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Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om 
Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 
 
Riksidrottsförbundet (RF), som är en paraplyorganisation för hela den 
svenska idrottsrörelsen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat 
förslag. 
 
 
Inledning 

 
Idrottsrörelsen omfattar över tre miljoner medlemmar och cirka 20 000 
lokala 
idrottsföreningar som är samlade i 71 specialidrottsförbund (SF) som också 
är medlemsförbund i RF. 
 
En del av våra SF, men också våra olika distriktsorganisationer berörs av 
förslaget. En del av de medelstora och stora föreningarna bedöms kunna 
tillämpa det nu föreslagna allmänna rådet. Flera av distrikten och 
föreningarna drivs nästan uteslutande med hjälp av ideella insatser.  
 
Det är viktigt att när den här typen av allmänt råd införs, som närmast är ett 
regelverk, att rådet blir så tydligt som möjligt och att det utelämnas allt för 
mycket utrymme för tolkningar.  
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Sammanfattning 

 
Det är viktigt att regelverket blir så enkelt som möjligt för kassörerna i 
förbund och föreningar men också att det är tydliga regler som minskar 
utrymmet för egna tolkningar. Detta är viktigt för den omfattande utbildning 
i redovisningsfrågor som idrottsrörelsen måste genomföra i föreningarna. 
 
Vi föreslår att man följer uppställningar enligt Idrottens BAS-kontoplan. 
De förbund och föreningar som kommer upprätta årsredovisningen 
använder något av de bokföringsprogram som finns på marknaden. Vilket in 
sin tur medför att de olika företag som tillhandahåller bokföringsprogram 
kan anpassa dem för den ideella sektorn. 

Synpunkter på förslaget 

Vi har valt att kommentera de enskilda punkterna. 
 
 
Kapitel 1 - Tillämpning 
 
Inga synpunkter i detta kapitel. 

Kapitel 2 – Grundläggande principer 

Under punkt 2.4 anges att man inte behöver periodisera inkomster och 
utgifter som var och för sig understiger 5 000 kronor. 

 
Här finns inga särskilda regler för föreningar. Vi tycker att man borde föra in 
särskilda regler med anledning av föreningar (ideella) inte kommer vara 
mervärdesskattepliktiga. 
 
I vägledningen till Allmänna Rådet BFNAR 2010:1 anges i kapitel 6 om 
balansräkningen att ”exklusive avdragsgill mervärdesskatt, överstigande 5 000 kr”. 
Då blir det mer tydligt för föreningar att beloppet i en förening som inte har rätt att 
göra avdrag för mervärdesskatt. 

Då det nu med hänsyn till EU kommissionens beslut att ideella föreningar 
inte ska bli mervärdesskattepliktiga. 
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 Kapitel 3 – Årsredovisningens utformning 

Punkt 3.13 här anges att föreningar kan ändra rubriker och 
summeringsrader till text som bättre beskriver innehållet. Detta instämmer 
vi i förutom att vi tycker att det inte finns anledning ändra benämningen 
Årets resultat till Årets överskott eller Årets underskott utan att man 
använder vedertagna rubriker utan anpassning. 

Kapitel 4 – Uppställningsformen för årsredovisningen 

I punkt 4.28 om rubriker i förvaltningsberättelsen, här hänvisar vi till kommentar till 
punkt 5.5. 

 

I punkt 4.29 att en förening skall göra tillägg av några poster som medlemsavgifter, 
gåvor och bidrag och att dessa skall anges före posten nettoomsättning. 

 

Då vi är medvetna att i stort sett alla föreningar som kommer att upprätta 
årsredovisning använder sig av något av de databokföringsprogram som 
finns på marknaden. 
 
Dessa företag har i sina program BAS-kontoplanen och vi har i Idrottens BAS-
kontoplan sett till att vi i stora delar följer BAS kontoplanen och då placerat 
konton som avser bidrag, gåvor och medlemsavgifter i slutet av kontoklass 3 
för att bibehålla samma uppställning som BAS kontoplanen. 
 
Vidare torde de föreningar som blir aktuella att upprätta årsredovisning 
också har beloppen i storleksordning med största post som 
nettoomsättningen. 
 
Vi föreslår därför att man placerar beloppen bidrag, gåvor och 
medlemsavgifter efter nettoomsättningen och i följande ordning för att 
överensstämma med BAS-kontoplanen; 
 
Nettoomsättning 
Offentliga bidrag 
Gåvor (övriga bidrag) 
Medlemsavgifter 
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 Denna uppställning innebär i det allra flesta fall att beloppen kommer att 
anges i den ordning som stämmer med BAS-kontoplanen och i 
storleksordning med största belopp först och minsta belopp sist. 
 
