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Allmänt råd
om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2006:1) om enskilda näringsidkare som upprättar förenklat
årsbokslut;

beslutat den 7 december 2009.
Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) om
enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
dels att punkt 1.3 ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före punkt 5.1 ska utgå,
dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att nuvarande punkterna 6.49, 6.50 och 6.51 ska betecknas 6.51, 6.49
respektive 6.50,
dels att nuvarande punkterna 1.6, 3.8, 3.19, 6.3, 6.24, 6.27, 6.29, 6.30, 6.59,
7.2, 7.12, 8.1 och den nya punkten 6.51 samt rubrikerna närmast före
punkterna 1.6, 6.24 och 6.30 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya punkter, 4.2.A och 4.3.A, av följande lydelse.

Vad gäller när det allmänna rådet börjar tillämpas?
1.6.

När det allmänna rådet börjar tillämpas ska en öppningsbalansräkning
upprättas. De tillgångar och skulder som ska bokföras i företaget enligt
kapitel 3 ska tas upp i öppningsbalansräkningen. De som redan bedriver
verksamhet ska ta upp tillgångar och skulder till de värden de hade i
deklarationen vid föregående års utgång. De som startar verksamhet i
samband med att reglerna börjar tillämpas ska ta upp tillgångar och skulder till
de värden som följer av reglerna i kapitel 6.

3.8.

Likvida medel som ägs av företagaren är tillgångar i företaget endast om de
ska användas i företagets verksamhet. Andra likvida medel är privata
tillgångar och ska inte bokföras i företaget.
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3.19.

Följande utgifter ska bokföras i företaget:

Typ av utgift
Allmänna utgifter i
verksamheten

Utgift som ska bokföras
Utgifter för att förvärva
eller bibehålla inkomster
till den del de avser
företaget

Utgiften ska bokföras till
det belopp som står på
kvittot eller fakturan.

Utgift för
skadeståndsersättningar
m.m.

Andra utgifter som hänför
sig till företaget såsom
skadeståndsersättningar
m.m.

det belopp som står på
beslutet eller någon
motsvarande handling.

Insättningar

Utgifter för företagets
nyttjande av en privat
tillgång

Ränteutgifter

Ränteutgifter på företagets
låneskulder

skälig del av företagarens
utgifter för tillgången eller
om det finns ett av
Skatteverket föreskrivet
schablonvärde, detta värde.
det belopp som står på
räntebeskedet eller
liknande.

Andra utgifter är privata utgifter som inte ska bokföras i företaget.
4.2.A. De gåvor som avses i 5 kap. 1 § andra stycket bokföringslagen (1999:1078) är
begagnade kläder, möbler och liknande som mottagaren avser att sälja vidare,
skänka bort eller utrangera. Dessa behöver inte bokföras i den löpande
bokföringen men de tillgångar som finns kvar på balansdagen ska redovisas
enligt punkt 6.52.
4.3.A. Likartade affärshändelser hänförliga till en och samma dag som dokumenteras
genom flera verifikationer får bokföras och presenteras i sammandrag, om det
utan svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser som ingår i
bokföringsposten.
6.3.

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar värderas på samma sätt som
maskiner och inventarier. Punkt 6.30 om tillgångar av mindre värde och punkt
6.31 om tillgångar som har en kort ekonomisk livslängd gäller inte för
förvärvade immateriella tillgångar.
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Andra tillgångar som inte får skrivas av
6.24.

En påbörjad men ej färdigställd egentillverkad byggnad, markanläggning,
maskin eller inventarie tas i balansräkningen upp till nedlagda utgifter.

6.27.

Vid försäljning av mark redovisas skillnaden mellan försäljningsinkomsten
och det bokförda värdet som intäkt om försäljningsinkomsten är högre än det
bokförda värdet och annars som kostnad.

6.29.

Maskiner och inventarier ska tas upp i balansräkningen när de har levererats
till företaget eller, om de är egentillverkade, när de har färdigställts. För
påbörjade men ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier gäller
punkt 6.24.

Maskiner och inventarier av mindre värde behöver inte tas upp i balansräkningen
6.30.

En maskin eller en inventarie med ett anskaffningsvärde som understiger ett
halvt prisbasbelopp med tillägg för mervärdesskatt som inte ska dras av eller
återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200) behöver inte tas upp i
balansräkningen utan får redovisas som kostnad i sin helhet samma år den
förvärvas.

6.51.

Anskaffningsvärdet får beräknas med utgångspunkt från det pris som anges på
den senast mottagna fakturan för den sorts vara som ska värderas, om
fakturabeloppet motsvarar ett normalpris. Anskaffningsvärdet ska i annat fall
beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller
enligt någon annan liknande princip.
I detaljhandelsföretag och handelsföretag får anskaffningsvärdet också
beräknas som försäljningspris (exklusive mervärdesskatt) med avdrag för
pålägg som används i priskalkyl respektive använd bruttovinstmarginal för
den aktuella varan eller varugruppen.
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6.59.

Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om
a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller
b) en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats.
En första förhöjd leasinghyra är ett förskott.
Förskott till leverantörer som uppgår till mer än 5 000 kr ska tas upp som
övriga fordringar.

7.2.

Ett företag ska redovisa offentliga stöd, försäkringsersättning,
skadeståndsersättning m.m. som en intäkt när
a) ett beslut har fattats eller en överenskommelse träffats och det finns
dokumentation som visar inkomstens storlek, eller – i annat fall –
b) medlen kan disponeras eller företaget på något annat sätt kan förfoga över
inkomsten.
Om det är uppenbart att inkomsten avser mer än ett år ska intäkten fördelas på
de år den avser. På motsvarande vis får inkomsten redovisas som intäkt det år
den avser om a) eller b) inträffar innan det förenklade årsbokslutet enligt lag
ska ha upprättats och det är uppenbart att inkomsten hänför sig till det året.
Av punkterna 6.13, 6.25 och 6.36 framgår att stöd som hänför sig till ett
förvärv av en tillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde.

7.12.

Bestämmelser om avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar
finns i punkt 6.3 för immateriella tillgångar, i punkterna 6.14-6.15 respektive
6.17 för byggnader och markanläggningar, i punkt 6.26 respektive 6.28 för
mark, i punkterna 6.37-6.40 för maskiner och inventarier och i punkt 6.43 för
övriga anläggningstillgångar. Bestämmelser om utrangering av byggnader och
markanläggningar finns i punkt 6.16 och i punkt 6.37 för maskiner och
inventarier.

8.1.

Ett företag ska upplysa om summan av alla eventuella periodiseringsfonder
samt expansionsfond, ersättningsfond, skogskonto, insatsemissioner,
upphovsmannakonto och betalningsplan på skog i det förenklade årsbokslutet.
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_______________
Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december
2009 men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008.

HANS EDENHAMMAR

Gunvor Pautsch
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