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Inledning 

 

Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har 

framtagits för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring. 

Kontoplanen finns tillgänglig i det flesta på marknaden förekommande bokföringsprogram, 

som uppdateras när ändringar sker. Vidare finns det också möjlighet att skriva ut resultat- och 

balansräkning enligt de olika uppställningsformerna. 

 

Mallar till de olika uppställningsformerna finner du i Idrottens Redovisning. Mallar finns på 

RF:s hemsida www.svenskidrott.se/Administrativtstod/Idrottensredovisning  

 

I IBK finner du dels uppgifter om kontoplanens struktur uppställning av vilka konton som har 

ändrat sedan föregående version. Det är viktigt om du lägger upp eget konto att det då hamnar 

på rätt ställe med tanke på de olika utskriftsmallarna. Det som du bör överväga innan du 

lägger upp ett nytt konto om du inte istället kan byta text på ett befintligt konto. 

 

Det finns på sidan 2 en uppställning över de ändringar som gjorts i denna version.  

 

Från och med denna version har konton som gäller enbart för K2 justerats genom att i 

kontotabellen angetts med notering. 

Det handlar främst om ersättningar som föreningen erhåller för personal, såsom lönebidrag 

eller trygghetsanställning som i K2 flyttas till rubriken Övriga föreningsintäkter. De 

föreningar som tillämpar K1 använder 3850 Bidrag för arbetskraft fortsättningsvis. 

 

Frågor om redovisning ställs till redovisning@rf.se 

 

 

Riksidrottsförbundet, Juni 2017 

http://www.svenskidrott.se/Administrativtstod/Idrottensredovisning
mailto:redovisning@rf.se
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KONTOPLANEN 

 

Kontoplanens struktur     

    

BAS-kontoplanen bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots 

ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis 

har följande benämningar: 

6    Övriga externa föreningskostnader kontoklass 

 62   Tele och post kontogrupp 

  6200  Tele och post gruppkonto 

   6210 Telekommunikation huvudkonto 

   6211 Telefon underkonto 

Kontots första siffra (6) anger således kontoklassen och de två första siffrorna (62) 

kontogruppen. Fyra siffror som avslutas med två nollor anger ett gruppkonto (6200), vilket 

betyder att endast ett konto används för alla transaktioner som hör till kontogruppen ifråga. 

Fyra siffror som avslutas med en nolla (6210) anger ett huvudkonto. Fyra siffror som avslutas 

av siffrorna 1-9 (6211) anger underkonto. 

 

Förändringar i kontotabellen mellan 2016 och 2017 

 

Här nedan följer de ändringarna mellan version 3.0 och 3.1 

 

 Kontonr Nytt Borttaget Ändrat  Namn 

   namn 

 

1351   X Andelar i noterade företag 

1620   X Avräkning för Bingolotto 

1621   X Avräkning för Bingolotto (vår) 

1622   X Avräkning för Bingolotto (höst) 

1625 X   Avräkning för Julkalendrar 

1626 X   Avräkning för Sverigelotter 

1920   X PlusGiro 

3320   X Föreningsbehållning Bingolotto 

3321   X Föreningsbehållning Bingolotto (vår) 

3322   X Föreningsbehållning Bingolotto (höst) 

3325 X   Föreningsbehållning Julkalendrar 

3326 X   Föreningsbehållning Sverigelotter 

3330  X  Vinster ej returnerade Bingolotter 

3360 X   Gräsroten 

3980 X   Erhållna offentliga stöd 

3988 X   Erhållna bidrag o ersättningar för 

    personal 

3997 X   Sjuklöneersättning 

4322  X  Administrationsavgift 

4330  X  Ej returnerade Bingolotter 

6050 X   Lämnade bidrag (juridiska personer) 

 

 

 



Idrotten BAS-kontoplan 

RF IBK ver 3.1 2017-06-10 4 

Konton som inte kan användas om föreningen tillämpar årsredovisning för mindre företag 

BFNAR (2016:10) K2. 

 

Kontonr Nytt Borttaget Ändrat  Namn 

 

 

3850  X       Bidrag för arbetskraft 

 

 

Konton som du behöver byta namn eller inte använda om föreningen tillämpar förenklat 

årsbokslut (K1). 

