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Byggnader och mark

Byggnader

Anskaffningsvärde för byggnader. Detta värde utgörs i princip av 
anskaffningsvärdet för den egentliga byggnadsstommen och de an-
ordningar som behövs för byggnadens allmänna funktion, sedan de 
delar som behandlas som byggnadsinventarier brutits ut. 

I bokens fördjupningsdel finns avsnitt om fastighetsöverlåtelse, se si-
dan 388 och om komponent- kontra enhetsavskrivning, se sidan 407. 
Det finns även ett avsnitt om aktivering av egentillverkad materiell 
anläggningstillgång, se sidan 453.

Anläggnings- eller omsättningstillgång?

För regler avseende klassificering av en byggnad som anläggnings- el-
ler omsättningstillgång, se Allmänt om anläggningstillgångar sidan 22.

Anskaffningsvärde

För ÅRL:s bestämmelser, se Allmänt om anläggningstillgångar si-
dan 22. 

Utgifter hänförliga till förvärvet

Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och som enligt ÅRL 
ska räknas in i anskaffningsvärdet för byggnader, kan vara utgifter för 

• lagfart, 
• installation, och 
• konsulttjänster. 

Varurabatter m.m.

Avdrag ska göras för varurabatter, bonus och andra liknande pris-
avdrag. 

Offentligt stöd/Offentligt bidrag

När en byggnad finansieras helt eller delvis med offentliga stöd ska 
stödet minska anskaffningsvärdet och inte redovisas som intäkt. I 
K3 finns också en möjlighet att redovisa bidraget som en förutbetald 

1110

Kontots 

 innehåll

Allmänt
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intäkt. Ett bidrag som redovisas som en förutbetald intäkt redovisas 
i resultaträkningen fördelat på ett systematiskt sätt över tillgångens 
nyttjandeperiod. Överstiger stödet utgifterna för anskaffningen ska 
skillnaden redovisas som intäkt. Stöd i form av skattereduktioner 
och skatteavdrag ska inte minska anskaffningsvärdet utan minska 
årets skattekostnad. Återbetalas stödet eller föreligger återbetal-
ningsskyldighet ska byggnadens redovisade värde ökas med mot-
svarande belopp. (K2 p. 9.14–15, K3 p. 24.5)

Byten

För byten av byggnader gäller speciella regler. (K2 p. 2.7–8, K3 p. 17.10)

Avskrivningar

För ÅRL:s bestämmelser, se Allmänt om anläggningstillgångar sidan 23. 

Ned- och uppskrivningar

För ÅRL:s bestämmelser, se Allmänt om anläggningstillgångar si-
dan 23 samt konto 2085 Uppskrivningsfond. 

Se även Allmänt ovan.

Vilka byggnader som ska redovisas

Ett företag ska redovisa byggnader som det äger. (K2 p. 9.2 första stycket) 

Klassificering

En eller flera tillgångar

Delar av en enhet utgör tillsammans en anläggningstillgång om varje 
del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera i enlighet med 
sin grundläggande funktion. Även delar som har ett naturligt inbör-
des samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en 
anläggningstillgång. (K2 p. 10.2)

Se nedan under rubriken Avskrivning avseende uppdelning av en 
fastighet i samband med just avskrivningar.

Vid vilken tidpunkt inköpet ska redovisas

En byggnad ska redovisas när företaget har övertagit väsentliga ris-
ker och förmåner som är förknippade med att äga tillgången. Vid 
fastighetsförvärv övergår risker och förmåner normalt vid tillträdet.

En detaljerad redogörelse för olika problemställningar vid fastig-
hetsöverlåtelser finns i fördjupningsdelen, se sidan 388. 

