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bulletinen 4.2017

Förord

Ett år går fort och i din hand håller du årets sista Bulletinen. Jag kan kon-
statera att det varit ett händelserikt år för BAS, bl.a. har vi fått en ny 
webbplats och skapat ett nyhetsbrev. Nu blir det lättare att kommunicera 
med användarna och BAS kan också ge snabbare och mer frekvent infor-
mation. Detta inte minst genom nyhetsbrevet. 

Även på redovisningsområdet händer mycket. En stor nyhet som 
informeras om i detta nummer är att i princip sista pusselbiten i det s.k. 
K-projektet nu är lagd. Bokföringsnämnden har nämligen beslutat om 
ett nytt regelverk för årsbokslutsföretag som ska tillämpas på räken-
skapsår som påbörjas efter den 31 december 2017. Genom detta kom-
mer äldre normgivning (både från Bokföringsnämnden och 
Redovisningsrådet) att ”gå i graven”. BAS får anledning att återkomma i 
böckerna och i annan information om det nya regelverket.

I detta nummer av Bulletinen väcks några frågor som inte sällan är 
svåra att besvara och som kan skapa problem i tillämpningen. Det disku-
teras redovisning av både förmåner och pågående arbeten. Vad gäller 
båda frågorna har redovisningssättet betydelse bl.a. för vilken informa-
tion man vill ha ut från redovisningen. Exempelvis har redovisningssätt 
av förmåner och val av konto betydelse för möjligheten att hämta infor-
mation från bokföringen direkt till arbetsgivardeklarationen. Detta är 
exempel på nyttig och användningsbar information i artiklarna.

BAS vill avslutningsvis tacka för ett bra och givande år!

Peter Nilsson
Ordförande i BAS-intressenternas Förening och huvudredaktör för 
Bulletinen

Peter Berg
Linje  
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Pågående arbeten, del 2 
fast pris
Av Peter Berg

I del 1 beskrev jag allmänna regler för pågående arbeten, i avsnitt om målgrupper, 
metoder och värderingssituationer. Resten av artikeln handlade om reglerna för och 
redovisningen av pågående uppdrag på löpande räkning. 

Här i del 2 avslutar jag genom att beskriva reglerna för och redovisningen av 
pågående uppdrag till fast pris.

1. Pålägg för indirekta kostnader
När K2 publicerades i november 2016 fick vi en regeländring jämfört 
med de gamla vägledningarna.

I pågående uppdrag till fast pris kräver K3 liksom tidigare att ned-
lagda utgifter ska ökas med skäligt pålägg för indirekta kostnader 
(23.20 b K3, huvudregeln, samt 23.32 andra stycket b K3, alternativ-
regeln).

Nyheten är att K2 numera medger att pålägg får göras (6.23 kom-
mentaren andra stycket K2, 12.11 K2), medan gamla K2 för aktiebolag 
respektive ekonomiska föreningar förbjöd pålägg. 

Pålägget har i praktiken ingen matematisk betydelse i huvudregeln, 
däremot ökar det resultatet i alternativregeln genom att ett högre kost-
nadsbelopp lyfts av resultaträkningen. 

Pålägget påverkar inte innehållet i denna artikel om hur själva redo-
visningen görs.
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2. Fast pris
Pågående uppdrag till fast pris debiteras per tidsperiod eller annat, såsom 
månad, kvadratmeter eller per styck (6.10 kommentaren K2).

Definitionen är negativ, ”Uppdrag som inte är på löpande räkning” 
(17 kap. 25 § IL, 6.12 K2, 23.12 K3).

2.1 Huvudregeln (successiv vinstavräkning)
Huvudregeln för pågående uppdrag till fast pris får inte tillämpas enligt 
K1, som i stället ska tillämpa alternativregeln för pågående uppdrag på 
löpande räkning (fakturametoden) även för uppdrag till fast pris.

Huvudregeln ska tillämpas enligt K2, K3 och RFR 2, om inte alter-
nativregeln används. I koncernredovisningen är bara huvudregeln till-
låten.

Enligt huvudregeln tas intäkterna tas upp i proportion till hur mycket 
av uppdraget som är färdigställt (färdigställandegraden). Denna uppar-
betade intäkt ska minskas med fakturerade belopp, därefter har vi en 
nettofordran eller nettoskuld med motsvarande ökning eller minskning av 
intäkterna på balansdagen. Resultatet påverkas alltså inte av hur mycket 
som har fakturerats. 

Uppdrag med nettofordran får inte kvittas mot uppdrag med netto-
skuld.

