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REMISSYTTRANDE;
Förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
(Ert diarienummer 2020:149)
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita
samlar ca 5 550 medlemsföretag med runt 8 260 arbetsställen, huvudsakligen hotell,
restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa,
campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer samt
turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en
medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita
företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor.
Visita har uppmärksammat remissen och får härmed inkomma med följande.
YTTRANDE
Bokföringsnämndens förslag
Enligt förslaget ska stöd med anledning av covid-19-pandemin till företag kunna
redovisas som intäkter det räkenskapsår som stödet hänför sig till även efter balansdagen
förutsatt att ett beslut om beviljat stöd har erhållits innan årsbokslut eller årsredovisning
avges.
I praktiken innebär detta en frist att redovisa ekonomiskt stöd som beslutas efter
balansdagen (som för många är den 31 december) på upp till 6 månader då
årsredovisningen senast ska undertecknas och avges.
Den nuvarande krissituationen i besöksnäringen
I mitten på mars i år slogs benen undan fullständigt på hela besöksnäringen genom
regeringens och myndigheters restriktioner med anledning av spridningen av covid-19.
Fysisk samvaro är oftast en viktig ingrediens och förutsättning i utbudet av

besöksnäringens tjänster. Efterfrågan kunde bara i viss utsträckning återvinnas under
sommaren därefter har restriktionerna återigen skärpts i flera avseenden. Regeringen var
snabbfotad i arbetet med att ta fram ekonomiska stödåtgärder under mars-april 2020 och
bidrog därmed sannolikt till att många avvecklingar och uppsägningar sköts på framtiden.
Dessvärre löpte de flesta stödåtgärder ut under sommaren. Det gjorde inte krisen i
besöksnäringen.
I slutet på oktober förorsakade nya restriktioner och normgivning beteendeförändringar
som föranledde kraftigt tilltagande intäktsbortfall. Hotellen har exempelvis i genomsnitt
tappat två tredjedelar av sina logiintäkter i riket och över 80 procent i storstäderna.
Kapacitetsutnyttjandet är fortfarande historiskt lågt och bokningsläget för december
försämrades kraftigt. Restaurangerna har tappat cirka 50 procent av sin omsättning sedan
den 1 mars 2020. November och inte minst december är vanligtvis starka
restaurangmånader, vars överskott normalt täcker stora delar av kostnaderna under de
sämre försäljningsmånaderna januari-mars. Under november-december sjönk
försäljningen på restaurang till nivåer som var lägre än i krisens början.
I marknadsundersökningar som Visita låtit Novus göra svarar de allra flesta att det
kommer att återgå till sitt vanliga konsumtionsmönster som de hade innan pandemin.
Dessa efterfrågebegränsningar är därför artificiella och därmed temporära. Företagen var
livskraftiga innan pandemin och skulle i allt väsentligt vara det även efteråt.
Så länge restriktioner och normgivning skärps och smittan av covid-19 ökar, fortgår även
krisen i besöksnäringen. Efter snart 10 månader av efterfrågebegränsningar är den redan
dåliga ekonomiska motståndskraften för många företag helt uttömd. Läget förvärras av
att utbetalningarna av de få stödåtgärder som finns kvar, nämligen korttidspermittering
och omställningsstöd, är kraftigt försenade. Även om förlängningar av dessa åtgärder har
aviserats så har de ännu inte riksdagsbehandlats. Utbetalningen kan därför svårligen antas
troliga innan mars även om stöden avser juni-december 2020. Det finns därmed en risk
att många företag i besöksnäringen skulle drabbas av kapitalåtgärder, såsom
kontrollbalansräkning och senare även tvångslikvidation, helt i onödan p.g.a. förseningar
av offentliga utbetalningar som avser föregående räkenskapsår och som man rimligen
kunnat och kan förvänta sig.

Visitas synpunkter på förslagen i promemorian
Visita välkomnar att Bokföringsnämnden adresserat frågan och föreslår en ändring i rätt
riktning. Det är angeläget att stödet kan matchas i redovisningen mot det intäktsbortfall
som stödet är ämnat att kompensera för.
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Med tanke på de långa besluts- och handläggningstider som de ekonomiska
stödåtgärderna varit behäftade med hittills fruktar vi emellertid att förslaget inte kommer
förhindra problematiken med onödiga kapitalåtgärder helt och hållet. Nedan följer
Visitas huvudsakliga invändningar.
Förslaget
3A. Stöd som ett företag erhåller till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen
covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, om
1. det efter balansdagen men innan årsbokslutet, årsredovisningen
koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet, och
2. detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande.

eller

För det första anser Visita att det mest rimliga vore en principiell ändring, d.v.s. att
ekonomiska stödåtgärder som är knutna till intäkter och kostnader vid en viss tidpunkt
också ska anses hänförliga till denna. Det ligger utanför Visitas kärnkompetens att
bedöma exakt hur detta skulle genomföras ur regelsynpunkt men i värsta fall borde man
överväga att tillfälligtvis förlänga tiden som företagen har på sig att avge årsbokslut eller
årsredovisning (se punkt 1). Företrädesvis då med ytterligare ett halvår.
För det andra anser Visita att kravet på beslut om beviljande är för högt ställt under
rådande omständigheter. Istället menar vi att det bör räcka med att företaget med rimlig
säkerhet kan förvänta sig ett beslut om beviljande samt utbetalning av det ekonomiska
stödet, då företaget uppfyller stödets grundläggande krav. Det är i ett sådant
sammanhang viktigt att tydliggöra vilka dessa krav är och var de kan utläsas. De behöver
vara lättillgängliga. Om man tar omställningsstödet som exempel skulle det förslagsvis
(i sin nuvarande utformning) kunna räcka med att man uppfyller kravet på minskad
omsättning, att man har ett tidigare avslutat räkenskapsår och inte har näringsförbud. I
den efterföljande uträkningen behöver man även kräva att hänsyn tas till tidigare
utbetalda stöd. I möjligaste mån bör man av kostnads- och effektivitetsskäl undvika krav
på revisorsintyg i samband med en sådan rimlighetsbedömning.
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Slutligen är det inte tydligt när den föreslagna ändringen ska träda i kraft och huruvida
ändringen gäller om balansdagen redan passerat. Detta bör specificeras.
Utöver dessa punkter ansluter sig Visita även till de synpunkter som lämnats i
remissyttrandet av Svenskt Näringsliv beträffande denna ändring. Visita vill även
understryka vikten av att informationen av denna ändring når fram till dem den berör.

Med vänlig hälsning

Jonas Siljhammar
VD
Thomas Jakobsson
Chefekonom
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