 

Kontonr Nytt Borttaget Ändrat  Namn 

 

 

1800   X      Finansiella placeringar 

1809   X      Övriga finansiella placering 

2060   X      Balanserade över-/underskott 

2069   X      Årets över-/underskott 

2410   X      Lån 

3980   X      Erhållna offentliga stöd 

3988            X       Erhållna bidrag och ersättningar för  

         personal 

8999   X      Årets över-/underskott 
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Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper 

 
1.     Tillgångar     4.  Idrottsföreningens kostnader 

10 Immateriella anläggningstillgångar  40 Tävling/match/träning 

11 Byggnader och mark   41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor 

12 Maskiner och inventarier   42 Sponsorer/reklam 

13 Finansiella anläggningstillgångar  43 Lotterier/bingo/andra aktiviteter 

14 Lager    44 Fri 

15 Kundfordringar   45 Inköp till försäljning 

16 Övriga kortfristiga fordringar  46 Fri  

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 Fri 

18 Kortfristiga placeringar   48 Demokratikostnader 

19 Kassa och bank   49 Fri  

2 Eget kapital och skulder   5. Övriga externa föreningskostnader 

20 Eget kapital   50 Lokalkostnader (förhyrda) 

21 Fri    51 Fastighetskostnader 

22 Avsättningar   52 Hyra anläggningstillgångar 

23 Långfristiga skulder   53 Fri 

24  Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.  54 Förbrukningsinventarier och material 

25   Skatteskulder   55 Reparation och underhåll 

26 Moms    56 Kostnader för transportmedel 

27   Personalens skatter och löneavdrag  57 Frakter och transporter 

28 Övriga kortfristiga skulder   58 Resekostnader 

29   Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  59 Reklam och PR 

3.    Idrottsföreningens intäkter  6. Övriga föreningskostnader 

30 Tävling/match/träning   60 Övriga föreningskostnader 

31   Idrottsarrangemang/idrottsskolor  61 Kontorsmaterial och trycksaker 

32   Sponsorer/reklam   62 Tele och post 

 Lotterier/bingo/andra aktiviteter  63 Försäkringar och övriga riskkostnader 

 Fri    64 Förvaltningskostnader 

 Försäljningsintäkter   65 Övriga externa tjänster  

 Fri     66 Fri 

 Intäktskorrigeringar   67 Fri 

 Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor, stipendier 68 Inhyrd personal 

 Övriga föreningsintäkter   69 Övriga externa kostnader 
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7. Utgifter/kostnader för personal  8. Finansiella intäkter och kostnader 

70 Löner till kollektivanställda   80 Resultat från dotterbolag 

71 Löner till idrottsutövare/tränare  81 Fri 

72 Löner till tjänstemän   82 Resultat från övriga värdepapper 

73 Kostnadsersättningar   83 Övriga ränteintäkter  

74 Pensionskostnader    84 Räntekostnader 

75 Sociala avgifter enligt lag   85 Fri 

76 Övriga personalkostnader   86 Fri 

77 Fri    87 Fri  

78 Avskrivningar enligt plan   88 Bokslutsdispositioner 

79 Poster av engångskaraktär   89 Skatter och årets resultat 
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 KONTOTABELL   

    

    

 BASKONTON  UNDERKONTON 
    

 1  Tillgångar   

    

 10   Immateriella anläggningstillgångar   

    

K1 1010   Balanserade utgifter för spelarförvärv   

K1 1019   Ackumulerade avskrivning balanserade   

            utgifter för spelarförvärv   

K1 1060   Hyresrätter   

K1 1090   Övriga immateriella anläggningstillgångar 
    

 11   Byggnader och mark    
    

K1 1110   Byggnader    
K1 1119   Ackumulerade avskrivningar på byggnader 
K1 1130   Mark   

    

 12   Maskiner och inventarier   

    

K1 1210   Maskiner och andra tekniska anläggningar 
K1 1219   Ackumulerade avskrivningar maskiner   

            och andra tekniska anläggningar   

K1 1220   Inventarier och verktyg   

K1 1229   Ackumulerade avskrivningar inventarier och 
            Verktyg   

K1 1240   Bilar och andra transportmedel   

K1 1249   Ackumulerade avskrivningar bilar och andra 
            Transportmedel   

    

    

    

 13   Finansiella anläggningstillgångar   

    

 1310   Aktier och andelar i dotterföretag   

 1320   Långfristiga fordringar i dotterföretag   

 

1330   Andelar i intresseföretag 

1350   Aktier, andelar och värdepapper i andra   

            Företag   

   1351   Andelar i noterade företag 
    1352   Andra aktier och andelar 
   1353   Andelar i bostadsrättsförening 
   1354   Obligationer 
 1380   Andra långfristiga fordringar   

