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Allmänt råd
om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
(K2);
beslutat den 8 december 2017.
Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)
dels att punkterna 4.4–4.8, 4.21–4.23, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 4.32, 4.33, 4.35,
4.36, 6.34, 7.6, 7.17, 8.5, 9.3, 11.11, 12.4, 15.3, 16.7, 19.4, 19.13, 19.15–19.17,
20.4 och rubriken närmast före punkt 8.5 ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före punkt 6.24 ska lyda ”I vilka poster redovisas
uppdrag till fast pris? – Alternativregel (uppdrag som inte är fullgjorda på
balansdagen)”, rubriken närmast före punkt 6.25 ska lyda ”I vilka poster
redovisas uppdrag till fast pris? – Alternativregel (uppdrag som är fullgjorda på
balansdagen)”, rubriken närmast före punkt 9.1 ska lyda ”Tillämpning” och
rubriken närmast före punkt 12.3 ska lyda ”Post för post eller kollektiv
värdering?”,
dels att det ska införas en ny punkt 18.8A och närmast före punkt 18.8A en ny
rubrik av följande lydelse,
dels att det ska införas två nya rubriker närmast före punkten 4.37 som ska lyda
”Uppställningsform för balansräkningen” och “Eget kapital” och en ny rubrik
närmast efter punkt 9.1 som ska lyda “Grundläggande bestämmelser”.
4.4

Resultaträkningen ska upprättas med de rubriker, poster och
summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om
inte annat anges i andra stycket.
Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första
1
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stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.5
tillämpas.
Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Rörelseintäkter,
lagerförändringar
m.m.
Nettoomsättning

primära intäkter i
företagets normala
verksamhet, t.ex.
varuförsäljning,
tjänsteintäkter,
hyresintäkter

Förändring av lager 
av produkter i
arbete, färdiga varor
och pågående arbete
för annans räkning


Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

kapitel 6

5 kap. 19 §
ÅRL

6.7–6.22,
6.25, 6.26 och
6.33

årets förändring av
12.13
redovisat värde av
produkter i arbete och
av färdiga
egentillverkade varor,
samt
för uppdrag till fast
6.23–6.25
pris som redovisas
enligt alternativregeln, skillnaden
mellan årets
aktiverade utgifter för
pågående arbete för
annans räkning och
årets återföring av
tidigare års
aktiverade utgifter

Aktiverat arbete för
egen räkning

utgifter för eget arbete
under året som har
aktiverats som
anläggningstillgång

10.16

Övriga rörelseintäkter

sekundära intäkter i
företagets verksamhet,
t.ex. realisationsvinst vid

6.26–6.32 och
6.34–6.36
2
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

kapitel 7

5 kap. 19 §
ÅRL

försäljning av ickefinansiella anläggningstillgångar, valutakursvinster på fordringar och
skulder av rörelsekaraktär samt bidrag för
bl.a. personal
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader

Råvaror och
förnödenheter

kostnaden för
förbrukning av råvaror
och förnödenheter (årets
inköp +/– förändring av
lagerposten Råvaror och
förnödenheter) samt
kostnader för legoarbeten
och underentreprenader

kapitel 12,
6.14, 6.21,
6.24 och 6.25

Handelsvaror

kostnaden för sålda
handelsvaror (årets inköp
+/– förändring av lager
av handelsvaror)

kapitel 12
och 14

Övriga externa
kostnader

alla övriga rörelse6.14, 6.21,
kostnader som inte passar 6.24, 6.25,
i någon annan post, t.ex.
10.5 och 10.6
kontorshyra,
konsultarvoden, telefon,
porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga
fordringar

Personalkostnader

kostnader som har direkt

6.14, 6.21,

5 kap. 20 §
3

BFNAR 2017:7

Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

samband med företagets
6.24 och 6.25
anställda, t.ex. löner,
sociala avgifter,
pensionskostnader och
företagshälsovård samt
dessutom styrelsearvoden
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella
anläggningstillgångar

av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella anläggningstillgångar samt
återföringar av tidigare
gjorda nedskrivningar

Nedskrivningar av
omsättningstillgångar utöver
normala
nedskrivningar

belopp endast
undantagsvis, t.ex. vid
exceptionellt stora
nedskrivningar av
kundfordringar

Övriga
rörelsekostnader

sekundära kostnader i
företagets verksamhet,
t.ex. realisationsförlust
vid försäljning och
utrangering av ickefinansiella anläggningstillgångar samt
valutakursförluster på
fordringar och skulder av
rörelsekaraktär

