
 

BOKFÖRINGSNÄMNDENS 
ALLMÄNNA RÅD 

ISSN 1404-5761 
Utgivare: Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM 

 

 

 

 

1 

 

 

BFNAR 2016:6 

Allmänt råd 

om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2006:11) om gränsvärden; 

beslutat den 18 oktober 2016. 

Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd (BFNAR 

2006:11) om gränsvärden 

att punkterna 5, 11, 12, 12a och 12b ska ha följande lydelse.  

5. Vid bedömning av om ett företag är större eller mindre avses med 

a) medelantalet anställda det antal anställda som beräknas enligt 

punkterna 7-11, 

b) företagets redovisade balansomslutning värdet av företagets tillgångar 

enligt balansräkningen, och 

c) företagets redovisade nettoomsättning detsamma som i 1 kap. 3 § 

första stycket 3 årsredovisningslagen (1995:1554). Nettoomsättningen 

ska justeras om räkenskapsåret omfattar annan tid än tolv månader.  

 

11. En ideell förening och ett registrerat trossamfund enligt lagen (1998:1593) 

om trossamfund eller en registrerad organisatorisk del av ett sådant 

samfund ska inte räkna med anställda som uppburit högst ett halvt 

prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) i ersättning under 

året. 

 

12. Vid bedömning av om en koncern är mindre eller större enligt 1 kap. 3 § 

första stycket 6 årsredovisningslagen (1995:1554) avses med  

a) medelantalet anställda summan av antalet anställda beräknat enligt 

punkterna 7-11 och 14,  

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning summan av de 

enskilda koncernföretagens sammanlagda tillgångar efter eliminering 

av andelar i dotterföretag, koncerninterna fordringar och utgående 

internvinst, och 
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c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning summan av de enskilda 

koncernföretagens nettoomsättningar efter eliminering av försäljning 

mellan koncernföretag.  

 

12a. Vid bedömning av om en koncern är mindre eller större enligt 1 kap. 3 § 

första stycket 6 a och andra stycket sista meningen årsredovisningslagen 

(1995:1554) avses med  

a) medelantalet anställda summan av antalet anställda beräknat enligt 

punkterna 7-11 och 14,  

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning summan av de 

enskilda koncernföretagens sammanlagda tillgångar, och 

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning summan av de 

enskilda koncernföretagens nettoomsättningar. 

 

12b. Vid bedömning av gränsvärdena i 6 kap. 1 § 7 bokföringslagen 

(1999:1078) avses med  

a) medelantalet anställda summan av antalet anställda beräknat enligt 

punkterna 7-11 och 14,  

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning summan av de 

enskilda koncernföretagens sammanlagda tillgångar efter eliminering 

av koncerninterna fordringar och utgående internvinst, och 

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning summan av de enskilda 

koncernföretagens nettoomsättningar efter eliminering av försäljning 

mellan koncernföretag. 

 

_______________ 

1. Detta allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2016. 

2. Det allmänna rådet ska tillämpas första gången för det räkenskapsår 

som inleds närmast efter den 31 december 2015. 

3. Punkt 5 i dess nya lydelse ska dock tillämpas första gången för det 

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. 

 

 

OLLE STENMAN 

 

  Stefan Pärlhem 


