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ALLMÄNNA RÅD BFNAR 2002:11 
 
Tillämpningsområde och definitioner  
 
1. Detta allmänna råd ska tillämpas av föreningar som är bokföringsskyldiga enligt 2 
kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) vid upprättande av årsredovisning eller 
årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillämpar 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och 
registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut ska inte tillämpa detta 
allmänna råd.   

Med förening menas 
a) en ideell förening, eller 
b) ett registrerat trossamfund eller en registrerad organisatorisk del av sådant 
samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund. (BFNAR 2010:8) 
 
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 
 
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 
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delvis skall bidraget intäktsföras i motsvarande grad. Intäktsföringen skall göras i 
den period föreningen erhåller ett bindande besked om att återbetalnings-
skyldigheten 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. 
 
------------------- 
 
BFNAR 2006:12 
Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller 
senare. 
BFNAR 2010:8 
Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2011 eller 
senare. 
 

 
MOTIVERING 

Frågan 
 
Från och med den 1 januari 2001 skall bokföringslagen (1999:1078; BFL) tillämpas 
av bokföringsskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även 
registrerade organisatoriska delar av trossamfund omfattas. Det allmänna rådet riktar 
sig till samtliga dessa kategorier om de är bokföringsskyldiga (se punkt 1 i det 
allmänna rådet). I både rådet och uttalandet används termen ”förening” för samtliga 
nämnda kategorier. 
 
Ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet är 
alltid bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 § fjärde stycket BFL. Från och med den 1 
januari 2007 är föreningar som inte bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga 
enligt 2 kap. 2 § andra stycket BFL om värdet på tillgångarna överstiger en och en 
halv miljon kronor. Samtliga bokföringsskyldiga föreningar är också skyldiga att 
avsluta den löpande bokföringen. När den löpande bokföringen skall avslutas med en 
årsredovisning framgår av 6.kap. 1 § BFL. När den löpande bokföringen får avslutas 
med ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut istället för årsredovisning framgår av 
6 kap. 3 § BFL. 
 
Många föreningar är bidragsmottagare från exempelvis staten. Det finns många 
frågor kring hur föreningarna skall redovisa sådana bidrag. I det allmänna rådet 
behandlas både frågor rörande balans- och resultaträkningen.  
 

Gällande rätt 
 
Bokföringsnämnden (BFN) har i ett allmänt råd BFNAR 2002:10 behandlat hur 
redovisning av gåvor som lämnas till ideella föreningar skall utformas.  
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I BFNAR 2002:8 finns vissa allmänna bestämmelser om redovisning av intäkter och 
kostnader för föreningar. I detta råd behandlas bl.a. uppställningsformen i 
resultaträkningen. 
 
BFN har vidare i sin rekommendation BFN R 5 Redovisning av statliga stöd lämnat 
vissa anvisningar rörande redovisning av statliga stöd till näringsidkare. Med statligt 
stöd jämställs stöd från kommuner och från formellt fristående organ, t.ex. regionala 
utvecklingsfonder. Den kan även tillämpas på stöd från andra stödgivare. 

Bedömning 
 
Definitionen av bidrag i det allmänna rådet 
 
I punkt 2 anges vad som avses med bidrag i det allmänna rådet. Med ”bidrag” avses 
likvida medel som lämnas av ett offentligrättsligt organ (bidragsgivaren) till en 
förening (bidragstagaren). Om ett bidrag lämnas av annan än ett offentligrättsligt 
organ eller avser annat än likvida medel blir BFNs allmänna råd BFNAR 2002:10 
om redovisning av gåvor tillämpligt. 
 
Vissa bidrag har förenats med villkor. Enligt definitionen i punkt 2 är ett ”villkorat 
bidrag” ett bidrag som förenats med  villkor om återbetalningsskyldighet om 
villkoret inte uppfylls. Bidrag kan även ha förenats med andra villkor, t.ex. 
beträffande användningsområde. Sådana bidrag omfattas dock inte av begreppet 
”villkorade bidrag” utan redovisas istället enligt punkt 3 (intäkts- och 
kostnadsredovisning av bidrag som inte är villkorade).   
 
Synsättet i det allmänna rådet på intäkts- och kostnadsredovisning av bidrag 
överensstämmer i stort med synsättet beträffande redovisning av gåvor och synsättet 
beträffande redovisning av statliga stöd.  
 
Vad är ett offentligrättsligt organ? 
 
Bidrag är överföringar av likvida medel från en bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ till en förening (se punkt 2 i det allmänna rådet). Med ett 
offentligrättsligt organ menas en stat (t.ex. olika statliga myndigheter och Allmänna 
arvsfonden), en kommun eller ett landsting, men också internationella subjekt som 
Europeiska unionen och Förenta nationerna. Även organisationer som satts i 
myndighets ställe omfattas av begreppet offentligrättsligt organ i det allmänna rådet. 
Om en förening i en lag har tilldelats en myndighetsutövande funktion när det gäller 
fördelning av statsanslag till andra föreningar anses den således vara ett 
offentligrättsligt organ i detta sammanhang. 
 