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt
ÅRL samt
18.9

10.20–10.39

7.12–7.14

Summa
rörelsekostnader
Rörelseresultat
kapitel 8 och
19

Finansiella poster

Resultat från
andelar i

nettot av företagets
finansiella intäkter och

5 kap. 19 §
ÅRL

19.12, 19.13
4

BFNAR 2017:7

Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

koncernföretag

kostnader från
koncernföretag med
undantag av räntor,
koncernbidrag och
nedskrivningar, t.ex.
vissa erhållna
vinstutdelningar, andel i
handelsbolags resultat
och realisationsresultat

och 8.4

Resultat från
andelar i
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

nettot av företagets
finansiella intäkter och
kostnader från intresseföretag och gemensamt
styrda företag med
undantag av räntor och
nedskrivningar, t.ex.
vissa erhållna vinstutdelningar, andel i
handelsbolags resultat
och realisationsresultat

19.12, 19.13
och 8.4

Resultat från övriga
företag som det
finns ett
ägarintresse i

nettot av företagets
finansiella intäkter och
kostnader från övriga
företag som det finns ett
ägarintresse i med
undantag av räntor och
nedskrivningar, t.ex.
vissa erhållna
vinstutdelningar, andel i
handelsbolags resultat
och realisationsresultat

8.4–8.6

Resultat från övriga
finansiella anläggningstillgångar

nettot av intäkter och
kostnader från företagets
övriga värdepapper och
fordringar som är
anläggningstillgångar
med undantag av

8.4–8.8

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

19.15

5
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

19.16

nedskrivningar, t.ex.
ränteintäkter (även på
värdepapper avseende
koncern- och
intresseföretag,
gemensamt styrda företag
och företag som det finns
ett ägarintresse i), vissa
vinstutdelningar, positiva
och negativa
valutakursdifferenser
samt realisationsresultat
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

resultat från finansiella
omsättningstillgångar
med undantag för
nedskrivningar, t.ex.
ränteintäkter (även
dröjsmålsräntor på
kundfordringar), vissa
vinstutdelningar, positiva
och negativa valutakursdifferenser samt
realisationsresultat vid
avyttring av finansiella
omsättningstillgångar

8.4–8.8

Nedskrivningar av
finansiella
anläggningstillgångar och
kortfristiga
placeringar

nedskrivningar av och
återföring av nedskrivningar på finansiella
anläggningstillgångar
och kortfristiga
placeringar

11.17–11.23,
14.5 och
19.7–19.10

Räntekostnader och
liknande resultatposter

resultat från finansiella
skulder, t.ex. räntor på
lån, positiva och negativa
valutakursdifferenser
samt dröjsmålsräntor på

8.7, 8.8, 6.30
och 16.15

19.17
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

leverantörsskulder
Summa finansiella
poster
Resultat efter
finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållna
koncernbidrag

koncernbidrag som ska
tas upp enligt 35 kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229)

19.14

Lämnade
koncernbidrag

koncernbidrag som ska
dras av enligt 35 kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229)

19.14

Förändring av
periodiseringsfonder
Förändring av
överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets
resultat

inkomstskatt som belastat
räkenskapsårets resultat

7
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Övriga skatter

belopp endast
undantagsvis

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Årets resultat

4.5

En resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster
och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Bruttoresultat

summan av det som ska
redovisas i följande
poster i uppställningsformen i punkt 4.4

kapitel 6 och
7

5 kap. 19 §
ÅRL

Nettoomsättning

6.7–6.22,
6.25, 6.26 och
6.33

18.8A

Förändring av lager av
produkter i arbete,
färdiga varor och
pågående arbete för
annans räkning

6.23–6.25 och
12.13

Aktiverat arbete för egen
räkning

10.16

Övriga rörelseintäkter

6.26–6.32 och
6.34–6.36

Råvaror och
förnödenheter

kapitel 12,
6.14, 6.21,
6.24 och 6.25
8
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Handelsvaror

kapitel 12 och
14

Övriga externa kostnader

6.14, 6.21,
6.24, 6.25,
10.5 och 10.6

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Personalkostnader

kostnader som har direkt 6.14, 6.21,
samband med företagets
6.24 och 6.25
anställda, t.ex. löner,
sociala avgifter,
pensionskostnader och
företagshälsovård samt
dessutom styrelsearvoden

5 kap. 20 §
ÅRL, 18.9
samt 5 kap.
19 § ÅRL

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella
anläggningstillgångar

av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella anläggningstillgångar samt
återföringar av tidigare
gjorda nedskrivningar

5 kap. 19 §
ÅRL

Nedskrivningar av
omsättningstillgångar utöver
normala
nedskrivningar

belopp endast
undantagsvis, t.ex. vid
exceptionellt stora
nedskrivningar av
kundfordringar

Övriga
rörelsekostnader

sekundära kostnader i
företagets verksamhet,
t.ex. realisationsförlust
vid försäljning och
utrangering av ickefinansiella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på
fordringar och skulder av
rörelsekaraktär

10.20–10.39

5 kap. 19 §
ÅRL

7.12–7.14

5 kap. 19 §
ÅRL

9
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

kapitel 8 och
19

5 kap. 19 §
ÅRL

Rörelseresultat
Finansiella poster

Resultat från
andelar i
koncernföretag

nettot av företagets
finansiella intäkter och
kostnader från
koncernföretag med
undantag av räntor,
koncernbidrag och
nedskrivningar, t.ex.
vissa erhållna
vinstutdelningar, andel i
handelsbolags resultat
och realisationsresultat