Förlust ska kostnadsföras direkt.
Du behöver underlag från företaget för vad som har levererats beträf-

fande material, utlägg för underleverantörer och nedlagd tid, samt even-
tuella delfaktureringar till kunden. Du behöver också uppgifter om 
beräknade totala intäkter och totala kostnader för uppdraget.

Beräkningen kan du göra så här.

1. Beräkna färdigställandegraden
a. En vanlig metod är att ställa nedlagda kostnader mot beräknad 

total kostnad i uppdraget
b. Om företaget på balansdagen har lagt ner 300 tkr i kostnader i ett 

uppdrag, och räknar med att den totala kostnaden kommer att bli 
400 tkr, så är färdigställandegraden 75 %

2. Beräkna upparbetad intäkt
a. Totalt att fakturera enligt avtal x färdigställandegraden
b. Har företaget och kunden kommit överens om att uppdraget 

utförs för 600 tkr så är den upparbetade intäkten 450 tkr (600 tkr 
x 0,75)
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3. Beräkna fordran/skuld
a. Upparbetad intäkt – delfakturerade belopp
b. Om företaget har fakturerat 400 tkr och den upparbetade intäkten 

är 450 tkr så finns det en fordran i uppdraget på 50 tkr
4. Beräkna resultatet av uppdraget

a. Total intäkt för uppdraget – total beräknad kostnad
b. Om resultatet är en vinst så slutar värderingen med steg 3 ovan
c. Om resultatet är en förlust så ska förlusten kostnadsföras direkt

Jag övergår nu till hur fordran, skuld och förlust bokförs.

2.1.1 Fordran

Om upparbetad intäkt är högre än fakturerat belopp tas mellanskillna-
den tas upp som fordran.

• Debet 1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter 
• Kredit 3xxx Ordinarie intäktskonto i företaget

Jag har i del 1 av denna artikel kommenterat instruktionen för konto 
1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter:

2.1.2 Skuld

Om upparbetad intäkt är lägre än fakturerat belopp ska mellanskillnaden 
tas upp som skuld.

• Kredit 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 
• Debet 3xxx Ordinarie intäktskonto i företaget

Kommentar till konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt: I 
instruktionen anges att kontot används för skuld i uppdrag till fast pris 
enligt huvudregeln, men inte för vilka. Jag föreslår att instruktionen för-
tydligas till att kontot används för skuld i tjänsteuppdrag och entreprenad-
uppdrag till fast pris enligt huvudregeln.

I kontonamnet bör det ålderdomliga ”ej” bytas mot ”inte”. Motiven 
för det har jag skrivit om i del 1 av artikeln i kommentarer till konto 
1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter.

2.1.3 Förlust

Oavsett om vi har fordran eller skuld i ett uppdrag så kan det visa sig att 
det beräknas gå med förlust.
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Om senast upprättad kalkyl för uppdraget visar förlust, dvs. totala 
beräknade intäkter är lägre än totala beräknade kostnader, ska förlusten 
redovisas direkt. Det görs i två steg.

1. Gör normal beräkning av upparbetad intäkt, enligt upparbetnings-
graden för uppdraget efter avdrag för fakturerat belopp, bokför där-
efter framräknad fordran eller skuld på normalt sätt (se föregående 
avsnitt)

2. Korrigera det bokförda resultatet av uppdraget efter steg 1 till den 
beräknade förlusten

K2 säger inte hur korrigeringen i steg 2 ska redovisas i balansräkningen 
(6.21 K2), men av ett exempel framgår att korrigeringen görs som reser-
vering av en upplupen kostnad (exempel 6 g K2).

Liksom för pågående arbeten på löpande räkning kan kundförluster 
förstås inträffa, men de hanteras enligt allmänna regler om kundförluster 
och inte enligt särregler för pågående arbeten.

I resultaträkningen utgår K2 från att kostnadsföringen görs fördelat 
på råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader samt personal-
kostnader (6.21 K2 med hänvisning till 6.19 K2). Om förlusten inte kan 
härledas till specifika kostnadskonton så ser jag det som rimligt att i stäl-
let använda konto 6330 Förluster i pågående arbeten.

• Kredit 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter:
• Debet 6330 Förluster i pågående arbeten

I del 1av denna artikel har jag kommenterat att förtydliganden bör göras 
i instruktionerna till konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter och konto 6330 Förluster i pågående arbeten.

2.1.4 Årsredovisning

I uppställningsformerna för resultaträkning och balansräkning i K2 tas 
pågående arbeten till fast pris enligt huvudregeln upp i följande poster 
(6.21 K2).

