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Med planering går det att aktivt förutse och styra både inkomsten 
privat och resultatet i företaget. Den här boken vänder sig till redovis-
ningskonsulter och företagsrådgivare, men kan med fördel även läsas 
av företagare. Läsaren får talrika tips om hur väsentligheter fångas upp 
och åtgärdas.

Två praktiska checklistor är centrala för bokens innehåll. Den ena 
checklistan tar upp resultatplanering och är strukturerad enligt BAS-
kontoplanen. Den andra checklistan handlar om inkomstplanering och 
är ordnad efter de skattemässiga inkomstslagen och hur de deklareras. 
Här ges klarhet i hur alla frågor hanteras både i bokföringen och i 
inkomstdeklarationen, uppdelat per företagsform och regelverk. Käll-
hänvisningar hjälper den ambitiöse läsaren i argumentationen.  

I ett särskilt kapitel redogör författaren för vilka lagändringar som 
är på gång men ännu inte har beslutats. Innehållet berikas av ett antal 
specialavsnitt, från planering i kronor till omätbara värden som t.ex. 
social trygghet.

 
Sagt om Resultat- och inkomstplanering:

”Ett imponerade arbete med mycket kunskap och många goda råd. Jag 
är övertygad om att boken kommer att tillgodose ett stort behov hos 
målgruppen. Vad jag vet finns inget liknande på marknaden.”

 
Sören Karlsson, VD BAS-kontogruppen i Stockholm AB
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nytt direktiv om årsredovisning och koncernredovisning.24 Redovis-
ningsdirektivet ersatte de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven,25

som var grunden för framtagandet av ÅRL vid Sveriges EU-inträde
1995.

Redovisningsutredningens uppdrag har utförts i två etapper.26 
Etapp 1: Föreslå nödvändiga ändringar i delbetänkande senast 2014-

02-28, fullgjordes 2014-04-25 i delbetänkandet Genomförande av EU:s
nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22).

Etapp 2: Föreslå ytterligare förenklingar i slutbetänkande senast
2015-01-31, fullgjordes 2015-02-18 i slutbetänkandet En översyn av
årsredovisningslagarna (SOU 2015:8).

Delbetänkande om EU-anpassning av ÅRL
Delbetänkandet har remissbehandlats och regeringen har gjort sin
beredning av ärendet, vilket utmynnade i lagrådsremiss 2015-05-21
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinnings-
industrin. Ändringarna ska gälla för räkenskapsår som börjar 2016-01-
01 eller senare,27 men riksdagsbeslutet återstår. Kraven på utvinningsin-
dustrin behandlas inte här.

I lagrådsremissen föreslås ändringar av ÅRL:
Begreppen gemensamt styrda företag,28 ägarintresse och intresseföre-

tag29 förtydligas. Väsentlighetsprincipen införs som allmän redovis-
ningsprincip i ÅRL.30 Väsentlighetsprincipen får även giltighet när års-
bokslut ska upprättas, genom en ny hänvisning till ÅRL från BFL.31

Definitionen av begreppet närstående ändras.32

Uppställningsformen för balansräkningen i en årsredovisning änd-
ras.33 Begreppet ”forskning” tas bort från immateriella tillgångar. Ägar-

24. Europaparlamentet och rådet (2013), Direktiv av den 26 juni 2013 om årsbokslut,
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (2013/34/EU). Begreppet ”års-
bokslut” i direktivets namn får i Sverige förstås som ”årsredovisning” (min kommentar).

25. Tydligare redovisningsregler, s. 125.
26. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning (Dir.

2012:126).
27. Tydligare redovisningsregler, s. 179.
28. Tydligare redovisningsregler, s. 134 f.
29. Tydligare redovisningsregler, s. 135 f.
30. Tydligare redovisningsregler, s. 137 f.
31. Tydligare redovisningsregler, s. 114.
32. Tydligare redovisningsregler, s. 141 f.
33. Tydligare redovisningsregler, s. 142 f.
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intressen ska särredovisas. Skulder ska summeras för långfristiga res-
pektive kortfristiga poster. Redovisning av poster inom linjen slopas.

Uppställningsformerna för resultaträkningen i en årsredovisning änd-
ras,34 bl.a. slopas posterna Extraordinära intäkter och Extraordinära
kostnader.

För immateriella anläggningstillgångar införs flera förändringar.35

Nedskrivning av goodwill ska inte få återföras.36 Reglerna för avskriv-
ningar samordnas i högre grad med motsvarande regler för inventarier.
Möjligheten att ta upp utgifter för egen forskning slopas. En spärr för
utdelningar införs för fria vinstmedel motsvarande aktiverade utgifter
för egenupparbetad utveckling.

Kraven på tilläggsupplysningar struktureras tydligare och mindre
företag undantas från fler krav,37 bl.a. från upplysningar om löner och
ersättningar, fördelning av personal på dels män och kvinnor, dels län-
der, dotterföretag och långfristiga skulder per post med säkerheter.

Information flyttas från förvaltningsberättelsen38 till tilläggsupplys-
ningar39 om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och förslag
till resultatdisposition.

I lagrådsremissen berörs även punkter där inga förslag till ändringar
lämnas:

Storlekskategorier: Dagens indelning i mindre, större och noterade
företag behålls40 och kategorin företag av allmänt intresse införs inte.41

Dagens gränser mellan mindre och större företag behålls.42

Redovisningsdirektivet har kategorierna mikroföretag, små företag, medelstora
företag, stora företag och företag av allmänt intresse, dvs. fem kategorier jämfört
med våra tre.

För dina planeringar
Resultatplaneringen påverkas främst av ändrade avskrivningsregler för
immateriella anläggningstillgångar, förbud mot återföring av nedskriv-

34. Tydligare redovisningsregler, s. 149 f.
35. Tydligare redovisningsregler, s. 145 f.
36. Tydligare redovisningsregler, s. 144 f.
37. Tydligare redovisningsregler, s. 150 f.
38. Tydligare redovisningsregler, s. 169 f.
39. Tydligare redovisningsregler, s. 155 f.
40. Tydligare redovisningsregler, s. 128 f.
41. Tydligare redovisningsregler, s. 131 f.
42. Tydligare redovisningsregler, s. 130 f.


	2015-08-19 3a OMSLAG_Resultat- och inkomstplanering5.pdf
	EU-anpassning ÅRL.pdf
	2015-09-15 1c resultat--och-inkomstplanering_slutkorr-148x216.pdf
	EU-anpassning ÅRL.pdf