19.12, 19.13
och 8.4

Resultat från
andelar i
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

nettot av företagets
19.12, 19.13
finansiella intäkter och
och 8.4
kostnader från
intresseföretag och
gemensamt styrda företag
med undantag av räntor
och nedskrivningar, t.ex.
vissa erhållna
vinstutdelningar, andel i
handelsbolags resultat
och realisationsresultat

Resultat från övriga
företag som det
finns ett
ägarintresse i

nettot av företagets
finansiella intäkter och
kostnader från övriga
företag som det finns ett
ägarintresse i med
undantag av räntor och
nedskrivningar, t.ex.
vissa erhållna
vinstutdelningar, andel i
handelsbolags resultat

8.4–8.6

10

BFNAR 2017:7

Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

och realisationsresultat
Resultat från övriga
finansiella anläggningstillgångar

nettot av intäkter och
8.4–8.8
kostnader från företagets
övriga värdepapper och
fordringar som är
anläggningstillgångar
med undantag av
nedskrivningar, t.ex.
ränteintäkter (även på
värdepapper avseende
koncern- och
intresseföretag,
gemensamt styrda företag
och företag som det finns
ett ägarintresse i), vissa
vinstutdelningar, positiva
och negativa
valutakursdifferenser
samt realisationsresultat

19.15

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

resultat från finansiella
omsättningstillgångar
med undantag för
nedskrivningar, t.ex.
ränteintäkter (även
dröjsmålsräntor på
kundfordringar), vissa
vinstutdelningar, positiva
och negativa
valutakursdifferenser
samt realisationsresultat
vid avyttring av
finansiella
omsättningstillgångar

8.4–8.8

19.16

Nedskrivningar av
finansiella
anläggningstillgångar och

nedskrivningar av och
återföring av nedskrivningar på finansiella
anläggningstillgångar

11.17–11.23,
14.5 och
19.7–19.10
11
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

kortfristiga
placeringar

och kortfristiga
placeringar

Räntekostnader och
liknande resultatposter

resultat från finansiella
skulder, t.ex. räntor på
lån, positiva och negativa
valutakursdifferenser
samt dröjsmålsräntor på
leverantörsskulder

8.7, 8.8, 6.30
och 16.15

19.17

Erhållna
koncernbidrag

koncernbidrag som ska
tas upp enligt 35 kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229)

19.14

Lämnade
koncernbidrag

koncernbidrag som ska
dras av enligt 35 kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229)

19.14

Summa finansiella
poster
Resultat efter
finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Förändring av
periodiseringsfonder
Förändring av
överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa boksluts12
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Rubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

dispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets
resultat

inkomstskatt som belastat
räkenskapsårets resultat

Övriga skatter

belopp endast
undantagsvis

Årets resultat

4.6

Ett företag ska i balansräkningen ange räkenskapsårets och föregående
räkenskapsårs balansdag.

4.7

Balansräkningen ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster
och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform,
om inte annat anges i andra stycket.
Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte
stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.8
tillämpas.

Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

TILLGÅNGAR

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

kapitel 9

3 kap. 4 §,
5 kap. 14,
16 och
18 §§
ÅRL,
18.13,
18.14 och
19.18
13
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Anläggningstillgångar

Immateriella
anläggningstillgångar

i respektive post
utgifter för förvärvade
immateriella
anläggningstillgångar

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

9.5–9.7

5 kap. 8 §
första
stycket
1–6 ÅRL,
18.10 och
18.11

kapitel 10

Koncessioner, patent,
licenser, varumärken
samt liknande
rättigheter
Hyresrätter och
liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende
immateriella
anläggningstillgångar

förskott i samband
med förvärv, t.ex.
depositioner och
handpenning

Summa immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

i respektive post
utgifter för förvärvade
och egentillverkade
materiella
anläggningstillgångar

Byggnader och mark

byggnader, mark och
markanläggningar
samt maskiner
avsedda för en
byggnads allmänna

kapitel 10

14
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

användning
Maskiner och andra
tekniska anläggningar

maskiner, mark- och
byggnadsinventarier
och andra mekaniska
anläggningar avsedda
för produktionen

Inventarier, verktyg och
installationer

inventarier, verktyg
och installationer
avsedda för
hjälpavdelningar,
administration och
försäljning

Förbättringsutgifter på
annans fastighet

10.7

Övriga materiella
anläggningstillgångar

t.ex. djur som
klassificerats som
anläggningstillgång

Pågående
nyanläggningar och
förskott avseende
materiella
anläggningstillgångar

utgifter som avser
pågående nyanläggningar samt förskott i
samband med förvärv
av materiella
anläggningstillgångar