   1381   Reversfordringar 
   1382   Fordringar hos anställda 
   1383   Lämnade depositioner 
   1388   Långfristiga kontraktsfordringar 
   1389   Övriga långfristiga fordringar 



Idrotten BAS-kontoplan 

RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 

 
 BASKONTON   UNDERKONTON 
 14   Lager   

    

K1 1400   Varulager   

    

 15   Kundfordringar   

K1 1510   Kundfordringar   

 1560   Kundfordringar hos dotterföretag   

 

1570   Kundfordringar hos intresseföretag 

   

 16   Övriga kortfristiga fordringar   

    

K1 1610   Fordran hos anställda/förtroendevalda   

K1   1611   Reseförskott 
K1   1619   Övriga fordringar hos anställda/förtroende- 
              valda 
K1 1620   Avräkning för Bingolotto   

K1   1621   Avräkning för Bingolotto, vår 
K1   1622   Avräkning för Bingolotto, höst 
K1   1625   Avräkning för Julkalendrar 
K1   1626   Avräkning för Sverigelotter 
K1 1630   Avräkning för skatter och avgifter   

K1 1650   Momsfordran   

K1 1680   Övriga kortfristiga fordringar   

K1   1681   Utlägg/vidare fakturering 
   1682   Kortfristiga lånefordringar 
   1688   Kortfristiga kontraktsfordringar 
K1   1689   Övriga kortfristiga fordringar 
 17   Förutbetalda kostnader o upplupna     

        intäkter   

    

K1 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 

     
 18   Kortfristiga placeringar   

    

K1 1800   Kortfristiga placeringar   

   1801   Aktier i börsnoterade bolag 
   1802   Obligationer 
   1809   Andra kortfristiga placeringar 
    

 19   Kassa och bank   

    

K1 1910   Kassa   

   1911  Huvudkassa 
   1912  Handkassa 1 
   1913  Handkassa 2 
K1 1920   PlusGiro   

K1 1930   Föreningskonto/affärskonto   

K1 1940   Bank (övriga konton)   

   1941  Bank 1 
   1942  Bank 2 
K1 1950   Bankcertifikat   
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 2   Eget kapital och skulder   

    

 BASKONTON   UNDERKONTON 
    

 20 Eget kapital   

    

K1 2060   Eget kapital   

   2061   Balanserat kapital 
   2068   Resultat föregående år 
   2069   Årets resultat 
K1 2070   Ändamålsbestämda medel   

   2071   Ändamål 1 
   2072   Ändamål 2 
    

 21   Fri   

    

 22   Avsättningar    

     
 2210   Avsättningar för pensioner   

 2270   Avsättningar   

 23   Långfristiga skulder   

    

K1 2330   Checkräkningskredit   

K1 2340   Byggnadskreditiv   

K1   2350   Andra skulder till kreditinstitut 

 
 

2360   Långfristiga skulder till intresseföretag   

K1 2370   Lån från medlemmar   

 2390   Övriga långfristiga skulder   

   2391   Avbetalningskontrakt 
   2392   Avtalsskuld vid spelarövergång (långfristig) 
   2399   Övriga långfristiga skulder 
 24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl. 
    

K1 2410   Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut  

K1 2440   Leverantörsskulder   

K1 2450   Avtalsskuld vid spelarövergång (kortfristig) 
 2460   Leverantörsskulder till dotterföretag   

 

2470   Leverantörsskulder till intresseföretag 

   

 25   Skatteskulder   

    

K1 2510 Skatteskulder   

   2514   Beräknade särskild löneskatt på pensions- 
             kostnader 
   2519   Övriga skatteskulder 
 26   Moms och särskilda punktskatter   

    

K1 2610   Utgående moms   

K1 2640   Ingående moms    
K1 2650   Redovisningskonto för moms   

K1 2660   Reklamskatt   
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 BASKONTON  UNDERKONTON 
 27   Personalens skatter och löneavdrag   

K1 2710   Personalskatt   

K1 2730   Lagstadgade sociala avgifter   

K1 2750   Utmätning i lön m.m.   