• Fordran
o RR: Kredit intäkter Nettoomsättning
o BR: Debet omsättningstillgångar Upparbetad men ej fakturerad 

intäkt
• Skuld

o RR: Debet intäkter Nettoomsättning
o BR: Kredit kortfristiga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt
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• Förlust
o RR: Debet intäkter Övriga externa kostnader
o BR: Kredit kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förut-

betalda intäkter

Om du följer BAS-kontoplanen och använder ett bokslutsprogram så 
bör du komma rätt automatiskt i deras mallar.

K3 och RFR 2 har inga egna uppställningsformer utan hänvisar till 
uppställningsformerna i årsredovisningslagen, ÅRL, med dess krav på 
och möjligheter till anpassningar i det enskilda företaget. 

2.2 Alternativregeln (färdigställandemetoden)
Alternativregeln för pågående uppdrag till fast pris får inte tillämpas 
enligt K1, som i stället ska tillämpa alternativregeln för pågående upp-
drag på löpande räkning (fakturametoden) även för uppdrag till fast pris.

Alternativregeln får tillämpas enligt K2, K3 och RFR 2 för juridisk 
person. I koncernredovisningen måste huvudregeln tillämpas.

Inkomster och utgifter för pågående uppdrag lyfts av från resultaträk-
ningen till balansräkningen, som nettofordran eller nettoskuld, tills upp-
draget är färdigt. Först när uppdraget är väsentligen slutfört tas intäkter 
och kostnader (och därmed resultatet av uppdraget) upp i resultaträk-
ningen. Resultatet påverkas av om resultatavräkning har gjorts eller inte, 
därför ska resultatavräkning ska göras på ett affärsmässigt normalt sätt 
utan hänsyn till när balansdagen infaller. Annars kan en skattemässig jus-
tering komma att göras av resultatet (17 kap. 31 § IL).

Uppdrag med nettofordran får inte kvittas mot uppdrag med netto-
skuld.

Förlust ska kostnadsföras direkt.
Alternativregeln används ofta för att skjuta på beskattningen av vin-

ster i uppdragen, eftersom hela resultatet av ett uppdrag redovisas först 
när det är väsentligen färdigt. Däremot är alternativregeln olämplig för 
ekonomistyrningen, eftersom den enligt min mening ger en närmast 
slumpartad bild av resultat och ställning.

Du behöver underlag från företaget för nedlagda kostnader och fak-
turerade belopp i varje uppdrag, liksom uppgifter om beräknade totala 
intäkter och totala kostnader för uppdraget.

Du behöver också tänka på att göra beräkningarna i rätt turordning. 
Som du ser här bygger beräkningarna av steg 2 och 3 på att föregående 
steg har utförts.
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1. Obligatoriskt: Gör skäligt pålägg för indirekta kostnader
a) Ger rätt underlag för att beräkna resultatet av varje uppdrag

2. Obligatoriskt: Beräkna avdrag för förlust, i förekommande fall
a) Intäkter – kostnader inklusive pålägg

3. Frivilligt: Gör schablonavdrag för inkurans (bara i entreprenadupp-
drag)
a) Resultatet av uppdraget efter avdrag för förlust

2.2.1 Fordran

Om fakturerat belopp är lägre än nedlagda utgifter bokas nettot upp som 
en fordran, med två motbokningar. I praktiken innebär denna bokning 
att intäkter och kostnader i pågående uppdrag bokas bort från resultat-
räkningen.

• Debet 1470 Pågående arbeten
• Delfakturerade belopp

o Debet 3xxx Ordinarie intäktskonto 
• Nedlagda kostnader 

o Kredit 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader

Konto 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader kan 
komma att visa såväl positivt som negativt saldo efter bortbokning av IB 
och inbokning av UB, beroende på om de pågående arbetena har ökat 
eller minskat.

I instruktionen till konto 1470 Pågående arbeten sägs att om fakture-
ringen regelmässigt överstiger nedlagda kostnader ska konto 2430 Pågå-
ende arbeten användas. Här får vi dock se upp. Uppdrag med fordran får 
inte kvittas mot uppdrag med skuld, utom när det gäller uppdrag för 
samma uppdragsgivare och under samma period.

Kommentarer till 1470 Pågående arbeten: Instruktionen bör förtydligas 
med att kontot används för uppdrag där faktureringen understiger ned-
lagda kostnader, men för uppdrag där faktureringen överstiger nedlagda 
kostnader ska i stället konto 2430 Pågående arbeten användas.