Anskaffningsvärde

Likvida medel

När en byggnad betalas med likvida medel är utgångspunkten vid 
beräkningen av anskaffningsvärdet det inköpspris som anges i en 
faktura, ett avtal eller liknande handling. (K2 p. 9.8)

Endast belopp som ges ut för företagets räkning 

Endast belopp som ges ut för företagets räkning ska ingå i anskaff-
ningsvärdet. Belopp som ges ut för någon annans räkning ska inte 
räknas in i anskaffningsvärdet. (K2 p. 9.9)

Bokslut 
enligt K2
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Personalkostnader

Personalkostnader

I kontogrupperna 70–76 redovisas samtliga utgifter för företagets 
personal. Med företagets personal avses dels olika kategorier an-
ställda såsom kollektivanställda, tjänstemän och företagsledare, 
dels uppdragstagare som enligt socialförsäkringslagstiftningen lik-
ställs med anställda. I kontoklassen bokförs även utgifter som avser 
tidigare anställda som pensionerats. Inhyrd personal (s.k. out-sour-
cing) redovisas i kontogrupp 68 Inhyrd personal. Även inom konto-
grupp 65 Övriga externa tjänster redovisas vissa uppdragstagare 
som inte omfattas av kontoklass 7.

Följande tabell visar innehållet i kontogrupperna 70–76.

Kontogrupp Namn

70 Löner till kollektivanställda

71 (Fri kontogrupp)

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

73 Kostnadsersättningar och förmåner

74 Pensionskostnader

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

76 Övriga personalkostnader

För beräkning av avsättningar för pensioner, se instruktionerna till 
konto 2210, 2230.

Se även Allmänt ovan.

Utgift, kostnad

En utgift är det som ett företag lämnar eller kommer att lämna till 
följd av en transaktion och som minskar företagets eget kapital. En 
överföring till företagets ägare som direkt minskar företagets eget 
kapital är inte en utgift. (K2 p. 7.2)

Vid betalning med likvida medel är utgiften det belopp som anges i 
en faktura, ett avtal eller liknande handling. (K2 p. 7.3)

Redovisning

Ett företag ska redovisa en utgift som en kostnad om inte en tillgång 
ska redovisas. Endast den del av utgiften som enligt punkterna 7.5–
7.8 (se nedan) hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen 
upprättas är en kostnad det räkenskapsåret. (K2 p. 7.4)

70–76

Konto-
gruppernas 
innehåll

Allmänt

Bokslut 
enligt K2
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En utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som 
kostnad samma räkenskapsår som företaget redovisar inkoms ten 
som intäkt. (K2 p. 7.5)

En utgift som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas 
som kostnad det räkenskapsår eller de räkenskapsår företaget tagit 
emot den förbrukningsvara, tjänst eller övrig prestation som utgiften 
avser, om inte något annat följer av punkterna 7.7 och 7.8 samt 
7.10. (K2 p. 7.6)

En utgift för en tjänst eller annan prestation som utförs eller på annat 
sätt tillhandahålls efter det räkenskapsår den avser ska redovisas 
som kostnad det räkenskapsår tjänsten eller prestationen avser. (K2 
p. 7.7)

En utgift som inte kan hänföras till någon vara eller annan prestation 
ska redovisas som kostnad direkt. (K2 p. 7.8)

Specifikt om redovisning av uppdragsutgifter

Uppdrag på löpande räkning

Posten Personalkostnader ska inkludera uppdragsutgifter avseen-
de uppdrag på löpande räkning för personal som företaget har haft 
under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen. 
(K2 p. 6.14)

Uppdrag till fastpris enligt huvudregeln 

Posten Personalkostnader ska inkludera uppdragsutgifter avse-
ende uppdrag till fastpris enligt huvudregeln för personal som fö-
retaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförs senast på 
balansdagen. Dessutom ska kostnad för personal som identifierats 
som en del av befarad förlust i ett uppdrag till fast pris kostnadsfö-
ras här. (K2 p. 6.21)

Uppdrag till fastpris enligt alternativregeln för uppdrag  

som inte är fullgjorda på balansdagen 

Posten Personalkostnader ska inkludera uppdragsutgifter avseen-
de uppdrag till fastpris enligt alternativregeln för uppdrag som inte 
är fullgjorda på balansdagen för personal som företaget har haft 
under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen. 
(K2 p. 6.24)