K1 2780   Artistskatt (utländska idrottsutövare)   

K1 2790   Övriga löneavdrag   

 
 28 Övriga kortfristiga skulder   

 

2840   Kortfristiga skulder till intresseföretag 

2850   Avräkning för skatter och avgifter 

2860   Kortfristiga skulder till dotterföretag   

 2870   Uppsagda medlemslån   

K1 2880   Skuld erhållna bidrag   

K1 2890   Övriga kortfristiga skulder   

    

 29   Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 
    

K1 2900   Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 
K1 2910   Upplupna löner   

K1 2920   Upplupna semesterlöner   

K1 2940   Upplupna lagstadgade sociala avgifter   

   2941   Beräknade upplupna sociala avgifter 
K1 2950   Upplupna avtalade sociala avgifter   

K1 2960   Upplupna räntekostnader   

K1 2970   Förutbetalda intäkter   

K1   2971   Förutbetalda hyresintäkter 
--   2972   Förutbetalda medlemsavgifter 
    

K1 2990   Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 
            intäkter   

    

 3   Idrottsföreningens intäkter   

    

 30 Tävling/match/träning   

    

 3010 -  Tävling/träning (individuella idrotter)   

 3040   

    3011   Entréavgifter 
   3012   Års/säsongskort 
   3013   Start/anmälningsavgifter 
   3014   Programförsäljning 
   3015   Träningsavgifter 
   3016   Kurs- och terminsavgifter 
   3024   Övergångsersättningar, idrottsutövare ej 
               balanserade förvärv 
   3049   Övriga intäkter 
 3050 - Match/träning (lagidrotter)   

 3090   

    3051   Entréavgifter 
   3052   Års/säsongskort 
   3053   Start/anmälningsavgifter 
   3054   Programförsäljning 
   3055   Träningsavgifter 
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 BASKONTON  UNDERKONTON 
   3064   Övergångsersättningar, ej balanserade spelarförv. 
   3099   Övriga intäkter 

    
 31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor   

    

 3110 -  Idrottsarrangemang   

 3140   

   3111   Entréavgifter 
   3113   Start/anmälningsavgifter 
   3114   Programförsäljning 
   3149   Övriga intäkter 
 3150 - Idrottsskolor   

 3190   

    3153   Anmälnings-/deltagaravgift 
   3199   Övriga intäkter 
 32   Sponsorer/reklam   

    

 3210   Sponsorintäkter   

 3230   Reklam/annonsintäkter   

    

 33   Lotterier/Bingo/andra aktiviteter   

    

 3310   Lotterier   

 3320   Föreningsbehållning Bingolotto   

   3321   Föreningsbehållning Bingolotto (vår) 
   3322   Föreningsbehållning Bingolotto (höst) 
   3325   Föreningsbehållning Julkalendrar 
   3326   Föreningsbehållning Sverigelotter 
 3350   Bingo (egna eller allians)   

 3360   Gräsroten   

 3380   Andra aktiviteter   

    

 34   Fri   

    

 35   Försäljningsintäkter   

    

 3510   Kiosk och serveringsintäkter   

 3540   Försäljning av idrottskläder/idrottsmateriel 
 3550   Försäljning souvenirer   

 3570   Provisionsförsäljning   

 3590   Övriga försäljningsintäkter   

    

 36   Fri   

    

 37   Intäktskorrigeringar   

    

 3700  Öresutjämning   

    

 38   Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor,  
        stipendier, övriga bidrag och medlemsavgifter 
 3810   Kommunala bidrag   

 3820   Statliga bidrag   

 3830   EU-bidrag   
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 BASKONTON   UNDERKONTON      
 3840   Landstingsbidrag   

 3850   Bidrag för arbetskraft (ej K2)   

 Gåvor, stipendier och övriga bidrag   

 3860   Erhållna gåvor/donationer   

 3870   Erhållna stipendier/fonder   

 3880   Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)   

    

 Medlemsavgifter   

 3890  Medlemsavgifter   

    

 39   Övriga föreningsintäkter   

    

 3910   Hyres- och arrendeintäkter   

   3911   Uthyrning av lokaler 
   3912   Arrendeintäkter 
   3913   Uthyrning av idrottsanläggning 
 3970   Vinst vid avyttring av immateriella   

           och materiella anläggningstillgångar   

   3971 Vinst vid avyttring av balanserade  
             spelarförvärv 
   3972  Vinst vid avyttring av byggnad och mark 

 

3980    Erhållna offentliga stöd m m (ej K1) 

                                 

      

3973  Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 

 

3988  Erhållna bidrag och ersättningar för personal (ej 

K1) 

 

 3990   Administrativa intäkter   

   3991  Administrativa intäkter 
   3994  Försäkringsersättning 
   3997  Sjuklöneersättning 

 4 Idrottsföreningens kostnader   

    

