

 43   Kommentaren stycke 1 och 2  Flytta dessa till sidan 33 mellan lagtexten och AR.  

 69   Kommentaren till Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 

Även ägarintressen i övriga företag ska undantas.  

 77    Ta bort kommentartext av typen " I posten Reservfond redovisas värdet på företagets reservfond" 

eftersom den inte tillför något.    

Flera förekomster (se t.ex. sid 81).   

 86   Kommentaren till punkt 4.23 Lämnade bidrag får inte redovisas som egen post i RR utan ska ingå i Övriga externa kostnader. De 

borde få lämnas på egen rad.   

 87   Kommentaren fjärde stycket till 4.24 Enligt praxis och K3 ser inte EK ut som i ÅRL. Det borde vara tillåtet att göra som tidigare.  

Ett allmänt råd som tillåter att ändamålsbestämda medel redovisas på egen rad bör införas. 

 91   Kommentaren under rubriken 

Lämnade bidrag. 

Lämnade bidrag får inte redovisas som egen post i RR utan ska ingå i Övriga externa kostnader. De 

borde få lämnas på egen rad.   

 92   Kommentaren till 4.30 sista stycket   Enligt praxis och K3 ser inte EK ut som i ÅRL. Det borde vara tillåtet att göra som tidigare.  

Ett allmänt råd som tillåter att ändamålsbestämda medel redovisas på egen rad bör införas. 

99  Kommentartexten till 5.4 Förslag på kompletterande skrivning:  

”De upplysningar som krävs i regelverken om fusioner lämnas under denna rubrik.” 



100 och 

102 

 Kommentarerna till 5.6 och 5.9 Kommentaren om privatbostadsföretag bör stämma överens.  

103/104 Tillägg Tillägg En stiftelse vars förmögenhet samförvaltas med andra stiftelsers förmögenheter ska ange detta 

under Allmänt om verksamheten.  

 104  5.13  Srf konsulterna anser att kravet ska utgå eftersom det går utöver ÅRL. 

(påverkar även schemat sid 90) 

106  Kommentaren till 6.4 Se kommentar till 9.8 – Det bör stå vad som gäller vid annan valuta. 

 112   Kommentaren före punkt 6.13 Flytta kommentaren till efter AR.  

147  Första stycket kommentaren till 

punkt 8.6 

Inled med ”Andra stycket i punkt 8.6”. 

Det saknas två mellanrum; ”behöverbevaka” och ”kanredovisa”.  

 148   Kommentar till Särskilda regler för 

stiftelser  

 Det finns ett mellanslag i punkthänvisningen till 4.22. 

151   Andra stycket i kommentaren till 

punkt 9.4 

Hänvisningarna ska vara till 6.32 och 7.13 

153  Kommentaren andra stycket Ett mindre bolag som ingår i en IFRS-koncern kan tillämpa K2. Om redovisning enligt 

kapitalandelsmetoden inte ska vara tillåten måste det framgå av ett allmänt råd i kap. 20 (på 

motsvarande sätt som t.ex. verkligt värde förbjuds i 11.7).   

 153   Kommentaren till punkt 9.8  Borde vara kommentartext till kap 6 och 7 också. Gäller både skrivningen om kreditvillkor och om 

valuta (S154)  

 154   Kommentar under 9.10   Hänvisning ska vara till 6.26, ej 6.25. 



156    Kommentar under Särskilda regler EF 

Förvärv genom. 

Lägg till hänvisning till 9.11 och 9.12 

163  Kommentar under 10.3  Kommentartext om dator och programvaror borttagen. Ska verkligen annan bedömning göras? 

Vanligare med dator än med liftanläggning. Om det inte finns goda skäl bör den gamla 

kommentartexten tas med.  

163  Kommentaren till 10.14 Ta bort ”forsknings- och” 

164  Kommentaren andra stycket Det anges att immateriell förvärvad tillgång ”får” tas upp som tillgång. Är det inte ska krav i K2? 

