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Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av
vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella
föreningar och registrerade trossamfund, m.m;
beslutade den 8 februari 2002.
Tillämpningsområde, m.m.
1. Detta allmänna råd skall tillämpas av föreningar.
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 med
undantag för Svenska kyrkan.
2. Med gåva avses en tillgång som utan krav på motprestation
lämnas till en förening från en givare.
Detta allmänna råd ska inte tillämpas på gåva som utgör
a) en finansiell anläggningstillgång,
b) en penninggåva,
c) en gåva i form av ideella arbetsinsatser, eller
d) en gåva, som föreningen avser att genast ge bort till annan.
3. Verkligt värde beträffande tillgång, som utgör en materiell
anläggningstillgång, skall bestämmas utifrån
a) försäljningsvärdet, eller
b) om en fungerande marknad saknas, återanskaffningsvärdet.
Om tillgången är en fastighet får, istället för vad som sägs i
första stycket, en förening utgå ifrån att taxeringsvärdet är 75 procent
av det verkliga värdet.
Om en tillgång utgör en omsättningstillgång är verkligt värde
detsamma som nettoförsäljningsvärdet, nämligen försäljningsvärdet
efter avdrag för beräknade försäljningskostnader och med beaktande
av inkurans.
Värden i öppningsbalansräkningen
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4. En ideell förening skall i öppningsbalansräkningen ta upp en gåva
till dess verkliga värde vid gåvotillfället.
Om gåvan utgör en materiell anläggningstillgång skall även
sedvanliga avskrivningar beaktas när värdet i öppningsbalansräkningen anges.
5. Om det är förenat med svårigheter att bestämma verkligt värde
vid gåvotillfället får istället för vad som sägs i punkt 4 första stycket
ett schablonmässigt beräknat anskaffningsvärde bestämmas.
Ett schablonmässigt beräknat anskaffningsvärde erhålls genom att
verkligt värde vid bokföringsskyldighetens inträde eller förändring
multipliceras med en indexfaktor. Indexfaktorn utgörs av konsumentprisindex vid gåvotillfället dividerat med konsumentprisindex vid
bokföringsskyldighetens inträde eller förändring.
6. Det värde som en tillgång redovisas till i öppningsbalansräkningen
får, oavsett vad som tidigare angivits i detta råd, inte överstiga
tillgångens verkliga värde vid tidpunkten för öppningsbalansräkningens upprättande.
Anläggningsregistret
7. En tillgång, som utgör en materiell anläggningstillgång, skall
förtecknas i ett anläggningsregister. Det som är tillgångens
anskaffningsvärde, när värdet i öppningsbalansräkningen framräknas,
skall även föras in som anskaffningsvärde i anläggningsregistret.
Vad som sägs i första stycket gäller inte tillgång, som efter
beaktande av sedvanliga avskrivningar, inte åsätts något värde i
öppningsbalansräkningen. För sådan tillgång behöver endast
tidpunkten för anskaffningen anges i registret.
Ikraftträdande
8. Detta allmänna råd träder ikraft den 1 mars 2002.
______________

HANS EDENHAMMAR

Anders Bengtsson
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