 40   Tävling/match/träning   

    

 4010- Tävling/träning (individuella idrotter)  4011   Inträdesbiljetter/program 
 4040  4012   Annonskostnader 
   4018   Plan/hallhyror 
   4019   Kost/logi 
   4020   Materialkostnader 
   4021   Funktionärskostnader 
   4022   Priser, medaljer 
   4023   Licensavgifter 
   4024   Övergångsersättning idrottsutövare  
              ej balanserade 
   4027   Startavgifter 
   4028   Tillstånd/förbundsavgifter 
   4030   Träningsläger 
   4031   Färdbiljetter 

   

4032   Busstransporter 

4033   Bilersättningar 
   4049   Övriga kostnader 
 4050 - Match/träning (lagidrotter)   

 4090   
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  BASKONTON  UNDERKONTON 
   4051   Inträdesbiljetter/program 
   4052   Annonskostnader 

 

                                                             

  

4058   Plan/hallhyror 

4059   Kost/logi 
   4060   Materialkostnader 
   4061   Funktionärskostnader 
   4062   Priser, medaljer 
   4063   Licensavgifter 
   4064   Övergångsersättning ej balanserade 
              spelarförvärv 
   4067   Anmälningsavgifter 
   4068   Tillstånd/förbundsavgifter 
   4071   Färdbiljetter 
   4072   Busstransporter 
   4073   Bilersättningar 
   4099   Övriga kostnader 
   4070   Träningsläger 
    

 41   Idrottsarrangemang/idrottsskolor   

    

 4110-  Idrottsarrangemang   

 4140  4111   Entrébiljetter/program 
    4112   Annonskostnader 
   4118   Plan/hallhyror 
   4119   Kost/logi 
   4120   Materialkostnader 
   4121   Funktionärskostnader 
   4122   Priser, medaljer 
   4128   Tillstånd/förbundsavgifter 
   4149   Övriga kostnader 
    

 4150 -  Idrottsskolor   

 4190  4152   Annonskostnader 
   4158   Plan/hallhyror 
   4159   Kost/logi 
   4160   Materialkostnader 
   4161   Funktionärskostnader 
   4199   Övriga kostnader 
    

 42   Sponsorer/reklam   

    

 4210   Sponsorkostnader   

   4211   Produktion av reklam 
   4212   Sponsorvård 
 4230   Reklamkostnader   

   4231   Originalframställning 
   4233   Provisionskostnader 
   4239   Övriga reklamkostnader 
    

 43   Lotterier/bingo/andra aktiviteter   

    

 4310   Lotterikostnader  4311   Tillståndsavgifter 
   4312   Kontrollantarvode 
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 BASKONTON  UNDERKONTON 
   4313   Produktion av lotter 

 

                                                             

  

4315   Vinster 

4319   Övriga kostnader 
 4320   Bingolotto   

   4321   Reklamaktiviteter 
   4329   Övriga kostnader 

     
 4350   Bingo (egna, allians)  4351   Tillståndsavgifter 
   4352   Kontrollantarvode 
   4353   Produktion av brickor 
   4354   Hyra 
   4355   Vinster 
   4356   Driftskostnader utrustning 
   4358   Medlemsavgifter 
   4359   Övriga kostnader 
 4380   Andra aktiviteter   

    

 44   Fri   

    

 45   Inköp av varor till försäljning   

 4510   Inköp av kiosk och serveringsvaror   

 4540   Inköp av idrottskläder/material   

   4541   Inköp av idrottskläder 
   4542   Inköp av idrottsmateriel 
 4550   Inköp av souvenirer   

 4570   Kostnader för provisionsförsäljning   

 4590   Övriga försäljningskostnader   

    

 46   Fri    
    

 47   Fri    
    

 48   Demokratikostnader   

    

 4890   Demokratikostnader   

   4891   Produktion av medlemskort 
   4892   Medlemstidning 
   4894   Årsmöteshandlingar 
   4895   Årsmöteskostnader 
   4896   Årsredovisning 
   4898   Avgifter (SF) 
   4899   Övriga demokratikostnader 

 5   Övriga externa föreningskostnader 
    

 50   Lokalkostnader (förhyrda)   

    

 5010   Lokalhyra   

 5020   El för belysning   

 5030   Värme   

 5040   Vatten och avlopp   

 5060   Städning och renhållning   

 5070   Reparation och underhåll av lokaler   

 5090   Övriga lokalkostnader   
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 BASKONTON   UNDERKONTON      
 51   Fastighetskostnader (ägda)   

