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OBS! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna BFNAR 2019:1. Rättelsen avser punkt 4.13. 

 

 

BFNAR 2019:1 

Allmänna råd 

om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag 

(K2); 

beslutat den 14 februari 2019. 

Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd (BFNAR 

2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) att punkterna 1.6, 4.9, 4.13, 

4.17, 4.20, 4.28, 4.34, 5.3, 5.12 och 15.13 ska ha följande lydelse. 

1.6 En ekonomisk förening ska, i förekommande fall, tillämpa 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 1999:1) om fusion av 

helägt aktiebolag. 

 

Vid annan fusion än fusion av helägt dotteraktiebolag enligt 

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar kan Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion ge 

vägledning.  

4.9       Ett aktiebolag ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående 

            rubriker och underrubriker: 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt 

Verksamheten   

Allmänt om 

verksamheten 

bolagets säte, vilken verksamhet 

bolaget bedriver, om bolaget bytt 

företagsnamn och andra förhållanden 

som särskilt berör bolaget 

5.2, 5.3 och 

5.6 
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Väsentliga händelser 

under räkenskapsåret 

 5.4 och 5.7 

Egna aktier upplysningar enligt 6 kap. 1 § andra 

stycket 6–9 årsredovisningslagen 

(1995:1554) om bolaget förvärvat 

egna aktier enligt 19 kap. 5 § 

aktiebolagslagen (2005:551) 

 

Flerårsöversikt en rättvisande översikt över 

utvecklingen av bolagets verksamhet, 

ställning och resultat 

5.5 

Förändringar i eget 

kapital 

upplysningar enligt 6 kap. 2 § andra 

stycket årsredovisningslagen 

(1995:1554) om förändringar i eget 

kapital jämfört med föregående års 

balansräkning 

 

Resultatdisposition styrelsens och verkställande 

direktörens förslag till hur fritt eget 

kapital ska disponeras 

5.8 

 

4.13 En ekonomiska förening ska upprätta förvaltningsberättelsen med 

nedanstående rubriker och underrubriker: 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt 

Verksamheten   

Allmänt om 

verksamheten 

föreningens säte, vilken verksamhet 

föreningen bedriver, om föreningen 

bytt företagsnamn och andra 

förhållanden som särskilt berör 

föreningen 

5.2, 5.3 och 

5.9 

Väsentliga händelser 

under räkenskapsåret 

 5.4 

Medlemsin-

formation 

förändringar i medlemsantalet och 

insatsbelopp som ska återbetalas 

5.11 
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Förlagsinsatser den rätt till utdelning som 

förlagsinsatser medför och 

förlagsinsatser som ska återbetalas 

5.12 

Flerårsöversikt en rättvisande översikt över 

utvecklingen av föreningens 

verksamhet, ställning och resultat 

5.5 

Förändringar i eget 

kapital 

upplysningar enligt 6 kap. 2 § andra 

stycket årsredovisningslagen 

(1995:1554) om förändringar i eget 

kapital jämfört med föregående års 

balansräkning 

 

Resultatdisposition styrelsens och verkställande 

direktörens förslag till hur fritt eget 

kapital ska disponeras 

5.10 

 

4.17 Ett handelsbolag ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående 

rubriker och underrubriker: 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt 

Verksamheten   

Allmänt om 

verksamheten 

bolagets säte, vilken verksamhet 

bolaget bedriver, om bolaget bytt 

företagsnamn och andra förhållanden 

som särskilt berör bolaget 

5.2 och 5.3 

Väsentliga händelser 

under räkenskapsåret 

 5.4 

Flerårsöversikt en rättvisande översikt över 

utvecklingen av bolagets verksamhet, 

ställning och resultat 

5.5 
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4.20 En stiftelse ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående 

rubriker och underrubriker: 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt 

Verksamheten   

Allmänt om 

verksamheten 

stiftelsens säte, vilken verksamhet 

stiftelsen bedriver, om stiftelsen bytt 

företagsnamn och andra förhållanden 

som särskilt berör stiftelsen 

5.2, 5.3 och 

5.13 

Främjande av 

ändamålet 

uppgift enligt 6 kap. 4 § 

årsredovisningslagen (1995:1554) om 

stiftelsens ändamål enligt 

stiftelseförordnandet och på vilket 

sätt ändamålen har främjats under 

räkenskapsåret 

 

Väsentliga händelser 

under räkenskapsåret 

 5.4 

Flerårsöversikt en rättvisande översikt över 

utvecklingen av stiftelsens 

verksamhet, ställning och resultat 

5.14 

 

4.28 En ideell förening ska upprätta förvaltningsberättelsen med 

nedanstående rubriker och underrubriker: 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt 

Verksamheten   

Allmänt om 

verksamheten 

föreningens säte, vilken verksamhet 

föreningen bedriver, om föreningen 

bytt företagsnamn och andra 

förhållanden som särskilt berör 

föreningen 

5.2, 5.3 och 

5.15 

Främjande av 

ändamålet 

uppgift om föreningens ändamål och 

hur ändamålen har främjats under 

räkenskapsåret 

5.16 

Väsentliga händelser 

under räkenskapsåret 

 5.4 
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Flerårsöversikt en rättvisande översikt över 

utvecklingen av föreningens 

verksamhet, ställning och resultat 

5.17 

 

4.34 En samfällighetsförening ska upprätta förvaltningsberättelsen med 

nedanstående rubriker och underrubriker: 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt 

Verksamheten   

Allmänt om 

verksamheten 

föreningens säte, vilken verksamhet 

föreningen bedriver, om föreningen 

bytt företagsnamn och andra 

förhållanden som särskilt berör 

föreningen 

5.2 och 5.3 

Väsentliga händelser 

under räkenskapsåret 

 5.4 

Flerårsöversikt en rättvisande översikt över 

utvecklingen av föreningens 

verksamhet, ställning och resultat 

5.18 

 

5.3 Med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utveck-

lingen av företagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § 

andra stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avses 

a) faktiskt bedriven verksamhet, 

b) byte av företagsnamn, och 

c)   speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget. 

5.12     Den upplysning som ska lämnas enligt 6 kap. 3 § första stycket 3    

            årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta samma uppgift om den      

            rätt till utdelning som förteckningen enligt 11 kap. 10 §  

            lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska innehålla.  

15.13  Gottgörelse enligt 14 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska 

           föreningar ska redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att  

           gottgörelse ska lämnas. 

 

           Lämnad gottgörelse redovisas som bokslutsdisposition i posten Lämnad       

           gottgörelse. 
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_______________ 

Detta allmänna råd gäller från och med den 15 februari 2019. 

 

 

STEN ANDERSSON 

 

  Stefan Pärlhem 


