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BFNAR 2021:4 

Allmänna råd 

om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd 

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

beslutat den 12 november 2021. 

Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag 

dels att punkten 3.11 ska upphöra att gälla, 

dels att punkterna 2.11, 2.12, 11.12, 15.5 och 19.5 ska ha följande lydelse. 

 

2.11     Ett företag ska i årsredovisningen beakta händelser som 

a) inträffat efter balansdagen fram till dess att årsredovisningen är 

upprättad, och 

b) bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen. 

 

2.12 Ett företag ska rätta ett fel i den årsredovisning som upprättas närmast 

efter upptäckten av felet. 

 

Effekten av rättelsen ska redovisas i resultaträkningen eller, om 

rättelsen enbart avser poster i balansräkningen, i balansräkningen.  

11.12 Aktieägartillskott som ett företag lämnar ska öka det redovisade värdet 

på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter 

räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen är upprättad får 

tillskottet redovisas på balansdagen. 

 

När behörigt organ har fattat beslut om återbetalning av ett villkorat 

aktieägartillskott ska det redovisade värdet på aktierna minskas. 
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15.5 Ett erhållet aktieägartillskott ska redovisas som en ökning av posten 

Balanserat resultat när utfästelsen erhålls. Om utfästelsen erhålls efter 

räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen är upprättad får 

tillskottet i stället redovisas på balansdagen.  

19.5 Aktieägartillskott som ett företag lämnar till koncernföretag, 

intresseföretag och gemensamt styrda företag ska öka det redovisade 

värdet på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter 

räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen är upprättad, får 

tillskottet redovisas på balansdagen. 

 

När behörigt organ har fattat beslut om återbetalning av ett villkorat 

aktieägartillskott ska det redovisade värdet på aktierna minskas. 

_______________ 

Detta allmänna råd gäller från och med den 12 november 2021 och ska 

tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare. 

 

 

 

 

STEN ANDERSSON 

 

  Stefan Pärlhem 


