
Vad är en balansräkning? 
Grunder och innehåll

Balansräkningen är en ekonomisk rapport där tillgångar, eget kapital och 
skulder summeras vid en given tidpunkt, oftast i samband med bokslut. 
Rapporten utgör en central del av företagets redovisning, och om man som 
företagare lär sig att förstå och analysera den kan verksamheten styras på ett 
bättre och effektivare sätt.

Hur en balansräkning ska vara utformad, vad den ska innehålla samt hur olika 
poster ska värderas finns lagstadgat.

Innehållet i balansräkningen är fördelat med tillgångar på debetsidan och eget 
kapital och skulder på kreditsidan. Posterna i respektive sida presenteras i 
kronologisk ordning med de mest långfristiga posterna överst. Balansräkningen 
har fått sitt namn från att debet- och kreditsidan ska balansera, det vill säga att 
tillgångarnas värde ska vara lika med det sammanlagda värdet av eget kapital 
och skulder. Respektive sidas totalbelopp kallas för balansomslutning.

Balansräkning

Tillgångar
Balansräkningens debetsida innehåller en specifikation av företagets tillgångar 
på den s.k. tillgångssidan.

På tillgångssidan återfinns bolagets samtliga tillgångar, det vill säga i vad 
företaget valt att investera sitt kapital. 

För att du ska kunna navigera dig bland posterna på tillgångssidan följer här en 
förklaring.

• Anläggningstillgångar – tillgångar som är avsedda att användas eller innehas 
stadigvarande i rörelsen. Med andra ord de långfristiga tillgångarna. Vidare 
finns tre olika typer av anläggningstillgångar: immateriella, materiella och 
finansiella.

 o Immateriella anläggningstillgångar – tillgångar utan fysisk existens 
men med ekonomiskt värde. Exempelvis: goodwill, patent, licenser, 
varumärken.

 o Materiella anläggningstillgångar – fysiska tillgångar så som byggnader, 
mark, maskiner och inventarier.

 o Finansiella anläggningstillgångar – långsiktiga placeringar som kan utgöras 
av bland annat värdepapper, aktier och räntebärande fordringar.

 Debet Kredit

 Tillgångar Eget kapital

 Anläggningstillgångar Bundet eget kapital
  Fritt eget kapital

 Omsättningstillgångar Skulder

  Långfristiga skulder
  Kortfristiga skulder



• Omsättningstillgångar – alla tillgångar som inte är en anläggningstillgång 
klassificeras som omsättningstillgång. Tillgångarna förbrukas eller 
säljs löpande i den dagliga verksamheten. Nedan listas de vanligaste 
omsättningstillgångarna.

o Varulager
o Kundfordringar
o Förutbetalda kostnader – betalning före förbrukning, exempelvis 

förskottsbetalningar
o Korta placeringar
o Likvida medel

Eget kapital och skulder
På balansräkningens kreditsida presenteras hur tillgångarna har finansierats, 
fördelat på eget kapital och skulder. Eget kapital utgörs dels av resurser 
finansierat av ägarna samt sparade vinster och brukar benämnas riskbärande 
kapital. Skulder i sin tur består av just skulder i olika former och kallas ibland 
främmande kapital.

Eget kapital
Eget kapital är en av två finansieringsdelar och beskrivs ofta som företagets skuld 
till sina ägare. Återgår man till balansräkningen så kan eget kapital definieras 
som skillnaden mellan tillgångar och skulder. Förändringar i eget kapital 
förklaras genom kongruensprincipen som innehåller följande delar: årets resultat 
(+/-), återinvesterade vinstmedel (+), ägare tillför kapital (+), uttag (-). För 
aktiebolag delas det egna kapitalet upp i två delar: bundet och fritt eget kapital, vars 
skillnader presenteras nedan.
• Bundet eget kapital – är den del som inte går att dela ut till ägarna. Det 

bundna kapitalet måste användas i rörelsen och består av följande tre delar:
 o Aktiekapital, som för privata aktiebolag måste uppgå till 50 000 kronor.
 o Uppskrivningsfond

 o Reservfond

• Fritt eget kapital – är den övriga delen av eget kapital och utgör det kapital 
som ägarna fritt kan förfoga över. De två mest centrala posterna som 
klassificeras som fritt eget kapital är:

 o Årets resultat

 o Balanserad vinst – sparade vinstmedel från tidigare år

Skulder
Den andra delen av balansräkningens finansieringssida och som delas upp i 
kort- och långfristiga skulder. Vidare görs även skillnad på räntebärande och icke 
räntebärande skulder.

• Långfristiga skulder – definieras som skulder vars förfallodag är efter mer än 
ett år och utgörs exempelvis av:

 o Banklån (räntebärande)

 o Avsättningar (icke räntebärande)

• Kortfristiga skulder – är skulder som förfaller inom ett år och är oftast icke 
räntebärande.

 o Leverantörsskulder (icke räntebärande)

 o Upplupna kostnader (icke räntebärande), kostnad för något som har 
förbrukats men ännu ej betalats. Ingår i samlingsbegreppet Interimposter.

o Banklån (räntebärande) – kortfristig del som ska amorteras under året.

Hoppas du nu har fått en överblick av balansräkningens innehåll samt hur 
delarna är sammankopplade. 

Vad är en balansräkning?