 5110   Tomträttsavgäld/arrende   

 5120   El för belysning   

 5130   Värme   

 5140   Vatten och avlopp   

 5160   Städning och renhållning   

 5170   Reparation och underhåll av fastighet   

 5190   Övriga fastighetskostnader   

 
 52   Hyra av anläggningstillgångar   

    

 5210   Hyra av maskiner och inventarier   

 5250   Hyra av datorer   

 53   Fri   

    

 54   Förbrukningsinventarier och material  

    

 5410   Förbrukningsinventarier   

 5420   Programvaror   

 5480   Arbetskläder och skyddsmaterial   

 5490   Övriga förbrukningsinvent./material   

    

 55  Reparation och underhåll   

    

 5500   Reparation och underhåll   

    

 56   Kostnader för transportmedel   

    

 5610   Personbilskostnader   

   5611   Drivmedel 
   5612   Försäkring och skatt 
   5613   Reparation o underhåll 
   5615   Leasingavgifter 
   5616   Trängselskatter, avdragsgilla 
   5619   Övriga personbilskostnader 
 5620  Maskiner och övriga fordonskostnader   

   5621   Drivmedel 
   5622   Försäkring och skatt 
   5623   Reparation och underhåll 
   5625   Leasingavgifter 
   5629   Övriga maskinkostnader 
    

 57   Frakter och transporter   

    

 5700   Frakter och transporter   

    

 58   Resekostnader   

    

 5810   Biljetter   

 5820   Hyrbilskostnader   

    

    



Idrotten BAS-kontoplan 

RF IBK ver 3.1 2017-06-10 16 

 BASKONTON  UNDERKONTON 
 5830   Kost och logi   

   5831    Kost och logi i Sverige 
   5832    Kost och logi i utlandet 
 5890   Övriga resekostnader    

    

 59   Reklam och PR   

    

 5910   Annonsering   

 5930   Reklamtrycksaker   

 5940   Utställning och mässor   

 5990   Övriga reklam- PR-kostnader   

    

 60 Övriga föreningskostnader   

 6050   Lämnade bidrag (juridiska personer)   

 6060   Stipendier   

 6070   Representation och uppvaktningar   

 6080   Bankgarantier   

 6090   Övriga föreningskostnader   

    

 61   Kontorsmaterial och trycksaker   

    

 6110   Kontorsmaterial   

 6150   Trycksaker   

    

 62   Tele och post   

    

 6210   Telekommunikation   

   6211   Telefon 
   6212   Mobiltelefon 
   6214   Fax 
 6230   Datakommunikation   

 6250   Postbefordran   

    

 63   Försäkringar och övriga riskkostnader  

    

 6310   Försäkringar   

 6320   Självrisker vid skada   

 6350   Förlust på kundfordringar   

 6370   Kostnader för bevakning och larm   

 6380   Förlust kortfristiga fordringar   

 6390   Övriga riskkostnader   

    

 64   Förvaltningskostnader   

    

 6410   Styrelsearvoden   

 6420   Ersättningar till revisorer   

 6460   Sammanträdeskostnader   

 6490   Övriga förvaltningskostnader   

    

 65   Övriga externa tjänster   

    

 6530   Redovisningstjänster   

 6540   IT-tjänster   
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 BASKONTON  UNDERKONTON 
 6550   Konsultarvoden   

 6570   Bankkostnader   

 6580   Advokat- och rättegångskostnader   

 6590   Övriga externa tjänster   

    

 66       Fri   

    

 67       Fri   

    

 68   Inhyrd personal      

 
 6800   Inhyrd personal (bemanningsföretag)   

    

 69   Övriga externa kostnader   

 6950   Tillsynsavgifter, myndigheter   

 6970   Tidningar, tidskrifter och facklitteratur   

 6980   Medlems- och föreningsavgifter   

 6990   Övriga externa kostnader   

    

 7 Utgifter/kostnader för personal avskrivningar m m 
    

 70   Löner till kollektivanställda   

    

 7010   Löner till kollektivanställda   

 7090   Förändring semesterlöneskuld   

    

 71   Löner till idrottsutövare och tränare   

    

 7110   Löner till idrottsutövare och tränare   

   7111   Löner idrottsutövare (< halva basbeloppet) 
   7112   Löner idrottsutövare (> halva basbeloppet) 
 7130   Arvode föreläsare (instruktörer m fl.)   