Summa materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar

i respektive post
långfristiga finansiella
placeringar

kapitel 11
och 19

Andelar i
koncernföretag

aktier och andelar i
koncernföretag

19.2, 19.4–
19.10 och
19.19–19.21

15
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Fordringar hos
koncernföretag

fordringar på
koncernföretag som
ska betalas senare än
12 månader från
balansdagen

11.7

Andelar i
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

aktier och andelar i
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

19.3–19.10
och 19.19–
19.21

Fordringar hos
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

fordringar på
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag som ska
betalas senare än 12
månader från
balansdagen

11.7

Ägarintressen i övriga
företag

aktier och andelar i
övriga företag som det
redovisningsskyldiga
företaget har ett
ägarintresse i

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Fordringar hos övriga
fordringar på övriga
företag som det finns ett företag som det finns
ägarintresse i
ett ägarintresse i och
som ska betalas senare
än 12 månader från
balansdagen
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

långsiktigt innehav av
värdepapper som inte
avser koncern- eller
intresseföretag,
gemensamt styrda
företag eller företag
som det finns ett ägar16
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

intresse i
Andra långfristiga
fordringar

fordringar som ska
betalas senare än 12
månader från
balansdagen

5 kap. 18 §
ÅRL

Summa finansiella
anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
9.5–9.7

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

i respektive post varor
som lagerhålls samt
varor och tjänster som
tillverkas eller
tillhandahålls för egen
eller annans räkning

Råvaror och
förnödenheter

lager av råvaror och
förnödenheter som har
inköpts för att
bearbetas eller för att
vara komponenter i
den egna
tillverkningen

kapitel 12

Varor under tillverkning lager av varor där
tillverkning har
påbörjats
Färdiga varor och
handelsvaror

lager av färdiga
egentillverkade varor
samt varor som har
köpts för vidareförsäljning
(handelsvaror)
17
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Övriga lagertillgångar

lager av värdepapper
och andra finansiella
instrument som utgör
lager (t.ex. lageraktier), lagerfastigheter samt djur som
klassificerats som
omsättningstillgång

kapitel 14

Pågående arbete för
annans räkning

pågående arbete för
6.24
annans räkning till fast
pris där arbetet
redovisas enligt
alternativregeln om
 de aktiverade
utgifterna
överstiger de
fakturerade
beloppen, och
 någon resultatavräkning inte har
redovisats

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

18.12

Förskott till leverantörer betalningar samt
obetalda fakturor för
varor och tjänster som
regelmässigt redovisas
som lager men där
prestationen ännu inte
erhållits
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar

i respektive post
fordringar som ska
betalas inom 12
månader från
balansdagen

kapitel 13

5 kap. 18 §
ÅRL
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Kundfordringar

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

13.5

Fordringar hos
koncernföretag

fordringar på
koncernföretag,
inklusive
kundfordringar

Fordringar hos
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

fordringar på
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag, inklusive
kundfordringar

Fordringar hos övriga
fordringar på övriga
företag som det finns ett företag som det finns
ägarintresse i
ett ägarintresse i,
inklusive
kundfordringar
Övriga fordringar

övriga fordringar, t.ex.
aktuella
skattefordringar

Upparbetad men ej
fakturerad intäkt

upparbetade men ej
fakturerade intäkter
från uppdrag på
löpande räkning och
från uppdrag till fast
pris enligt
huvudregeln

6.14 och 6.21

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter,
t.ex. förutbetalda
hyreskostnader och
försäkringspremier

7.4, 7.10,
7.11 och 6.6

Summa kortfristiga
fordringar
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Kortfristiga placeringar

i respektive post
kapitel 14
placeringar som är
avsedda att realiseras
inom 12 månader efter
balansdagen

Andelar i
koncernföretag

undantagsvis andelar i
koncernföretag

Övriga kortfristiga
placeringar

innehav av
värdepapper eller
andra placeringar som
inte är anläggningstillgångar och som
inte redovisas i någon
annan post under
rubriken
Omsättningstillgångar

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

19.2 och
19.11

Summa kortfristiga
placeringar
Kassa och bank

kapitel 14

Kassa och bank

kontantkassa samt
bank- och
girotillgodohavanden

Redovisningsmedel

medel som mottagits
för annans räkning
med redovisningsskyldighet

Summa kassa och bank
Summa
omsättningstillgångar
SUMMA
TILLGÅNGAR
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

eget kapital enligt de
särskilda reglerna för
respektive
företagsform

kapitel 15

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

EGET KAPITAL
OCH SKULDER
Eget kapital

15.3

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade
överavskrivningar
Övriga obeskattade
reserver
Summa obeskattade
reserver

kapitel 16

Avsättningar
Avsättningar för
pensioner och liknande
förpliktelser enligt
lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.

