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BFNAR 2000:2 
Konsoliderad version 

Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av 
Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden; 

Konsoliderad version – senast ändrad genom BFNAR 2016:12.  

Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd för icke-noterade företag 
beträffande tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer.  

1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och 
större företag samt för näringsdrivande, icke-noterade mindre och större 
koncerner vid upprättande av årsbokslut enligt bokföringslagen 
(1999:1078) eller årsredovisning eller koncernredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554). 
 
Detta allmänna råd ska inte tillämpas av företag som tillämpar följande 
normgivning: 
a) BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat 

årsbokslut. 
b) BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som 

upprättar förenklat årsbokslut. 
c) BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 
d) BFNAR 2012:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av 

rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.  
e) BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. (BFNAR 2016:12) 

 
2. Vid Bokföringsnämndens tillämpningsnormering av Redovisningsrådets 

rekommendationer använder Bokföringsnämnden de definitioner av mindre 
och större företag som anges i 1 kap. 3 § första stycket 4 och 5 
årsredovisningslagen (1995:1554). (BFNAR 2012:2) 
 

3. I fråga om moderföretags koncernredovisning använder 
Bokföringsnämnden de definitioner av mindre och större koncerner som 
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anges i 1 kap. 3 § första stycket 6 och 7 och andra stycket 
årsredovisningslagen (1995:1554). (BFNAR 2016:12)  

 
4. I fråga om moderföretag bestäms kategoritillhörigheten i punkt 2 normalt 

med hänsyn till koncernens kategoritillhörighet enligt punkt 3. 
 

5. Icke-noterade företag ska, för varje område, tillämpa antingen ett allmänt 
råd från Bokföringsnämnden som innehåller en anpassning av en 
redovisningsrådsrekommendation eller Redovisningsrådets motsvarande 
rekommendation (RR 1-RR 29). Det valda allmänna rådet eller den valda 
rekommendationen ska tillämpas i sin helhet om inte annat anges i rådet 
eller rekommendationen. (BFNAR 2012:2) 

 
5a. Icke-noterade företag som tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer 

på den grunden att de genom sin storlek har ett stort allmänt intresse, ska 
även fortsättningsvis tillämpa dessa rekommendationer, om de inte 
utnyttjar möjligheten i 7 kap. 33 § årsredovisningslagen (1995:1554) att 
upprätta koncernredovisning med tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder. (BFNAR 2012:2)  
 

6. Företag som tillämpar Bokföringsnämndens anpassningsnormgivning kan 
söka vägledning i de redovisningsrådsnormer som inte anpassats av 
Bokföringsnämnden. (BFNAR 2004:5) 
 

7. Bokföringsnämndens allmänna råd behöver inte tillämpas på oväsentliga 
poster. 
 

8. Detta allmänna råd skall tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 
januari 2001 eller senare och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 
tidigare. 

_______________ 

BFNAR 2002:4 

Detta allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2002 och kan tillämpas även före 
ikraftträdandet. 

BFNAR 2004:5 

Detta allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2005. 

BFNAR 2006:10 

Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 
eller senare. 

BFNAR 2010:2 

Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2011 
eller senare. 



 
 
 

BFNAR 2000:2 

3 
 
 

BFNAR 2012:2 

Detta allmänna råd gäller från och med den 8 juni 2012. 

BFNAR 2016:12 

Detta allmänna råd gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas 
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 
2015. 

 


