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BFNAR 2020:7 

Allmänna råd 

om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag; 

beslutat den 11 december 2020. 

Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag 

att punkt 1.5, 1.6 och punkt 4.12 ska ha följande lydelse. 

1.5 Ett aktiebolag ska, i förekommande fall, tillämpa Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.  

1.6 En ekonomisk förening ska, i förekommande fall, tillämpa 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning 

av fusion. 

4.12 Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med nedanstående 

underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital. 

Rubrik/under-

rubrik/post/ 

summeringsrad 

Här redovisas Se kapitel 

respektive 

punkt 

Se om noter i 

ÅRL respek-

tive punkt 

Bundet eget kapital  kapitel 15  

Aktiekapital    

Ej registrerat 

aktiekapital 

beslutad ökning av 

aktiekapitalet genom 

fondemission eller 

nyemission 
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Bunden 

överkursfond 

den del av betalningen 

för en aktie som 

överstiger aktiens 

kvotvärde och som ska 

tas upp under den 

bundna överkursfonden 

  

Uppskrivningsfond   5 kap. 11 § 

ÅRL 

Reservfond    

Summa bundet eget 

kapital 

   

Fritt eget kapital  kapitel 15  

Fri överkursfond den del av betalningen 

under året för en aktie 

som överstiger aktiens 

kvotvärde och som ska 

tas upp under den fria 

överkursfonden 

  

Balanserat resultat det sammanlagda 

beloppet av tidigare års 

balanserade vinster, 

förluster och fria 

överkursfonder samt 

aktieägartillskott 

  

Årets resultat årets resultat enligt 

resultaträkningen 

  

Summa fritt eget 

kapital 

   

Summa eget 

kapital 

   

  

_______________ 

1. Detta allmänna råd gäller från och med den 11 december 2020.  

2. Punkt 4.12 ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 

december 2020. 
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3. Punkterna 1.5 och 1.6 gäller enligt den tidigare lydelsen om företaget har 

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

helägt aktiebolag eller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:2) 

om redovisning av fusion i enlighet med övergångsbestämmelserna till 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av 

fusion. 
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