åtaganden för
pensioner enligt
tryggandelagen till
nuvarande och
tidigare anställda

Övriga avsättningar för
pensioner och liknande
förpliktelser

övriga åtaganden för
pensioner till
nuvarande och
tidigare anställda

Övriga avsättningar

andra avsättningar än
för pensionsåtaganden, t.ex. för
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

kapitel 17

5 kap. 13 §
ÅRL

garantiåtaganden
Summa avsättningar
Långfristiga skulder

i respektive post
skulder som ska
betalas senare än 12
månader från
balansdagen

Obligationslån
Checkräkningskredit

den del av en utnyttjad 17.5
kredit som bedöms
vara en långfristig
finansiering

Övriga skulder till
kreditinstitut
Skulder till
koncernföretag
Skulder till
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag
Skulder till övriga
företag som det finns ett
ägarintresse i
Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder
Kortfristiga skulder

i respektive post
skulder som ska
betalas inom 12
månader från

kapitel 17
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

balansdagen
Checkräkningskredit

den del av en utnyttjad 17.5
kredit som inte
bedöms vara en
långfristig finansiering

Övriga skulder till
kreditinstitut
Förskott från kunder

betalningar från och
obetalda fakturor till
kunder där motprestation ännu inte lämnats

6.14

Pågående arbete för
annans räkning

pågående arbete för
6.24
annans räkning till fast
pris där arbetet
redovisas enligt
alternativregeln om
 de fakturerade
beloppen
överstiger de
aktiverade
utgifterna, och
 någon resultatavräkning inte har
redovisats

Fakturerad men ej
upparbetad intäkt

fakturerade men ej
upparbetade intäkter
för uppdrag till fast
pris enligt
huvudregeln

18.12

6.21

Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till

skulder till koncernföretag, inklusive
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

koncernföretag

leverantörsskulder

Skulder till
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

skulder till
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag, inklusive
leverantörsskulder

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Skulder till övriga
skulder till övriga
företag som det finns ett företag som det finns
ägarintresse i
ett ägarintresse i,
inklusive leverantörsskulder
Skatteskulder

aktuella skatteskulder
bestående av beräknad
och/eller fastställd
skuld för innevarande
och tidigare
räkenskapsår avseende
 inkomstskatt,
 fastighetsskatt
eller motsvarande,
 särskild löneskatt
på pensionskostnaden, samt
 avkastningsskatt
minskad med Fskatteinbetalningar
till skattekontot

Övriga skulder

övriga kortfristiga
skulder, t.ex.
 mervärdesskatt,
 punktskatter,
 lagstadgade
arbetsgivaravgifter
som ska betalas
efterföljande
månad,
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas




Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

innehållen
personalskatt, och
redovisningsmedel

Upplupna kostnader och upplupna kostnader
förutbetalda intäkter
och förutbetalda
intäkter, t.ex.
upplupen kostnad för
semesterlöner

7.4, 7.10,
7.11, 6.6,
6.25, 17.9
och 17.10

Summa kortfristiga
skulder
SUMMA EGET
KAPITAL OCH
SKULDER

4.8

En balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker,
underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av
nedanstående uppställningsform.

Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

TILLGÅNGAR

kapitel 9

3 kap. 4 §,
5 kap. 14,
16 och
18 §§
ÅRL,
18.13,
18.14 och
19.18

Anläggningstillgångar

9.5–9.7

5 kap. 8 §
första
stycket
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt
1–6 ÅRL,
18.10 och
18.11

Immateriella
anläggningstillgångar

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 10

Koncessioner, patent,
licenser, varumärken
samt liknande
rättigheter
Hyresrätter och
liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende
immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 10

Byggnader och mark
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg
och installationer
Förbättringsutgifter på
annans fastighet

10.7
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Övriga materiella
anläggningstillgångar
Pågående
nyanläggningar och
förskott avseende
materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 11
och 19

Andelar i
koncernföretag

19.2, 19.4–
19.10 och
19.19–19.21

Fordringar hos
koncernföretag

11.7

Andelar i
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

19.3–19.10
och 19.19–
19.21

Fordringar hos
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag

11.7

Ägarintressen i övriga
företag
Fordringar hos övriga
företag som det finns
ett ägarintresse i
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Andra långfristiga
fordringar

5 kap. 18 §
ÅRL

Summa
anläggningstillgångar
9.5–9.7

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 12

Råvaror och
förnödenheter
Varor under
tillverkning
Färdiga varor och
handelsvaror
Övriga lagertillgångar

kapitel 14

Pågående arbete för
annans räkning

6.24

18.12

kapitel 13

5 kap. 18 §
ÅRL

Förskott till
leverantörer
Kortfristiga fordringar

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Kundfordringar

13.5

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Fordringar hos
koncernföretag
Fordringar hos
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag
Fordringar hos övriga
företag som det finns
ett ägarintresse i
Övriga fordringar