Av punkt 4.29 nämns inte att bidrag avser enbart bidrag som kommer från 
offentligt organ enligt BFNAR 2002:11 och som senare förtydligats i BFNAR 
2006:12. 
 
Det framgår inte om man skall använda beteckningen offentligrättsliga 
bidrag eller offentliga bidrag (som framgår av K3). Under 4.29 framgår 
följande:  
Post Här redovisas 
Bidrag bidrag som tas emot för föreningens verksamhet 
 
Motsvarande text från remissversion K2 årsbokslut, punkt 4.11; 
Post  Här redovisas 
Bidrag bidrag och offentliga stöd som erhålls för föreningens verksamhet 
 
Enligt vår uppfattning bör man använda samma beskrivning. 

Kapitel 5 – Förvaltningsberättelsen 

Punkt 5.5 flerårsöversikt punkter a-c, här anges inga särskilda regler för ideella 
föreningar. Vi anser att när det gäller föreningar att flerårsöversikten borde även 
innehålla, erhållna offentliga bidrag, medan punkt 5.5 c borde utgå att lämna 
uppgift om soliditet. 

 

Punkt 5.13 I kommentarer kanske man skall komplettera texten. Förslag att man 
anger vilka mål som årsmötet antagit och redogöra kortfattat hur föreningen 
uppfyllt dessa mål. Detta kan göras i en effekttabell att man tar upp ett antal mål. 

Kapitel 6 – Rörelseintäkter 

Punkt 6.41 som behandlar bidrag, hänvisar vi till våra synpunkter under 
punkt 6.29. 
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 Kapitel 7 – Rörelsekostnader 

Ingen kommentar. 

Kapitel 8 – Finansiella poster m.m. 

Ingen kommentar. 

Kapitel 9 – Tillgångar 

Ingen kommentar. 

 

Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
 
Under punkt 10.5 görs beskrivning om företaget inte har rätt att göra avdrag för 
mervärdesskatt. 

 

Det föreligger ingen beskrivning om när en immateriella tillgång kan kostnadsföras. 
Inom idrotten förekommer detta genom att spelarkontrakt skall tas upp som sådan 
tillgång och att om kontraktssumma understiger 50 000 kr skall den kostnadsföras 
enligt gällande bestämmelser inom idrotten i huvudsak inom EU. 

 
Punkt 10.25 Angående nyttjandeperioden anges att man kan välja fem år 
enligt förenklingsregeln eller enligt 4 kap. 4 § ÅRL ska anläggningstillgångar 
med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. 
Detta torde vara rimligt för idrottsrörelsen att tillämpa för spelarrättigheter 
som skall skrivas av enligt kontraktsperioden. 

Kapitel 11 – Finansiella anläggningstillgångar 

Ingen kommentar. 
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 Kapital 12 – Varulager 

Enligt punkt 12.20 som avser varulager av det slag som anges i 5 kap, 1 § andra 
stycket bokföringslagen (1999:1078) skall uppskatta värdet på detta varulager. 

 
Då det är svårt att värdera sådant varulager föreslår vi att man använder 
samma regel som gäller för K1. Ett lager med ett oväsentligt belopp behöver 
inte tas upp och man har då satt gränsen till 5 000 kr. 
 
Vi föreslår att man inför samma regel för när man måste ta upp varulager i 
balansräkningen. Samma som avses under punkt 2.4 ”avvikelse från 
periodiseringsprincipen”. 

Kapitel 13 – 14  

Inga kommentar. 

 

Kapitel 15 Eget kapital och obeskattade reserver 
 
Här anges i särskilda regler för ideella föreningar beträffande ändamålsbestämda 
medel inte skall redovisas i egen post i balansräkningen. Om man vill särredovisa 
ändamålsbestämda medel i årsredovisningen kan det göra i not. Vi föreslår att man 
kan göra detta i samma not som redovisar ”förändring av eget kapital”. 

Detta skulle kunna införas under kommentaren till ändamålsbestämda medel. 

 

Kapitel 16 – 20 
 
Inga kommentarer. 

 

Ikraftträdandet 
 

I förslaget föreslås att börja tillämpas med årsredovisningar som avser 
räkenskapsår som avslutas den 31 december 2015, såvitt det gäller 
aktiebolag och ekonomiska föreningar. För övriga företag att det allmänna 
rådet skall tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som 
påbörjas efter 31 december 2016. 
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 När BFN tidigare lämnat allmänna råd har man angett ” får tillämpas för 
räkenskapsår som påbörjas tidigare”, vi förslår att man gör det beträffande 
detta förslag till allmänt råd. 
 
 
Sveriges Riksidrottsförbund 
  
 
 
Mattias Hurtig 
Redovisningsansvarig 
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