Källor till fördjupande information
Bokföringsnämnden
En av de främsta källorna till information om hur bokförings- och
årsredovisningslagen ska tolkas och tillämpas går att finna hos
Bokföringsnämnden (BFN) www.bfn.se. Den är en statlig myndighet.
BFN ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Det sker bland
annat genom att nämnden ger ut allmänna råd om tillämpningen av
bokföringslagen samt årsredovisningslagen.

www.bfn.se - startsidan
Ett sätt för att på enklast sätt hitta den information man önskar, är att
utgå från det K-regelverk som företaget tillämpar. På startsidan för
BFN.se finns en meny för de områden som hänger ihop med denna kurs.
Tre centrala dokument som kan hittas under rubrikerna är:
1. K2/K3 Årsbokslut - vägledning till BFNAR 2017:3
2. K2 Årsredovisning – vägledning till årsredovisning i mindre
företag (K2) – BFNAR 2016:10
3. K3 Årsredovisning och koncernredovisning – vägledning till
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) – BFNAR 2012:1
uppdaterad 2017-06-12
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År 2004 beslöt BFN att inte fortsätta att ge ut redovisningsnormer per
ämnesområde. Istället valde man att skriva särskilda regler för de ickenoterade företagen av olika kategorier. Dessa benämns för K1 – K4.
Bokföringsnämnden ger ut följande publikationer
Bokföringsnämndens allmänna råd, förkortas BFNAR med tillägg av år
och ordningsnummer
–

Bokföringsnämndens vägledningar, avser ett större område och
innehåller kommentarer och praktiska exempel till de allmänna
råden

–

Bokföringsnämndens uttalanden, avser en mer begränsad
frågeställning och innehåller också motivering till de allmänna
råden.

Äldre publikationer kallas rekommendationer eller uttalanden.
– Rekommendationer, förkortas BFN R xx. Dessa gavs ut till
och med 1999
–

Uttalanden till och med 1999, förkortas BFN U årtal:xx.

Observera att de normer som BFN skrev innan K-regelverken
huvudsakligen inte gäller längre.
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BAS-Intressenternas Förening (BAS)
BAS-kontoplanen är den helt dominerande kontoplanen inom svenskt
näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige
någon form av BAS-kontoplan.

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar
företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga
myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BASkontoplanen och publikationer i anslutning till denna.
Läs mer om BAS på www.bas.se där det är lätt att ladda ner aktuella
kontoplaner. Det är lämpligt att alltid ha en aktuell kontoplan till hands,
för översiktens skull. Särskilt om man märker att det verkar saknas
lämpligt konto i den egna kontoplanen. I BAS-planerna finns viktig info
om ändringar och t.ex. vilka konton som inte används inom K2. Passa på
att prenumerera på nyhetsbrevet också.
Gå gärna igenom er kontoplan i systemet inför bokslutet och det nya
räkenskaps- och budgetåret, och matcha mot Bas-gruppens justeringar.
Gör eventuella ändringar och tillägg i er kontoplan som ni finner
lämpliga, efter att ha stämt av så ni inte tappar jämförbarheten mot
tidigare år, nästa år respektive mot budget.
Kom ihåg att ändra era interna anvisningar för kontering, attestering och
budgetering vid förändringar.
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Skatteverket

www.skatteverket.se eller www.skv.se är en självklar källa till
information. Vid bokslutsarbetet behöver man ta hänsyn till regelverket
för redovisning men även för aktuella skatteregler.
Ett bra område är att söka bland de broschyrer som finns tillgängliga. De
kan sökas i bokstavsordning, utifrån SKV-nummer eller områdesvis.
Ett alternativt sätt är att söka via sökrutan, som i bilden nedan.
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