Kortfristiga placeringar

Upparbetad men ej
fakturerad intäkt

6.14 och 6.21

Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter

7.4, 7.10,
7.11 och 6.6

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 14

Andelar i
koncernföretag

19.2 och
19.11

Övriga kortfristiga
placeringar
Kassa och bank

kontantkassa samt
bank- och
girotillgodohavanden

kapitel 14
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Redovisningsmedel

medel som mottagits
för annans räkning
med redovisningsskyldighet

kapitel 14

Eget kapital

eget kapital enligt de
särskilda reglerna för
respektive
företagsform

kapitel 15

Obeskattade reserver

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

15.3

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Summa
omsättningstillgångar
SUMMA
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
OCH SKULDER

Periodiseringsfonder
Ackumulerade
överavskrivningar
Övriga obeskattade
reserver
Avsättningar

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 16

Övriga avsättningar
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

för pensioner och
liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Avsättningar för
pensioner och liknande
förpliktelser enligt lagen
(1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.

åtaganden för
pensioner enligt
tryggandelagen till
nuvarande och
tidigare anställda

kapitel 16

Långfristiga skulder

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 17

5 kap. 13 §
ÅRL

Obligationslån
Checkräkningskredit

17.5

Övriga skulder till
kreditinstitut
Skulder till
koncernföretag
Skulder till
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag
Skulder till övriga
företag som det finns
ett ägarintresse i
Övriga skulder
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Kortfristiga skulder

summan av det som
ska redovisas i
följande poster i
uppställningsformen i
punkt 4.7

kapitel 17

Checkräkningskredit

17.5

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

Övriga skulder till
kreditinstitut
Förskott från kunder

6.14

Pågående arbete för
annans räkning

6.24

Fakturerad men ej
upparbetad intäkt

6.21

18.12

Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till
koncernföretag
Skulder till
intresseföretag och
gemensamt styrda
företag
Skulder till övriga
företag som det finns
ett ägarintresse i
Skatteskulder
Övriga skulder
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Rubrik/underrubrik/post/
summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Upplupna kostnader
och förutbetalda
intäkter

7.4, 7.10,
7.11, 6.6,
6.25, 17.9
och 17.10

Se om
noter i
ÅRL
respektive
punkt

SUMMA EGET
KAPITAL OCH
SKULDER

4.21

En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående
poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna
ska placeras före övriga poster under rubriken, med undantag för poster
som ska redovisas enligt punkt 4.22.

Post

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Gåvor

gåvor som får förbrukas
för stiftelsens ändamål

6.26

Bidrag

bidrag som tas emot för
stiftelsens verksamhet

6.39 och
6.27–6.29

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i
posten Bruttoresultat.
4.22

En stiftelse vars huvudsakliga verksamhet är att lämna bidrag ur
stiftelsens avkastning eller eget kapital ska upprätta resultaträkningen
med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter,
lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under
rubriken.
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Post

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Utdelningar

vissa erhållna
8.6 och
vinstutdelningar från
19.12
 koncernföretag,
 intresseföretag,
 gemensamt styrda
företag,
 övriga företag som
det finns ett
ägarintresse i,
 övriga finansiella
anläggningstillgångar, och
 finansiella
omsättningstillgångar

18.23 och
19.22

Ränteintäkter

ränteintäkter på
finansiella anläggningstillgångar och
omsättningstillgångar

19.15 och
19.16

Övriga finansiella
intäkter

annan löpande
avkastning än
utdelningar och
ränteintäkter

8.7

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i
posten Bruttoresultat.
4.23

En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående
post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten
Övriga externa kostnader.
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Post

Här redovisas

Lämnade bidrag

Se kapitel
respektive
punkt

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

7.18

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lämnade bidrag ingå i
posten Bruttoresultat.
4.26

En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående
post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga
skulder.

Post

Här redovisas

Se punkt

Mottagna ej
använda bidrag

bidrag som stiftelsen
tagit emot men ännu inte
redovisat som intäkt

6.39 och
6.29

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Mottagna ej använda
bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga
skulder.
4.27

En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående
post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga
skulder.

Post

Här redovisas

Se punkt

Beviljade ej
utbetalda bidrag

bidrag och anslag som är
beslutade men ännu ej
utbetalda

7.18 och
17.2

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Beviljade ej utbetalda
bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga
skulder.
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4.29

En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av
nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar
m.m. Posterna ska placeras överst under rubriken.

Post

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Medlemsavgifter

avgift som betalas av
föreningens medlemmar
för den allmänna verksamheten i föreningen

6.40

Gåvor

gåva som tas emot för
föreningens verksamhet

6.26

Bidrag

bidrag som tas emot för
föreningens verksamhet

6.41 och
6.27–6.29

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

Församlingar och kyrkliga samfälligheter i Svenska kyrkan får lägga till
en post för begravningsavgifter.
I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första och andra
stycket ingå i posten Bruttoresultat.
4.30

En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av
nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska
placeras före posten Övriga externa kostnader.

