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Bokföringsnämndens allmänna råd om ändring i nämndens
allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och
registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut;
beslutat den 5 december 2013.
Bokföringsnämnden beslutar i fråga om Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1)
för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
dels att punkterna 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 och 4.8 samt bilaga 1 ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före punkterna 4.3, 4.5, 4.6 och 4.8 ska utgå,
dels att punkterna 1.3, 2.4, 3.1, 4.1, 6.38, 7.2 och 7.12 ska ha följande lydelse.
Föreningar som tillämpar detta allmänna råd ska också följa Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2013:2) om bokföring.
1.3

Föreningar som tillämpar detta allmänna råd ska också följa Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring. (BFNAR 2013:4).

2.4

Anskaffningsvärde beräknas exklusive ingående mervärdesskatt som föreningen får
dra av eller som återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

3.1

En förening ska bokföra tillgångar som den äger.
Medel som föreningen tagit emot för annans räkning ska också bokföras som tillgång.

4.1

En förening som bokför enligt kontantmetoden ska utöver bestämmelserna i
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring tillämpa detta
kapitel. Föreningar som tillämpar faktureringsmetoden ska inte tillämpa detta kapitel.

6.38

En vara ska tas upp som varulager hos köparen när varan har levererats. Varan anses
levererad när den har kommit till köparen.
Varor som förvärvats genom gåva och som med stöd av 5 kap. 1 § bokföringslagen
(1999:1078) inte har bokförts löpande ska tas upp om de finns kvar på balansdagen.

7.2

En förening ska redovisa en erhållen gåva som intäkt när gåvan överlämnas till
föreningen på ett sakrättsligt bindande sätt.
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Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde beräknat enligt reglerna i punkt
3.6 och kapitel 6.
Om det i föreningens varulager ingår erhållna gåvor som inte bokförts löpande och
värdet enligt punkterna 6.41-6.47 på denna del av varulagret är högre vid
räkenskapsårets utgång än ingång ska skillnaden redovisas som intäkt.
7.12

Kostnaderna för föreningens verksamhet är, med undantag av kostnader för personal,
summan av följande:
a) sådana utbetalningar, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, som
föreningen gjort med anledning av utgifter i verksamheten,
b) erhållna gåvor i form av varor som bokförts löpande,
c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive avdragsgill ingående
mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång till leverantörer med
anledning av att föreningen erhållit faktura eller borde ha erhållit faktura,
d) skillnaden mellan föreningens fordringar på leverantörer för förskott, exklusive
avdragsgill ingående mervärdesskatt, enligt punkt 6.51 vid räkenskapsårets ingång
och utgång, samt
e) skillnaden mellan varulagrets värde enligt punkterna 6.41-6.47 vid räkenskapsårets
ingång och utgång om inte annat följer av andra stycket.
Ingår det i varulagret gåvor som inte bokförts löpande och har värdet på denna del av
varulagret ökat ska skillnaden för denna del istället redovisas som intäkt enligt punkt
7.2 tredje stycket.

____________________
Detta allmänna råd ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

OLLE STENMAN

Gunvor Pautsch
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