2.2.2 Skuld

Om fakturerat belopp är högre än nedlagda utgifter bokas nettot upp 
som en skuld, med samma två motbokningar som i fordringsfallet:

• Skuld 2430 Pågående arbeten
• Delfakturerade belopp

o Debet 3xxx Ordinarie intäktskonto 
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• Nedlagda kostnader 
o Kredit 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader

Kommentarer till konto 2430 Pågående arbeten: Instruktionen till 
konto 2430 Pågående arbeten säger att om faktureringen regelmässigt 
understiger nedlagda kostnader ska konto 1470 Pågående arbeten använ-
das. Jag har samma synpunkt här som för konto 1470 Pågående arbeten, 
att uppdrag med fordran inte får kvittas mot uppdrag med skuld, och att 
instruktionen därför bör förtydligas med att kontot används för uppdrag 
där faktureringen överstiger nedlagda kostnader, men för uppdrag där 
faktureringen understiger nedlagda kostnader ska i stället konto 1470 
Pågående arbeten användas.

2.2.3 Förlust

Om senast upprättad kalkyl för uppdraget visar förlust, dvs. totala beräk-
nade intäkter är lägre än totala beräknade kostnader, så ska förlusten 
redovisas direkt. Det görs genom att minska beloppet för nedlagda kost-
nader med den beräknade förlusten innan de lyfts av från resultaträk-
ningen.

Konteringen är densamma som i avsnitt 4.1 Fordran och avsnitt 4.2 
Skuld ovan, det är bara beloppet för kreditering av 4970 Förändring av 
pågående arbeten, nedlagda kostnader som blir lägre. Att ett lägre belopp 
krediteras innebär att resultatet blir motsvarande sämre, alltså har förlus-
ten påverkat resultatet.

K3 säger att den befarade förlusten ska kostnadsföras direkt (23.32 
K3). K2 förtydligar med att kostnadsföringen ska göras genom att 
minska justeringsposten (6.23 kommentaren tredje stycket K2 och 
exempel 6 g K2), som är konto 4970 Förändring av pågående arbeten, 
nedlagda kostnader och motkontot 1470 Pågående arbeten eller 2430 
Pågående arbeten).

Instruktionen till konto 1470 Pågående arbeten hänvisar till motkon-
tot 6330 Förluster i pågående arbeten, men det stämmer alltså inte med 
förtydligandet i K2.

Kommentarer till konto 1470 Pågående arbeten och konto 2430 Pågå-
ende arbeten: Instruktionen för båda kontona bör förtydligas med att 
befarad förlust ska minska anskaffningsvärdet (dvs. nedlagda kostnader) 
för pågående arbeten till fast pris, alternativregeln. Hänvisningarna 
under Motkonton för båda kontona till konto 6330 Förluster i pågående 
arbeten bör tas bort.
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Kommentarer till konto 6330 Förluster i pågående arbeten: Instruktio-
nen bör kompletteras med att kontot inte ska användas för befarad för-
lust i pågående uppdrag enligt alternativregeln, varken på löpande räk-
ning eller till fast pris, hänvisa i stället till instruktioner för konto 1470 
Pågående arbeten och konto 2430 Pågående arbeten.

2.2.4 Resultatavräkning

När ett pågående uppdrag till fast pris enligt alternativregeln är väsentli-
gen färdigt ska det resultatavräknas, dvs. tas bort från balansräkningen 
och föras in i resultaträkningen så att hela resultatet från uppdraget kom-
mer in. I praktiken görs detta i två steg.

Steg 1: Den löpande bokföringen under året tar upp intäkter och kost-
nader löpande på ordinarie intäktskonton i kontogrupp 30–34 Huvud-
intäkter och ordinarie kostnadskonton i kontoklass 4 Varor, material och 
köpta tjänster, 5–6 Övriga externa kostnader och kontogrupp 70–76 Per-
sonalkostnader.

Steg 2: Ingående balans för konto 1470 Pågående arbeten och 2430 Pågå-
ende arbeten nollställs med motbokningar genom kreditering av ordina-
rie intäktskonto i kontogrupp 30–34 Huvudintäkter och debitering av 
nedlagda kostnader på konto 4970 Förändring av pågående arbeten, ned-
lagda kostnader.

• Kredit 1470 Pågående arbeten
• Debet 2430 Pågående arbeten
• Kredit 3xxx Ordinarie intäktskonto i företaget
• Debet 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader

Om småjusteringar, rättelsearbeten etc. återstår så ska ändå resultatav-
räkning göras enligt ovan. Samtidigt ska reservering göras för återstående 
kostnader i uppdraget, som upplupen kostnad på konto 2990 Upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter med motbokning som kostnad på res-
pektive kostnadsslag i kontoklass 4 Varor, material och köpta tjänster, 5–
6 Övriga externa kostnader och kontogrupp 70–76 Personalkostnader 
(6.25 K2).