Post

Här redovisas

Lämnade bidrag

Se kapitel
respektive
punkt

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

7.20

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lämnade bidrag ingå i
posten Bruttoresultat.
4.32

En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av
nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive
Kortfristiga skulder:
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Post

Här redovisas

Se punkt

Mottagna ej
använda bidrag

bidrag som föreningen
tagit emot men ännu inte
redovisat som intäkt

6.41 och
6.29

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Mottagna ej använda
bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga
skulder.
4.33

En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av
nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive
Kortfristiga skulder:

Post

Här redovisas

Se punkt

Beviljade ej
utbetalda bidrag

bidrag som är beslutade
men ännu ej utbetalda

7.20 och
17.2

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Beviljade ej utbetalda
bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga
skulder.
4.35

En samfällighetsförening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av
nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar
m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Post

Här redovisas

Uttaxerade bidrag
Övriga bidrag

Se kapitel
respektive
punkt

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

6.42
bidrag från t.ex. stat och
kommun

6.27–6.29
och 6.43
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I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i
posten Bruttoresultat.
4.36

En samfällighetsförening ska upprätta balansräkningen med
nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Post

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om noter i
ÅRL respektive punkt

Eget kapital vid
räkenskapsårets
början
Utdelning
Årets resultat

Eget kapital vid
räkenskapsårets
slut

15.24
årets resultat enligt
resultaträkningen
18.24

Häradsallmänningar med sådan kapitalinkomst som anges i 18 §
lagen (1952:166) om häradsallmänningar, ska i stället upprätta
balansräkningen med de underrubriker, poster och summeringsrader
under rubriken Eget kapital som anges i punkt 4.25 med undantag för
posterna Inbetalda medel och Lämnade och återförda bidrag. Posten
Utdelning ska läggas till efter posten Fritt eget kapital vid
räkenskapsårets början.
Det som anges i andra stycket gäller även för allmänningsskogar med
sådan kapitalinkomst som anges i 17 § lagen (1952:167) om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
6.34

Uttag ur näringsverksamheten av en tillgång eller en tjänst som ska tas
upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) hos en
delägare i ett handelsbolag ska redovisas som inkomst i handelsbolaget.
Delägarens uttag i form av användande av bil behöver inte redovisas
som inkomst i handelsbolaget.

7.6

En utgift som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas
som kostnad det räkenskapsår eller de räkenskapsår företaget tagit emot
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den förbrukningsvara, tjänst eller övriga prestation som utgiften avser,
om inte något annat följer av punkt 7.7, 7.8 eller 7.10.
7.17

I ett handelsbolag får den del av en ersättning för arbete till en
delägares make eller barn som delägaren ska beskattas för enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) inte redovisas som en kostnad.

Emissionsinsats
8.5

Erhållen emissionsinsats ska redovisas som intäkt när behörigt organ
har fattat beslut om insatsemission.

9.3

En tillgång ska redovisas när företaget har övertagit väsentliga risker
och förmåner som är förknippade med att äga tillgången.
Risker och förmåner enligt första stycket övergår enligt följande:
Väsentliga risker och förmåner
övergår

Tillgången hämtas av köparen

när tillgången hämtas

Tillgången transporteras till köparen
på köparens risk

när tillgången överlämnas till
fraktföretaget

Tillgången transporteras till köparen
på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar
tillgången till köparen

Installationen av tillgången utgör en
väsentlig del av förvärvet

efter utförd installation

Tillgångar som levereras genom
delleveranser och tillgångarna har
funktionellt samband

när samtliga delleveranser är utförda

Tillgångar som levereras genom
efter varje utförd delleverans
delleveranser om
 tillgångarna i en delleverans
saknar funktionellt samband med
tillgångar i en annan leverans,
och
 företaget inte har andra åtaganden
än garanti avseende den
levererade tillgången
Fastighetsförvärv

normalt vid tillträdet
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Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

Tillgångar som förvärvats genom
testamente eller gåva

när tillgången har erhållits

Förvärv av annan tillgång

när äganderätten övergår civilrättsligt

Sådana utgifter som enligt detta allmänna råd ska ingå i en tillgångs
anskaffningsvärde ska, även om risker och förmåner inte har övergått,
redovisas som en tillgång om arbete utförts eller förskott erlagts.
En gåva som med stöd av 5 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) inte
har bokförts löpande ska redovisas som tillgång i årsredovisningen om
den finns kvar på balansdagen.
11.11 Erhållen emissionsinsats ska öka det redovisade värdet på andelen när
behörigt organ har fattat beslut om insatsemission.
12.4

Bestämmelsen om lägsta värdets princip i 4 kap. 9 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) innebär att företaget ska
a) beräkna anskaffningsvärdet enligt punkterna 12.7–12.12, och
b) bedöma nettoförsäljningsvärdet för respektive vara eller varugrupp.
Är det uppenbart att det bedömda nettoförsäljningsvärdet för respektive
vara eller varugrupp är högre än anskaffningsvärdet behöver
nettoförsäljningsvärdet inte beräknas.

