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Bokföringsnämndens allmänna råd 
om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell 
rapportering; 

beslutat den 8 juni 2012. 

Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om tillämpning av rekom-
mendationer från Rådet för finansiell rapportering.  

Tillämpning av RFR 1 i koncernredovisningen 
1. Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av interna-
tionella redovisningsstandarder ska i sin koncernredovisning tillämpa Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redo-
visningsregler för koncerner. 
 
Första stycket gäller även ett företag som med stöd av 7 kap. 33 § årsredo-
visningslagen (1995:1554) har valt att upprätta koncernredovisning med 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 
 
Andra företag får inte tillämpa RFR 1. 

 
Tillämpning av RFR 2 i juridisk person 

2. Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av interna-
tionella redovisningsstandarder ska i sin årsredovisning tillämpa Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. 
 
Första stycket gäller även ett företag som med stöd av 7 kap. 33 § årsredo-
visningslagen (1995:1554) har valt att upprätta koncernredovisning med 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 
 

3. Ett företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-
lämpning av internationella redovisningsstandarder som avses i Europapar-
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lamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 får 
i sin årsredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

 
4. Andra företag än de som omfattas av punkterna 2 och 3 får inte tillämpa 

RFR 2. 
_______________ 

Detta allmänna råd gäller från den 8 juni 2012. 
 
 
 
 
OLLE STENMAN 
 
 

 Gunvor Pautsch 
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