Beslutad av styrelsen 23 oktober 2018.

Redovisning av gåvor till Psykiatrifonden
Psykiatrifondens regler utgår från motsvarande avseende SSMF och anpassade till att
motsvara Psykiatrifondens villkor.
Grundläggande förutsättningar
Redovisning av gåvor till Psykiatrifonden skall ske i enlighet med
 BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade
trossamfund
 FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 samt
 I enlighet med vad som sägs nedan.
Samtliga gåvor som Psykiatrifonden erhåller, som inte är kontanter och värdepapper, är
normalt avsedda att avyttras inom de närmaste 12 månaderna. Därmed är de inte att betrakta
som en anläggningstillgång. Denna instruktion behandlar inte redovisning av gåvor av annat
än värdepapper som är avsedda för stadigvarande innehav.
Större gåvor
Gåvor som inbringar en intäkt som överstiger 500 000 kronor disponeras i slutet av varje
räkenskapsår till föreningens donationskapital. Syftet är att kapitalet (och avkastningen på
dessa medel) skall disponeras så att gåvogivarens eller föreningens långsiktiga syfte och
ändamål tillgodoses.
Gåvor som inbringar en intäkt som understiger 500 000 kronor disponeras enligt policy
beslutad av styrelsen.
För att kunna utjämna intäkter och ändamålskostnader över åren kan styrelsen, i samband med
eller inför bokslutsarbetet, besluta att disponera delar av sådana större gåvor, som överstiger
500 000 kronor. På motsvarande sätt kan styrelsen besluta att överföra hela eller delar av
gåvor understigande 500 000 kronor till donationskapital.
Redovisning av ändamålsbestämda gåvor som understiger 500 000 kronor sker i
balansräkningen under Ändamålsbestämt kapital och är avsett för utdelning till ändamålet i
sin helhet.
Styrelsen fastställer årligen vid det konstituerande styrelsemötet beloppsgränsen för att
redovisa gåvor under donationskapital.
Gåvor generellt
Gåvor skall intäktsredovisas det räkenskapsår gåvan överlämnats till Psykiatrifonden på ett
sakrättsligt bindande sätt. Gåvorna skall, om inte annat anges nedan, tas upp till verksligt
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värde, vilket är detsamma som försäljningsvärdet eller om en fungerande marknad saknas,
återanskaffningsvärdet.
I balansräkningen redovisas det som erhålls som en omsättningstillgång tills avyttring eller
dess att utrangering sker, om inte annat framgår nedan.

Gåvor och regler
Form av gåva
Fastigheter

Bostadsrätter

Lösöre

Redovisning
Fastigheter reddovisas som intäkt i
samband med tillträde.

Värdering
Som underlag till värdering skall
finnas bouppteckning.

Avyttras fastigheten före bokslut
redovisas försäljningspris minus
försäljningskostnader som intäkt

Om inte försäljning sker före
bokslut väljs taxeringsvärdet (75%
av verkligt värde) som intäkt.
Styrelsen kan besluta om annan
värdering.

Bostadsrätter reddovisas som intäkt
i samband med tillträde.

Som underlag till värdering skall
finnas bouppteckning.

Avyttras dessa före bokslut
redovisas försäljningspris minus
försäljningskostnader som intäkt.

I annat fall skall
bostadsrättslägenheten värderas av
extern sakkunnig part för
bedömning av vad som skall
redovisas som intäkt.

Lösöre redovisas som intäkt i
samband med överlåtelse.

I annat fall sker värdering till
marknadsvärde som bokförs som
intäkt.

Vid avyttring före bokslut redovisas
försäljningspris minus
försäljningskostnader som intäkt.

Värdepapper

Gåvor i form av värdepapper
redovisas som intäkt i samband med
överlåtelse.
Värdepapper som är avsedda för
stadigvarande bruk redovisas i
balansräkningen som en finansiell
anläggningstillgång.

Om marknad saknas och värdet kan
antas vara betydande skall lösöret
värderas av extern sakkunning part
för bedömning av vad som skall
redovisas som intäkt.
Värderas till marknadsvärde per
överlåtelsedagen.
Om fungerande marknad saknas och
avyttring sker före bokslut skall
försäljningspris minus
försäljningskostnader redovisas som
intäkt.
Om värdet kan antas vara betydande
skall lösöret värderas av extern
sakkunning part för bedömning av
vad som skall redovisas som intäkt.

Kontanter

Gåvor i form av kontanter redovisas
som intäkt i samband med
överlåtelse.
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Kontanter värderas till nominellt
belopp i svenska kronor vid
gåvotillfället.