15.3

Obeskattade reserver får redovisas endast om det i skattelagstiftningen
finns regler som, för avdragsrätt, kräver att motsvarande belopp bokförs
i redovisningen.
Trots det som sägs i första stycket får ett företag som har tagit en
ersättningsfond i anspråk för avskrivning i enlighet med 31 kap. 10, 11
och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) redovisa motsvarande
belopp som obeskattad reserv.

16.7

Vid uppskattningen enligt 4 kap. 15 a § årsredovisningslagen
(1995:1554) ska företaget beakta risk och osäkerhet. Om åtagandet kan
medföra att tillgångar avyttras eller utrangeras ska beräknad vinst inte
påverka avsättningens storlek.
Särskilda regler om pensionsåtaganden, inklusive särskild löneskatt,
finns i punkterna 16.16–16.19.
Den bästa uppskattningen enligt 4 kap. 15 a § årsredovisningslagen
innebär normalt följande:
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Åtagande

Den bästa uppskattningen innebär

Den bästa uppskattningen får alternativt
anses innebära

Av löpande karaktär,
t.ex. öppet köp

att avsättningen ska
beräknas med ledning
av tidigare års faktiska
utgifter för motsvarande
typ av åtagande

att avsättningen, i
avsaknad av uppgifter
om tidigare års faktiska
utgifter, beräknas
utifrån företagsekonomiskt motiverade
riktlinjer för branschen

Garantiåtaganden

att avsättningen ska
beräknas med ledning
av tidigare års faktiska
utgifter för motsvarande
typ av åtagande

att avsättningen, i
avsaknad av uppgifter
om tidigare års faktiska
utgifter, beräknas
utifrån företagsekonomiskt motiverade
riktlinjer för branschen

Förlustkontrakt, t.ex. ej att avsättningen ska
annullerbara
beräknas som det lägsta
inköpskontrakt för varor av företagets utgifter för
att inte fullfölja
kontraktet och nettot av
kontrakterat pris
minskat med tillgångens
nettoförsäljningsvärde
Övriga avsättningar
utom avsättningar enligt
punkterna 16.9 och
16.10

att avsättningen ska
beräknas med ledning
av innehållet i avtal
eller offentligrättsliga
regler

Nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form
18.8A Uppgiften om nettoomsättning enligt 3 kap. 11 § andra stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska lämnas i not för innevarande och
närmast föregående räkenskapsår.
19.4

Erhållen emissionsinsats på andel i koncernföretag, intresseföretag och
gemensamt styrt företag ska öka det redovisade värdet på andelen när
behörigt organ har fattat beslut om insatsemission.
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19.13 Erhållen emissionsinsats ska redovisas som intäkt när behörigt organ
har fattat beslut om insatsemission.
19.15 Upplysning ska lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter
som avser långfristiga fordringar på koncernföretag. Upplysningen ska
lämnas för innevarande och närmast föregående räkenskapsår.
19.16 Upplysning ska lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter
som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är
omsättningstillgång. Upplysningen ska lämnas för innevarande och
närmast föregående räkenskapsår.
19.17 Upplysning ska lämnas om räntekostnader och liknande resultatposter
som avser skulder till koncernföretag. Upplysningen ska lämnas för
innevarande och närmast föregående räkenskapsår.
20.4

Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående
räkenskapsåret har tillgångar eller skulder värderade enligt nedan, ska
redovisa följande korrigeringar mot ingående eget kapital.

Tillgång/Skuld

Korrigeringsbelopp

Post i ingående eget
kapital

Andra uppskrivna
anläggningstillgångar
än byggnad och mark

Kvarvarande
uppskrivning

Uppskrivningsfond, till
den del den avser den
uppskrivna tillgången
Balanserat resultat, till
den del uppskrivningsfonden inte täcker
korrigeringen för
kvarvarande
uppskrivning

Finansiella instrument
värderade till verkligt
värde enligt
4 kap. 14 a §
årsredovisningslagen
(1995:1554)

Skillnaden mellan
Balanserat resultat eller
verkligt värde och värde i förekommande fall
enligt kapitel 11, 14
Fond för verkligt värde
respektive 17

Andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar ska inte
redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat. Inte heller
filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat.
Korrigeringarna ska i stället redovisas på följande sätt:
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a) Stiftelser som delar upp eget kapital i bundet och fritt ska redovisa
korrigeringarna
a. mot posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början om
korrigeringen avser transaktioner som tidigare redovisats mot fritt eget
kapital, eller
b. mot posten Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början om
korrigeringen avser transaktioner som tidigare redovisats mot bundet
eget kapital.
b) Övriga företag ska redovisa korrigeringarna mot posten Eget kapital
vid räkenskapsårets början.
c) Filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Filialens kapital vid
räkenskapsårets början.

_______________
Detta allmänna råd gäller från den 8 december 2017. Det ska tillämpas på
räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får
tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

STEN ANDERSSON

Stefan Pärlhem
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