• Kredit 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
• Debet kontoklass 4 Varor, material och köpta tjänster
• Debet kontoklass 5–6 Övriga externa kostnader 
• Debet kontogrupp 70–76 Personalkostnader
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Kommentarer till konto 1470 Pågående arbeten och konto 2430 Pågå-
ende arbeten: Kontoanvisningarna för båda kontona bör kompletteras 
med att om kostnader återstår efter resultatavräkning av uppdrag till fast 
pris enligt alternativregeln ska reservering göras som upplupen kostnad. 
Hänvisning bör läggas till under Motkonton för båda kontona till konto 
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Kommentarer till konto 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter: Kontoanvisningarna bör kompletteras med att om kostnader 
återstår efter resultatavräkning av uppdrag till fast pris enligt alternativ-
regeln ska reservering göras, med aktuella kostnadskonton som motkon-
ton.

2.2.5 Årsredovisning

I uppställningsformerna för resultaträkning och balansräkning i K2 tas 
pågående arbeten till fast pris enligt alternativregeln upp i följande poster 
(6.24 K2).

• Fordran och skuld
o RR: Debet eller kredit Förändring av pågående arbeten för annans 

räkning
o BR: Debet omsättningstillgångar och kredit kortfristiga skulder 

Pågående arbeten för annans räkning
• Förlust

o RR: Debet kostnader Övriga externa kostnader
o BR: Kredit kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förut-

betalda intäkter

Om du följer BAS-kontoplanen och använder ett bokslutsprogram så 
bör du komma rätt automatiskt i deras mallar.

K3 och RFR 2 har inga egna uppställningsformer utan hänvisar till 
uppställningsformerna i årsredovisningslagen, ÅRL, med dess krav på 
och möjligheter till anpassningar i det enskilda företaget. 

2.3 Samband redovisning – beskattning för fast pris
Inkomstbeskattningen följer redovisningen för pågående uppdrag till 
fast pris, både enligt huvudregeln och alternativregeln.

Ett rättsfall belyser detta samband för huvudregeln (RÅ 1998 ref. 18).
För alternativregeln finns det en skatterättslig spärr mot omotiverat 

sen resultatavräkning (17 kap 31 § IL).
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3. Översikt kontoanvändning
Konteringarna för både löpande räkning (del 1) och fast pris (del 2) kan 
sammanfattas till följande för K2, K3 och RFR 2.

* Tillkommande kostnader efter slutavräkning

Bruket av olika konteringar för olika principer kan verka förvirrande, 
men orsaken är de olika kraven som ställs i ÅRL och K-regler på hur 
fordringar, skulder och befarade förluster ska redovisas och rubriceras i 
årsredovisningen. K-reglerna har i sin tur utformats med hänsyn till 
skatteregler (K1, K2 och reglerna i K3 för juridisk person).

Peter Berg är redovisningsexpert hos RedovisningsHuset i Södertälje AB. Wolters Kluwer har 
gett ut hans böcker ”Fastigheter” (2016) och ”Resultat- och inkomstplanering” (2015). Han 
skriver om aktuella ekonomiska frågor i bloggen consultjourney.com. Svensk Skattetidning 
publicerade hans artikel ”Pågående arbeten” i nummer 6–7/2016.

Situation Konto 
debet

Konto 
kredit

Namn på kontoklass, kontogrupp eller konto

Löpande räkning, huvudregeln

Tillgång 1620
30–34

Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Huvudintäkter

Skuld
30–34

2420 Förskott från kunder
Huvudintäkter

Förlust
6330

2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förluster i pågående arbeten

Fast pris, huvudregeln

Tillgång 1620
30–34

Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Huvudintäkter

Skuld
30–34

2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Huvudintäkter

Förlust
6330

2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förluster i pågående arbeten

Fast pris, alternativregeln

Tillgång 
(minus ev. 
förlust)

1470
30–34

4970

Pågående arbeten
Huvudintäkter
Förändring av påg arbeten, nedlagda kostnader

Skuld 
(plus ev. 
förlust)

30–34
2430

4970

Pågående arbeten
Huvudintäkter
Förändring av påg arbeten, nedlagda kostnader

Tillkom-
mande * 4–7

2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Material, externa kostnader, personalkostnader
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