Uppdrag till fastpris enligt alternativregeln för uppdrag som  

är fullgjorda på balansdagen

Posten Personalkostnader ska inkludera uppdragsutgifter avseen-
de uppdrag till fastpris enligt alternativregeln för uppdrag som är 
fullgjorda på balansdagen för personal som företaget har haft un-
der räkenskapsåret om arbetet utförs senast på balansdagen samt 
uppdragsutgifter för återstående arbete. (K2 p. 6.25)
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Kopplingar mellan BAS-konton och 
balans- och resultaträkning enligt K2
En grund för BAS-kontoplanens uppbyggnad är den logiska kopp-
lingen till de lagreglerade uppställningsformerna för resultat- och 
balansräkningarna. Denna koppling har stora pedagogiska fördelar 
då man enkelt kan få en förståelse för hur kontostrukturen är kopp-
lad till företagets årsbokslut/årsredovisning. Den underlättar dess-
utom möjligheterna att följa en affärshändelse från registreringen till 
dess slutliga plats i balans- och resultaträkningarna. I den följande 
tabellen framgår hur BAS-kontona är kopplade till uppställningsfor-
merna för balans- och resultaträkning enligt K2 för ett aktiebolag 
och en ekonomisk förening.

Kontonamn Kontonr Rad i ÅR – K2-regler

  BALANSRÄKNING

  TILLGÅNGAR

Fordringar för tecknat men ej inbetalt 
aktiekapital 

1690 Tecknat men ej inbetalt kapital

  Anläggningstillgångar

  Immateriella anläggningstill-

gångar

Koncessioner 1020 Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande 
rättigheter

Patent 1030 

Licenser 1040 

Varumärken 1050 

Hyresrätter, tomträtter och liknande 1060 Hyresrätter och liknande 
rättigheter

Goodwill 1070 Goodwill

Pågående projekt och förskott för 
immateriella anläggningstillgångar 

1080 Förskott avseende immateriella 
anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstill-

gångar

Byggnader 1110 Byggnader och mark

Mark 1130 

Tomter och obebyggda markområden 1140 

Markanläggningar 1150 

Maskiner och andra tekniska anlägg-
ningar 

1210
 

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar
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Ersättningsfond i aktiebolag

Inledning

Vid skada på en byggnad på grund av händelser som ligger utanför 
företagets kontrollområde, exempelvis vid brand, erhåller företaget i 
regel försäkringsersättning. Ersättningen är oftast på ett helt annat, 
och högre, belopp än tillgångens redovisade värde. 

Ur ett redovisningsperspektiv händer här tre saker:

• Nedskrivning/utrangering av de skadade tillgångarnas redovisade 
värde.

• Försäkringsersättning erhålles och intäktsredovisas.
• Anskaffning av en ersättningstillgång där anskaffningsvärdet i sin 

helhet aktiveras och skrivs av över den nya tillgångens nyttjande-
period. 

Detta avsnitt utgår från företaget BAS-konstruktioner AB. Företaget 
äger dels inventarier, dels en fastighet varpå det finns en byggnad 
och byggnadsinventarier. Innan byggnadens skadas gäller följande 
ekonomiska förutsättningar.

Anläggningstillgångar: BAS-konto

Anskaffningsvärde mark, kr 8 000 000 1130

Anskaffningsvärde byggnad, kr 4 000 000 1110

Antal avskrivningsår hittills 10

Avskrivning per år 100 000 7820

Ackumulerade avskrivningar 1 000 000 1119

Redovisat värde byggnad 3 000 000

Redovisat värde inventarier 1 000 000 1200

Effekt av skadan:

Försäkringsersättning byggnad 5 000 000

Utgift ny byggnad 5 000 000

En försäkringsersättning ska intäktsredovisas enligt K2 p. 6.26 när 
skadan som omfattas av försäkringen har inträffat och försäkrings-
företaget har fattat beslut om ersättning.2 Eftersom företaget ska 
vänta in ett beslut från försäkringsföretaget kan nedskrivningen och 
försäkringsersättningen i praktiken hamna i två olika räkenskapsår. I 
vårt exempel redovisas de dock under samma räkenskapsår.

