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REMISS 

2021-06-28 

Enligt sändlista 

Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna 

råd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för 

avgivande av årsredovisning m.m. 

Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 18 juni 2021 beslutat att remittera 

förslag till allmänna råd om ändring av  

 

1. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och 

koncernredovisning och vägledningen (K3) 

2. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre 

företag och vägledningen (K2)  

3. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut och vägledningen 

(K- Årsbokslut).  

Det remitterade förslaget 

Remissen innehåller förslag om att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om 

undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) till när årsredovisningen är 

beslutad, dvs. punkterna 3.4 i K3, 3.11 i K2 och 3.8 i K-Årsbokslut, ska upphöra att gälla.  

Genom förslaget justeras definitionen av begreppet avges och definitionen flyttas till punkt 

32.2 i K3, punkt 2.11 i K2 och punkt 2.9 i K-Årsbokslut. Detta utgör nämndens huvudförslag. 

Förslaget innebär att årsredovisningen är avgiven när årsredovisningen är undertecknad.  

Genom att årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades framgår 

det av årsredovisningen när den är avgiven och under vilken period händelser efter 

balansdagen kan ha påverkat innehållet i årsredovisningen. Detsamma gäller för 

koncernredovisningen och årsbokslutet. Nämndens förslag till ändringsallmänna råd enligt 

huvudalternativet framgår dels av bilagorna 1–3 och av bifogade utdrag ur respektive förslag 

till ändring av respektive vägledning, se bilagorna 5–7. 

 

Nämnden har även beslutat att presentera ett alternativ till nämndens huvudförslag. Det 

alternativa förslaget presenteras i de bifogade utdragen ur respektive utkast till ändring av 

respektive vägledning. Även enligt de alternativa förslagen ska punkterna 3.4 i K3, 3.11 i K2 

och 3.8 i Årsbokslut upphöra att gälla. Enligt detta förslag flyttas definitionen oförändrad till 
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punkterna 3.6 i K3, 3.7 i K2 och till punkt 3.6 i K-Årsbokslut. Förslaget innebär att begreppet 

avges definieras som dagen för beslut och upplysning ska lämnas om när årsredovisningen, 

koncernredovisningen eller årsbokslutet avges. Dessa förslag framgår också av bilagorna 5–7. 

När ska ändringarna börja tillämpas 

BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas på finansiella rapporter som avges från och med 

nämndens beslutsdatum.  

Remissynpunkter 

BFN önskar få remissynpunkter på förslagen. Synpunkter som innebär att ändringar i BFN:s 

förslag bör göras, bör också omfatta förslag på hur ändringarna ska se ut. 

  

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

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

 

Synpunkter lämnas per e-post till bfn@bfn.se senast den 30 september. Lämna svaren både i 

word- och pdf- format. Frågor om remissen kan ställas till Eva Sundberg 

(eva.sundberg@bfn.se eller 08-408 98 983). 

 

Stefan Pärlhem 

kanslichef 

   Eva Sundberg 

   senior redovisningsexpert 

 

 

 

 

Bilagor: 

1. Förslag till ändringsallmänna råd avseende Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning 

2. Förslag till ändringsallmänna råd avseende Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag 

3. Förslag till ändringsallmänna råd avseende Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2017:3) om årsbokslut 

4. Konsekvensutredning 

5. Utdrag ur vägledningen K3 med nämndens huvudförslag och alternativa förslag 

6. Utdrag ur vägledningen K2 med nämndens huvudförslag och alternativa förslag 

7. Utdrag ur vägledningen K-Årsbokslut med nämndens huvudförslag och alternativa förslag 
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Sändlista    

1. Bolagsverket 

2. Boverket 

3. Byggföretagen 

4. Coompanion 

5. Ekobrottsmyndigheten 

6. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 

7. FAR 

8. Fastighetsägarna 

9. Finansinspektionen 

10. Föreningen SIE-Gruppen 

11. Föreningen Stiftelser i Samverkan 

12. Företagarna 

13. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

14. Handelshögskolan i Stockholm 

15. Handelshögskolan vid Örebro universitet 

16. HSB Riksförbund 

17. Hyresgästföreningen 

18. Kammarrätten i Göteborg 

19. Kammarrätten i Stockholm 

20. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

21. Linköpings universitet 

22. Länsstyrelsen Stockholms (tillsyn över stiftelser) 

23. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG 

24. Näringslivets regelnämnd, NNR 

25. PRI Stiftelsetjänst  

26. Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige, Bostadsrätterna 

27. Riksidrottsförbundet 

28. Rådet för finansiell rapportering 

29. Skatteverket 

30. Småföretagarnas Riksförbund 

31. Srf konsulternas förbund 

32. Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen 

33. Sveriges Försäkringsförbund 

34. Svenska Bankföreningen 

35. Svenskt Näringsliv 

36. Uppsala universitet 

 

 

 

För kännedom: Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt och 

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 

 