 7190   Förändring semesterlöneskuld   

    

 72   Löner till tjänstemän   

    

 7210   Löner till tjänstemän   

 7290   Förändring semesterlöneskuld   

    

 73   Kostnadsersättningar och förmåner   

    

 7310   Kontanta extraersättningar   

 7320   Traktamenten vid tjänsteresa   

   7321   Skattefria traktamenten, Sverige 
   7322   Skattepliktiga traktamenten, Sverige 
   7323   Skattefria traktamenten utlandet 
   7324   Skattepliktiga traktamenten utlandet 
 7330   Bilersättningar   

   7331   Skattefria bilersättningar  

   

7332   Skattepliktiga bilersättningar  

7333   Ersättning för trängselskatt, skattefri 
    

 7380   Kostnader för förmåner till anställda   
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 BASKONTON  UNDERKONTON 
   7382   Kostnader för fri bostad 

   

7382   Kostnader för fria el subv. måltider 

7385   Kostnader för fri bil 
   7387   Kostnader för lånedator 
                                                                                     7389   Övriga kostnader för förmåner 
    

 7390  Övriga kostnadsersättningar och förmåner  7391   Kostnad för trängselskatteförmån 
 74   Pensionskostnader   

    

 7410   Pensionsförsäkringspremier   

   7411   Premier för kollektiv pensionsförsäkring 
   7412   Premier för individuella pensionsförsäkring 
 
 7490   Övriga pensionskostnader   

    

 75   Sociala avgifter och andra    

        avgifter enligt lag och avtal   

    

 7510   Lagstadgade sociala avgifter   

   7511   Sociala avgifter för löner och ersättningar 
   7519   Sociala avgifter för semester- och löneskuld 
 7530   Särskild löneskatt för pensionskostnader 
    

 7570   Premier för arbetsmarknadsförsäkringar  

 7580   Grupplivförsäkringspremier   

 7590   Övriga sociala och andra avgifter enligt lag   
           och avtal   

    

 76   Övriga personalkostnader   

    

 7610   Utbildning   

   7611   Utbildning, kollektivanställda 
   7612   Utbildning, idrottsutövare/tränare 
   7613   Utbildning, tjänstemän 
   7614   Utbildning, förtroendevalda 
 7620   Sjuk- och hälsovård   

 7630   Personalrepresentation   

 7650   Sjuklöneförsäkring   

 7690   Övriga personalkostnader   

   7691   Personalrekrytering 
   7693   Fritidsverksamhet 
 77   Fri   

    

 78   Avskrivningar enligt plan   

    

 7810   Avskrivningar på immateriella anläggnings- 
            tillgångar   

   7811   Avskrivningar på balanserade spelarförvärv 
   7816   Avskrivningar på hyresrätter 
   7819   Avskrivning på övriga immateriella 
              anläggningstillgångar 
 7820   Avskrivningar på byggnader och mark-  

           anläggningar   
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BASKONTON                                                            UNDERKONTON 

 

7830   Avskrivningar på maskiner och inventarier 
   7831   Avskrivningar på maskiner 
   7832   Avskrivningar på inventarier 
   7834   Avskrivningar på bilar och transportmedel 
    

 79   Poster av engångskaraktär och    

        övriga föreningskostnader   

    

 7910   Intäkter av engångskaraktär   

 7920   Kostnader av engångskaraktär   

 7970   Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 
   7971   Förlust vid avyttring av bal. spelarförvärv 
   7972   Förlust vid avyttring av byggnader och mark 
   7973   Förlust vid avyttring av maskiner o inventarier. 
 7990   Övriga föreningskostnader   

    

    

 8 Finansiella och andra inkomster och utgifter 
    

 80   Resultat från aktier o andelar i dotterbolag 
    

 8010   Utdelning på aktier och andelar i dotterbolag 
 8020   Resultat vid försäljning av aktier och andelar i 
            dotterbolag   

    

 82   Resultat från övriga värdepapper och   
        långfristiga fordringar   

    

K1 8210   Utdelning på aktier i andra företag   

K1 8220   Resultat vid försäljning av värdepapper i   

            andra företag   

    

 83   Övriga ränteintäkter och liknande    

        resultatposter   

    

K1 8310   Ränteintäkter  8311   Ränteintäkter från bank 
   8312   Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 
    

K1 8330   Valutakursdifferenser   

    

