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Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning
av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och
registrerade trossamfund från offentligrättsliga
organ

BFNAR
2002:11

beslutade den 2 december 2002.
Tillämpningsområde och definitioner
1. Detta allmänna råd skall tillämpas av föreningar vid upprättande av
årsredovisning eller årsbokslut.
Med förening menas ett bokslutsföretag enligt 1 kap. 2 §
2 bokföringslagen (1999:1078), som är
a) en ideell förening, eller
b) ett registrerat trossamfund eller en registrerad organisatorisk del av
sådant samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund.
2. Med bidrag avses i detta allmänna råd likvida medel som en
förening erhåller ifrån en bidragsgivare, som är ett offentligrättsligt
organ.
Ett villkorat bidrag är ett bidrag, som förenats med
villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte
uppfylls.
Intäkts- och kostnadsredovisning av bidrag som inte är villkorade
3. Ett bidrag skall intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas
till föreningen, om inte annat följer av andra stycket. En förening som
erhåller bidrag ifrån en svensk myndighet eller kommun kan istället
välja att intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten eller
kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget.
Intäktsredovisningen skall i förekommande fall ske på
sådant sätt att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att
täcka.

Redovisning av villkorade bidrag som har lämnats till föreningen
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4. Ett villkorat bidrag som lämnats till föreningen skall antingen
intäktsföras enligt punkt 5 eller tas upp som en skuld eller en
avsättning enligt punkt 6. Om endast en del av bidraget kan
intäktsföras enligt punkt 5 skall punkt 6 tillämpas beträffande den
övriga bidragsdelen.
5. Ett villkorat bidrag som lämnas till föreningen skall intäktsföras på
det sätt som anges i punkt 3 endast när det med hög grad av
sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Så
är oftast fallet
a) om bidraget är förenat med villkor, som innebär att återbetalning
måste ske endast om föreningen inte följer villkoret, eller
b) om bidraget enbart måste återbetalas om det skulle inträffa något
oväntat som uppenbarligen skulle rubba förutsättningarna för bidraget.
6. Villkorade bidrag till föreningen, som inte kan intäktsföras enligt
punkt 5, skall tas upp som en skuld eller avsättning i den period då
bidraget utbetalas till föreningen.
Om återbetalningsskyldigheten beträffande ett villkorat
bidrag, som tagits upp som en skuld eller avsättning enligt första
stycket, efterskänks helt eller delvis skall bidraget intäktsföras i
motsvarande grad. Intäktsföringen skall göras i den period föreningen
erhåller ett bindande besked om att återbetalningsskyldigheten
efterskänkts.
Ikraftträdande
7. Detta allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2003. Det skall
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2004 och får
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas tidigare.
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