2 I K3 återfinns nedskrivningsbestämmelserna i kap. 29. Intäktsredovisning av försäk-
ringsersättning följer de allmänna principerna i kap. 2.
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Redovisning i balansräkningen vid olika typer av uppdrag

Balanspost 

och 

konto

Uppdrag på 

löpande räkning

Uppdrag till fast pris

Huvudregel Alternativregel

Inte fullgjorda på 

balansdagen

Fullgjorda på 

balansdagen

T

I

L

L

G

Å

N

G

A

R

Upparbetad men 
ej fakturerad intäkt 
(tillgång)

1620

Den del av den 
redovisade intäkten 
enligt punkt 6.12 
som inte fakturerats

Redovisad intäkt 
minskad med det 
belopp som har 
fakturerats om 
skillnaden är positiv

Pågående arbete 
för annans räkning 
(tillgång)

1470

Totala aktiverade 
utgifter minskat 
med det belopp 
som fakturerats. Är 
skillnaden positiv är 
posten en tillgång. 
Är den negativ är 
posten en skuld

S

K

U

L

D

E

R

Förskott från 
kunder (skuld)

2420

Belopp som 
fakturerats innan 
arbete utförts eller 
material levererats 
eller förbrukats

Pågående arbete 
för annans räkning 
(skuld)

2430

Totala aktiverade 
utgifter minskat 
med det belopp 
som fakturerats. Är 
skillnaden positiv är 
posten en tillgång. 
Är den negativ är 
posten en skuld

Fakturerad men ej 
upparbetad intäkt 
(skuld)

2450

Redovisad intäkt 
minskad med 
det belopp som 
har fakturerats 
om skillnaden är 
negativ

Upplupna 
kostnader och 
förutbetalda 
intäkter (skuld)

2990

Uppdragsutgifter 
för återstående 
arbete, material 
och annat

Exempel – uppdrag på löpande räkning3

Ett konsultföretag har avtalat med kunder om att utföra tjänsteuppdrag fr.o.m. 1 juli år 1 
t.o.m. 30 juni år 2. Konsultföretaget har rätt att fakturera 500 kr per timme för utfört arbete 

3 Utgångspunkt: K2 exempel 6 d i BFNAR 2016:10.
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månadsvis i förskott. I december år 1 har konsultföretaget utfört 
arbete åt två olika kunder enligt följande:

Uppdrag 1 Uppdrag 2

Upparbetade timmar december 70 50

Fakturerade förskott december 10 000 20 000

Huvudregeln

Tänk så här:

Uppdrag 1 Uppdrag 2

Utfört uppdrag per 31/12 35 000 25 000 kr

Fakturerat december år 1 – 10 000 – 20 000 kr

Fordran 25 000 5 000 kr

Sammanställningen visar att konsultföretaget har en fordran på kun-
den som motsvarar värdet av det arbete som företaget utfört men 
inte fakturerat. Värdet på fordran uppgår till 25 000 kr respektive 
5 000 kr eftersom företaget utfört 50 respektive 10 timmar arbete à 
500 kr som inte fakturerats.

Följande transaktioner förekommer på företagets konton i decem-
ber:

1510 Kundfordringar 2420 Förskott från kunder

(1) 10 000 (3) 30 000 (7) 30 000 (1) 10 000
(2) 20 000 (2) 20 000

1620 Upparbetat ej fakturerat 3000 Försäljning tjänster

(5) 35 000 (7) 30 000 (5) 35 000
(6) 25 000 (6) 25 000

1930 Checkräkning 7000 Löner

(3) 30 000 (4) 40 000 (4) 40 000

(1) Fakturering förskott uppdrag 1
(2) Fakturering förskott uppdrag 2
(3) Betalning av förskottsfakturorna
(4)  Utbetalning av lön i december (härvid bortses från semester-

ersättning, sociala avgifter etc. här)
(5) Upparbetad intäkt i december uppdrag 1
(6) Upparbetad intäkt i december uppdrag 2
(7) Nettoredovisning av uppdraget
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