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Denna bok behandlar de regler som finns för upprättande av koncernredovisning i enlighet med BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning med vägledning (K3) och årsredovisningslagen. Fokus är på
att upprätta resultat- och balansräkning för koncernen. Boken vänder sig till såväl den som aldrig tidigare
kommit i kontakt med koncernredovisning som till den som har viss erfarenhet. Elementära
redovisningskunskaper är en förutsättning för att förstå allt. Boken lämpar sig mycket väl för
fördjupningskurser i redovisning på universitet och högskolor samt även för självstudier. Den fokuserar
mycket på praktisk tillämpning men är för den skull inte teorilös. Många sifferexempel finns.
En årsredovisning är en rapport som visar vad en redovisningsenhet har presterat under ett räkenskapsår och
redovisningsenhetens ställning vid räkenskapsårets slut. PWD-version av K3-taxonomi för digitala
årsredovisningar. Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning Redovisningsregler 16 december
2016. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Genom att surfa vidare godkänner du att vi
använder kakor. På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versionen av K3-taxonomin till tjänsten för
digital inlämning av årsredovisningar. BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna
rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning. För räkenskapsår som
påbörjas efter den 31 december 2013 ska årsredovisningen i ett aktiebolag upprättas enligt ett K-regelverk.
För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska årsredovisningen i ett aktiebolag upprättas

enligt ett K-regelverk. se är redovisningsportalen för dig som arbetar med och behöver hjälp med redovisning
löpande i ditt arbete. Syftet och målet med den här hemsidan är att omfatta allt om koncerner och
koncernredovisning. En årsredovisning är en rapport som visar vad en redovisningsenhet har presterat under
ett räkenskapsår och redovisningsenhetens ställning vid räkenskapsårets slut. Koncernredovisning.
PWD-version av K3-taxonomi för digitala årsredovisningar. Bokföringsnämnden har tagit fram regelverk för
årsredovisningar för olika företagsformer. Redovisning tips online vare sig du befinner dig i Stockholm,
Malmö eller Göteborg.
På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Årsredovisning i mindre företag enligt K2 (BFNAR 2016:10) är en gratis mall som du kan använda för att
upprätta en redovisning för ditt aktiebolag, din ekonomiska förening eller din bostadsrättsförening. Detta
kapitel ska tillämpas vid redovisning av låneutgifter enligt BFNAR 2012:1. En koncernredovisning omfattas
av samma krav på tilläggsupplysningar som en årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1999:1554), men
den måste även innehålla upplysningar som enbart rör koncerner. På Rättslig Vägledning använder vi kakor
(cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