Intäkts- och kostnadsredovisning av bidrag som inte är villkorade 
 
Förening skall enligt huvudregeln redovisa bidraget i den period då bidraget 
utbetalas. Detta följer av punkt 3 första stycket i det allmänna rådet. Om bidraget 
lämnas av en svensk myndighet eller kommun kan föreningen istället välja att 
intäktsföra redan i den period då myndigheten fattar beslut om bidraget. 
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Intäktsredovisningen skall i förekommande fall ske på sådant sätt att intäkten ställs 
mot den kostnad den är avsedd att täcka, se punkt 3 andra stycket i det allmänna 
rådet. Detta är ett avsteg från det sedvanliga sättet att matcha intäkter och kostnader, 
eftersom matchningen i detta fall är kostnadsorienterad (utgår ifrån kostnaden). I 
vanliga fall är redovisningen intäktsorienterad, vilket innebär att man först fastställer 
intäkterna till en tidsperiod och sedan fördelar kostnaderna på perioden. I uttalandet 
till BFNs allmänna råd BFNAR 2002:8 om redovisning av intäkter och kostnader i 
föreningar klargör BFN att detta är huvudprincipen beträffande matchning även för 
ideella föreningar och att redovisning av bidrag utgör ett undantag ifrån denna 
princip. BFN anser att det är berättigat att göra ett undantag beträffande bidrag ifrån 
det sedvanliga sättet att matcha intäkter och kostnader eftersom motsvarande 
ställningstagande redan gjorts i BFNs rekommendation BFN R 5 för statliga stöd.   
 
Att intäkten skall ställas mot den kostnad den är avsedd att täcka innebär konkret 
följande. Avser ett bidrag att täcka kostnader under flera år skall det fördelas över de 
år som det är avsett att täcka. Om bidraget ges för att täcka föreningens underskott 
från tidigare perioder skall det intäktsredovisas i sin helhet. 
 
Redovisning av villkorade bidrag som föreningen erhållit 
 
Det allmänna rådet innehåller även vissa särskilda bestämmelser om redovisning av 
villkorade bidrag som föreningen erhållit. Principerna i det allmänna rådet bygger i 
denna del på principerna i BFN R 5 om redovisning av statliga stöd. Vissa 
klargöranden har dock gjorts för föreningarnas räkning. 
 
Ett villkorat bidrag skall, enligt punkt 4 i det allmänna rådet, antingen intäktsföras 
eller redovisas på passivsidan i balansräkningen som avsättning eller skuld.  
 
Intäktsföring får endast ske när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att 
bidraget inte kommer att återkrävas (se punkt 5 i det allmänna rådet). Om det 
föreligger en osäkerhet som inte är helt obetydlig beträffande hur 
återbetalningskraven skall tolkas skall föreningen inte intäktsföra dem. En allmän 
förutsättning för att föreningen skall kunna intäktsföra ett bidrag är vidare att 
föreningen både vill och kan följa uppställda villkor; om föreningen exempelvis 
känner till att den inte kan följa ett villkor av något skäl skall skuldföring således ske 
(se vidare nedan). 
 
Det föreligger oftast hög grad av sannolikhet att återbetalning inte kommer att krävas 
i två fall, som också anges i rådet. Det första fallet är om återbetalning endast kan 
krävas i de fall föreningen inte fullgör de villkor som är förknippade med bidraget. 
Det andra är om bidraget måste återbetalas endast om det sker något oväntat som 
uppenbarligen skulle rubba förutsättningarna för bidraget. I nämnda två fall kan 
föreningen normalt utgå ifrån att återbetalning inte kommer att krävas och skall då 
intäktsföra bidragen. Även i detta fall gäller att den allmänna förutsättningen (att 
föreningen både vill och kan följa villkoren) skall vara för handen. 
 
Villkorade bidrag som inte kan intäktsföras skall redovisas i balansräkningen som 
avsättning eller skuld (se punkt 6). Gränsdragningen mellan avsättning och skuld 



7(8) 
 

skall avgöras utifrån de allmänna kriterierna för avsättning respektive skuld1. Om 
återbetalningsskyldigheten rörande ett sådant bidrag skulle efterskänkas helt eller 
delvis måste dock en intäktsföring ske. Intäktsföringen skall i detta fall göras i den 
period föreningen erhåller ett för givaren bindande besked om eftergiften. 
 
Det kan förekomma bidrag som innehåller olika bestämmelser om 
återbetalningsskyldighet beträffande olika delar av bidraget. I ett sådant fall kan 
föreningen behöva intäktsföra en del av bidraget och redovisa en avsättning eller 
skuld beträffande resterande del. Detta framgår av punkt 4 i det allmänna rådet.  
 
-------------------- 

 

Detta uttalande har beslutats den 6 december 2006 av Bokföringsnämnden i plenum. 

 

 

Hans Edenhammar 

Ordförande 

 

    Gunvor Pautsch 

    kanslichef 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
1 Redovisningsrådet har i sin rekommendation RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och 
eventualtillgångar angivit hur de företag som omfattas av Redovisningsrådets normering skall 
redovisa skulder och avsättningar.  
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Övriga allmänna råd som särskilt berör ideella föreningar och registrerade 
trossamfund 

 
BFNAR 2002:1 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för 

vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. 
 

BFNAR 2002:2 Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar 
och registrerade trossamfund, m.m. 
 

BFNAR 2002:3 Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för 
vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund. 
 

BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade 
trossamfund. 
 

BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och 
registrerade trossamfund. 
 

BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund. 
 

Även i övrigt ska många allmänna råd även tillämpas av föreningar och trossamfund. Exempel på 
detta är  BFNAR 2002:6 (Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning) och BFNAR 
2006:11 (Gränsvärden). All normgivning från nämnden finns tillgänglig på nämndens hemsida 
www.bfn.se. 
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