Regler för avslut av den löpande bokföringen
I stort sett alla ideella föreningar är bokföringsskyldiga enligt lag.
I bokföringslagen finns bestämmelser hur den löpande bokföringen ska avslutas.
Riktlinjer finns nu för hur bokslut ska upprättas. Att inte följa dessa riktlinjer är att betrakta
som bokföringsbrott och kan leda till åtal.

Bokföringsskyldighet Avsluta räkenskaperna

Nej
Ideella föreningar som inte bedriver
näringsverksamhet och inte har tillgångar
vars marknadsvärde överstiger 1,5 miljon.
Ja
K 1 Ideella föreningar som bedriver
näringsverksamhet som normalt har en
nettoomsättning om högst 3 miljoner.
Ja
K 2 Ideella föreningar som bedriver
näringsverksamhet och som normalt har en
omsättning om mer än 3 miljoner.
K 3 Andra ideella föreningar än ovan. Som Ja
uppfyller två av krav om en balansomslutning över 41,5 miljoner och har mer
än 50 anställda samt nettoomsättning
överstigande 83 miljoner
Två lika villkor skall uppfyllas under två
följande räkenskapsår.
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Nej

Förenklat årsbokslut

Årsbokslut

Årsredovisning

Konto
3890
3810-3889
3010-3399
3510-3799
3910-3999

(Blå text är det som inryms i begreppet näringsverksamhet)
Nettoomsättning är föreningens sammanlagda försäljning av varor och tjänster plus medlemsavgifter, gåvor och
bidrag, lite förenklat är det föreningens omsättning.
Mer information om K1, K2 och K3 finns att läsa i boken Idrottens Redovisning v 3.0.
I boken finns förutom kontoplanen, som är anpassad för idrottsrörelsen, också bra konteringsanvisningar,
allmän information om bokföring/redovisning, vad som gäller för revision, skatteregler, SRU-koder för
inkomstdeklaration mm.
Idrottens Redovisning uppdateras regelbundet och finns att hämta via Riksidrottsförbundet:

http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_39993/cf_394/Idrottens_Redovisning_V_3.PDF

Vid frågor kontakta Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Thorbjörn Flood tel: 010-476 42 15, thorbjorn.flood@jhidrott.rf.se

Här följer en sammanfattning av huvudinnehållet i Förenklat årsbokslut.


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).



Offentligrättsliga bidrag 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.



Fördelning av långfristiga och kortfristiga tillgångar och skulder försvinner.