 167   Tillägg kommentar punkt 10.10 Lägg till ett exempel på när det är tillåtet att avvika från det normala. Kanske när en fastighet 

förvärvas och syftet är att riva byggnaden kan hela anskaffningsvärdet läggas på marken (kolla dock 

dom från HFD).  

167/168  10.12 Kommentarens första stycke  I och med att det andra stycket lagts till borde kommentaren högst upp på sid 168 ändras så att det 

framgår att avtalsenliga avgifter och särskild löneskatt får läggas till.  

 169  10.16  Aktiveringsförbudet för reparation o underhåll som nu bara står i kommentaren borde skrivas in i 

AR. 

173  Kommentaren till 

avskrivningsmetoder 

I syfte att minska användning av metoden föreslår vi att progressiv avskrivning tas bort i 

kommentartexten.  

175  Kommentartexten under rubriken 

När ska avskrivningsplan omprövas 

Det bör framgå att avskrivningsplanen alltid får ändras från schablonmässigt satta fem år till en mer 

riktig avskrivningstid.  

Om BFN anser att det inte framgår av det allmänna rådet bör det justeras.  

176 10.30 Föreslår tillägg Hur ska man göra om byggnaden är helt avskriven? Av kommentartext bör det framgå att företaget 

kan hamna i reglerna om omprövning av nyttjandeperioden.   



 182   Kommentar till punkt 10.39, tillägg Lägg till kommentartext om att det endast är AB och EF som får skriva upp. Ja – det står i lagen – 

men mycket frågor kring detta.   

185  Lägg till i kommentaren till 11.4 Ge praktiska exempel på ägarintresse (t.ex. taxiåkare, kedjor) 

185 11.6  Kursivering av en finansiell AT har fallit bort. Bra att ha det ordet kursiverat. 

 199  12.11  Bra att reglerna om indirekta kostnader föreslås tas tillbaka och att kapacitetsutnyttjandet tas upp i 

allmänt råd.  

208   Andra stycket i kommentaren till 

punkt 14.2    

Lägg till beträffande aktier i privata aktiebolag: 

… vilket innebär att de redovisas som anläggningstillgångar 

216 15.10 Tillägg Vi föreslår ett förtydligande av huruvida omföring ska göras även om det inte finns medel i fritt 

eget kapital. Idag görs olika i praxis.  

 219 15.20   Vi tolkar punkt 15.20 dom en schemafråga - flytta till kap. 4.  

219/220   Kommentaren under rubriken 

Ändamålsbestämda medel andra 

stycket 

Se kommentarer ovan avseende ändamålsbestämda medel. Dessa bör få redovisas separat.  

237 17.10  Eftersom lagstadgade avgifter och löneskatt som vi tolkar det numer får räknas in i AT och lager är 

det konsekvent att de även får räknas med här. Vi förordar att K2 tillåter det överallt. I 

sammanhanget kan noteras att många inte har sett detta som en förenkling.  

 241  18.4  Av kommentarens andra stycke framgår att grunden för avskrivning ska lämnas för varje post även 

om företaget tillämpar en sammanslagen räkning. Det bör tydliggöras redan i det allmänna rådet.  

 244  18.8  Även här bör det vara AR. Jämför med synpunkten till 18.4 (sidan 241). 

 248  18.14 S 248 18.14  ”upplysningenligt” och ”lämnasom” ska delas.  



253 och 

255 

 S 253 , K till 19.1 och S 255 längst 

upp  

Det bör tydliggöras i första kommentaren att ägarintressen redovisas enligt kapitel 11. Hänvisa 

även på sidan 255 till kapitel 11 där definition på ägarintresse finns.  

 257   Kommentar under 19.5   Hänvisa till 19.7. T.ex.: 

”I samband med ----kan en nedskrivningsprövning (se punkt 19.7) behöva göras----” 

273-274 20.13-

20.16  

  Det är tydligare om alla företagsformer ska lämna upplysning om detta i not. I sammanhanget kan 

noteras att den uppdelning som ska göras av eget kapital enligt lagens schema inte görs i praktiken.   

 


