
 

 

 

Nedan finner ni en förenklad kontoplan för konton i ideella föreningar. Varje 

klassificering av händelser och varje kontogrupp visas sedan med minst ett exempel, 

samtliga i klassificeringen bokas likadant. För ett utförligare exempel på en förenings 

händelser och hur de bokas, se bilaga 3.   

  

1450 – Varulager  

1510 – Kundfordringar (endast vid årsbokslutet)  

1910 – Kassa (kontanter)  

1930 – Bankkonto  

2440 – Leverantörsskulder  

3010 - Försäljning  

3909 – Medlemsavgifter  

3897 – Erhållna kommunala bidrag  

3993 – Erhållna donationer och gåvor  

3999 – Övriga rörelseintäkter  

4010 – Inköp varor  

5010 – Lokalhyra  

5460 – Förbrukningsmaterial  

5831 – Kost och logi i Sverige  

5900 – Reklam och PR  

6070 - Representation  

6075 - Förtäring 

6110 – Kontorsmaterial och trycksaker  

6250 – Porto  

6570 – Bankkostnader  

6900 – Övriga externa kostnader  

6970 – Tidningar, tidskrifter och facklitteratur  

 

 

 

Vid försäljning av en vara som ligger i varulagret med inbetalning till bankkonto:  

  

  Debet  Kredit  

1930 Bank  +     

1450 Varulager     -  

3010 Försäljning     +  

4010 Materialkostnad  -     

  



  

     

Om föreningen säljer varan för självkostnadspris så är beloppet lika på samtliga 

poster. Om de säljer varan till annat pris än självkostnadspriset så ska 

försäljningspriset till kunden bokas på bank och försäljning. Kostnaden för inköpet 

av varan ska bokas på varulager och materialkostnad.   

  

Om föreningen får en gåva insatt till sitt bankkonto:  

  

  Debet  Kredit  

1930 Bank  +     

3993 Erhållna donationer och gåvor     +  

   

  

 

Om föreningen vid årets utgång har fått en faktura som de ännu inte har betalt ska 

den bokas som en leverantörsskuld. Detta sker endast i årsbokslutet.  

  

En faktura för lokalhyra har inkommit men ännu inte betalts vid årets slut:  

  

  Debet  Kredit  

2440 Leverantörsskuld     +  

5010 Lokalhyra  +     

   

  

 

Föreningen får betalt för medlemsintäkter till sitt bankkonto:  

  

  Debet  Kredit  

1930 Bank  +     

3909 Medlemsavgifter     +  

   

  

 

Föreningen betalar inköp av porto från sitt bankkonto:  

  

  Debet  Kredit  

1930 Bank     +  

6250 Porto  +     

 

 

  



  

     

 

Ett varulager som överstiger 5000 kronor ska tas upp i balansräkningen, understiger 

det 5000 kronor får det tas upp men det är inget krav. Anskaffningsvärdet för 

varorna i varulagret är varans inköpspris plus andra avgifter som framgår av fakturan. 

Om föreningen själva tillverkar varor så är det inköpspriset för material som ska 

räknas som anskaffningsvärde. Om det är tydligt att varulagret har minskat i värde i 

jämförelse med anskaffningsvärdet får föreningen minska värdet på varulagret. I 

annat fall får föreningen göra ett schablonavdrag på 3 % av varulagrets 

anskaffningsvärde. Varulagret ska i årsredovisningen specificeras vad det innehåller i 

en not.   

 

 

Se excel-fil  

 

 

  
Se excel-fil  

  

  

    


