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Allmänt råd
om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2009:1)
om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar;
beslutat den 9 juni 2016
Bokföringsnämnden beslutar i fråga om nämndens allmänna råd (BFNAR 2009:1) om
årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar
dels att punkt 6.14 ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före punkt 6.14 ska utgå,
dels att punkterna 4.5, 6.12, 6.13, 6.15 och 19.3 och rubrikerna närmast före punkterna
6.12 och 6.13 ska ha följande lydelse.
4.5.

Balansräkningen ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och
summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.
Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.5 A tillämpas.

Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel
respektive
punkt

Se om
tilläggsupplysningar (noter)
i ÅRL
respektive
punkt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Övriga fordringar
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övriga fordringar, t.ex. aktuella
skattefordringar
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Upparbetad men ej fakturerad upparbetade men ej fakturerade
6.15 och 6.21
intäkt
intäkter från uppdrag på löpande
räkning och från uppdrag till fast pris
enligt huvudregeln
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

förutbetalda kostnader och upplupna 7.4, 7.10, 7.11
intäkter, t.ex. förutbetalda
och 6.5
hyreskostnader och
försäkringspremier

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Redovisningsmetoder för uppdrag till fast pris
6.12. Uppdrag till fast pris ska redovisas antingen enligt en huvudregel eller enligt en
alternativregel. Ett företag ska använda samma metod vid redovisning av samtliga
uppdrag till fast pris.
Ett företag som tillämpar alternativregeln får byta till huvudregeln. Byte från
huvudregeln till alternativregeln är endast tillåtet om det finns särskilda skäl.
När redovisas intäkten från uppdrag på löpande räkning och hur stor är den?
6.13. En inkomst från ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att
arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller
förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som
avtalats med kunden.
6.15. Uppdrag på löpande räkning ska redovisas i följande poster:
Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

2(3)

Nettoomsättning

Intäkt enligt punkt 6.13

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material
som företaget har haft under
räkenskapsåret om materialet
levererats eller förbrukats senast
på balansdagen

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för
material och personal som
företaget har haft under
räkenskapsåret om arbetet utförts
senast på balansdagen
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Post

Postens innehåll

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal
som företaget har haft under
räkenskapsåret om arbetet utförts
senast på balansdagen

Balansräkningen
Upparbetad men ej fakturerad
intäkt (tillgång)

Den del av den redovisade
intäkten enligt punkt 6.13 som
inte fakturerats

Förskott från kunder (skuld)

Belopp som fakturerats innan
arbete utförts eller material
levererats eller förbrukats

19.3. Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris ska lämna
upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln.
_______________
Detta allmänna råd gäller från och med den 1 juli 2016 och tillämpas på räkenskapsår som
avslutas efter den 10 juli 2016.

OLLE STENMAN

Stefan Pärlhem
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