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Bokföringslagen ställer krav 
När lagstiftningen föreskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det också ett straffrättsligt 
ansvar när lagen inte följs. Föreningens styrelse är skyldig att se till att brott inte begås i föreningens 
verksamhet och att föreningen följer gällande lagstiftning.  
 
Räkenskapsår (enligt BFL 3 kap 1 §) 
Ett räkenskapsår skall omfatta tolv kalendermånader. Kalenderåret utgör grund och man får tillämpa 
brutet räkenskapsår. Från 2011 kan man tillämpa vilket brutet år som föreningen önskar dock måste 
man ansöka om detta hos Skatteverket. 
SMC Västra Götalands verksamhetsår styrs av stadgarna som anger att verksamhetsåret startar den 
1/9 och slutar den 31/8. 
 
Bokföringsskyldighet 
En ideell förening är bokföringsskyldig om den 
• bedriver näringsverksamhet 
• är moderföretag i en koncern eller 
• har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kr. 
Även föreningar som inte är bokföringsskyldiga bör föra bok över inkomster och utgifter respektive 
tillgångar och skulder. 
 
Om en förening är bokföringsskyldig ska den följa bokföringslagens bestämmelser. Det innebär bl.a. 
att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) 
och i systematiskt ordning (huvudbok) 
 
Bokföringsskyldighetens innebörd (enligt BFL 4 kap 1 och 2 §§) 
En förening som är bokföringsskyldig enligt BFL skall löpande bokföra alla affärshändelser, se till att 
det finns verifikationer för alla bokföringsposter, se till att det finns systemdokumentation och 
behandlingshistorik samt arkivera all räkenskapsinformation och den utrustning som behövs för att 
läsa räkenskapsinformationen. Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. Vad som är god redovisningssed tolkas av BFN. Idag (2012) finns ett antal 
allmänna råd som mer preciserar vad som är god redovisningssed för den löpande bokföringen. 
 
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT, K1 (BFNAR 2010:1) 
http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar10-1-grund.pdf) 
Riksdagen har beslutat om ändring av vissa delar av BFL, främst när det gäller kraven på avslut av 
räkenskaperna. Den 1 januari 2007 infördes en ändring i 6 kap. 3 § BFL som innebär att alla 
bokföringsskyldiga som inte upprättar årsredovisning skall upprätta årsbokslut. För företag som har 
en nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldiga att 
upprätta årsredovisning finns möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Reglerna för att upprätta 
förenklat årsbokslut finns i BFN:s allmänna råd BFNAR 2010:1 som gäller från och med den 1 januari 
2011. För de föreningar som tillämpar brutet räkenskapsår gäller att man kan tillämpa förenklat 
årsbokslut från det år som inleds efter att rådet börjat gälla. BFN har nu kommit med sitt allmänna råd 
”Ideella föreningar och registrerade trossamfund” som upprättar förenklat årsbokslut (K1), BFNAR 
2010:1, samt en vägledning. Det allmänna rådet gäller föreningar och förbund vars totala intäkter 
normalt understiger 3 miljoner (alla intäkter förutom kontogrupp 39). Föreningar som väljer att 
upprätta ett förenklat årsbokslut skall följa det allmänna rådet. Om gränsvärdet överskrids något 
enstaka eller några enstaka år får föreningen ändå upprätta ett förenklat årsbokslut. Har föreningen 
under flera år överskridit gränsen förlorar den dock rätten att använda reglerna. En förening som idag 
upprättar årsbokslut men har en omsättning understigande 3 miljoner kan fortsätta använda sig av 
årsbokslutet.  
 

http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar10-1-grund.pdf
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Det allmänna rådet innehåller mycket detaljerade regler vad det avser själva löpande bokföringen och 
avslut av detsamma, många regler är tvingade och vissa regler får man välja om man vill tillämpa. 
 
Här följer en sammanfattning av huvudinnehållet. 

 Fastställd uppställning av resultat- och balansräkningen (tvingade regel). 

 Vid förvärv av byggnad skall värdet fördelas mellan mark och byggnad. 

 Gränsvärde införs när det gäller inköp av inventarier och när man kan kostnadsföra inköpen 
direkt (halvt prisbasbelopp jämte moms). 

 Avskrivningsregler införs såväl för byggnader, markanläggningar och inventarier. 

 Kontantmässig redovisning gäller men det är tillåtet att tillämpa bokföringsmässig 
redovisning. Om man använder kontantprincipen skall dock alla kundfordringar och 
leverantörsskulder vid bokslutstillfället tas upp oaktat beloppets storlek. 

 Avsättningar till kommande utgifter tillåts inte oavsett vad avsättningarna avser. 

 Periodisering av intäkt och kostnader behöver inte ske på belopp som understiger 5 000 kr 
(om det är belopp som utgör momspliktig kostnad skall den läggas till och beloppet uppgår 
således till 6 250 kr). 

 Offentligrättsligabidrag får periodiseras. 

 Ändamålsbestämda medel får inte anges i balansräkningen i enskild post utan skall ingå i det 
balanserade över/underskottet. Förändring av ändamålsbestämda medel får inte påverka årets 
över/underskott (dvs. ingen resultatpåverkan). 

 Årets resultat ersätts med årets över- eller underskott. 

 Balanserat kapital ersätts med balanserade över-/underskott 