 84   Räntekostnader och liknande resultatposter 
    

K1 8410   Räntekostnader   

K1 8490   Övriga finansiella kostnader   

    

 85   Fri   

    

 86   Fri   

    

 87   Fri   

    

 88   Bokslutsdispositioner   
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 BASKONTON  UNDERKONTON 
 8850   Avskrivningar utöver plan   

 

 

 8890   Övriga bokslutsdispositioner   

    

 89   Skatter och årets resultat   

 

K1 8910   Årets skattekostnad   

K1 8999   Årets resultat   
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Konteringsinstruktioner      

                

1. Tillgångar 

   

      

Kontoklassens struktur    

Anläggningstillgångar omfattar:    

* immateriella anläggningstillgångar (kontogrupp 10)  

* byggnader och mark (kontogrupp 11)  

* maskiner och inventarier (kontogrupp 12)  

* finansiella anläggningstillgångar (kontogrupp 13)  

Omsättningstillgångar omfattar:    

* lager (kontogrupp 14)    

* kundfordringar (kontogrupp 15)   

* övriga kortfristiga fordringar (kontogrupp 16)  

* förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kontogrupp 17)  

* kortfristiga placeringar (kontogrupp 18)  

* kassa och bank (kontogrupp 19)   

      

10 Immateriella anläggningstillgångar   

 I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som 

förvärvats eller – i vissa fall – tagits fram av föreningen. Till denna grupp av rättigheter 

hör t.ex. hyresrätt, programvaror, copyright, filmer och balanserade utgifter för 

spelarförvärv. 

  

1010 Balanserade utgifter spelarförvärv     

1019 Ackumulerade avskrivningar balanserade utgifter spelarförvärv     

1060 Hyresrätter     

1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar  

      

11 Byggnader och mark    

 I kontogruppen redovisas värdet på av föreningen ägda fastigheter med tillhörande mark. 

Även i det fall föreningen inte äger marken (arrende eller dylikt) skall byggnaden redovisas i 

denna kontogrupp. Föreningen tillämpar sedan avskrivning på fastigheten, vilket bör ske 

enligt plan och då med hänsyn till fastighetens troliga livslängd. Bidrag eller stöd som avser 

förvärv av anläggningstillgång skall enligt BFN reducera tillgångens anskaffningsvärde, 

något som även minskar de årliga avskrivningsbeloppen. Bruttobeloppen skall anges i not. Se 

också avsnittet om god redovisningssed. 

 

1110 Byggnad     
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På kontot redovisas anskaffningsvärdet på byggnaden. Vid om- eller tillbyggnad av fastigheten 

skall kostnaden bokföras på detta konto under förutsättning att åtgärden medför en höjning av 

värdet på densamma. Kostnader som inte är värdehöjande bokförs på konto 5170 Reparation 

och underhåll.  

1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader    

1130 Mark       

 På kontot redovisas anskaffningsvärdet för mark i det fall köpeavtalet innehåller uppgift om 

fördelning mellan mark och byggnad. Om en fördelning inte föreligger, kan hela inköpsvärdet 

bokföras på konto 1110 Byggnader. Enligt K1 regler skall uppdelning alltid ske.markvärdet är inte 

föremål för avskrivning. 

 

 Ett eventuellt minskat värde på marken bokförs som nedskrivning av värdet. Det krediteras på 

konto1130 och debiteras på konto 7920 Kostnader av engångskaraktär och anges med 

notanteckning (tilläggsupplysning) i bokslutet. 

 

      

12 Maskiner och inventarier   

 I kontogruppen redovisas maskiner, inventarier och liknande tillgångar som föreningen har 

för stadigvarande bruk. Avskrivning på maskiner och inventarier bör ske enligt god 

redovisningssed, d.v.s. med stöd av en avskrivningsplan som baseras på den beräknade 

ekonomiska livslängden. Det är viktigt att upprätta en inventarieförteckning 

(anläggningsregister) över föreningens samtliga inventarier. Förteckningen skall innehålla 

även inventarier som är fullt avskrivna om de fortfarande är i bruk i föreningen. Dessutom 

skall den innehålla inköpsdatum, fabrikat, inköpsvärde, förvaringsplats och tidpunkt för 

eventuella utrangeringar. Se vidare avsnittet om anläggningsregister.  På samtliga 

tillgångskonton skall anskaffningsvärdet bokföras och avskrivningar redovisas på ett 

avskrivningskonto. Kontogrupp 78 debiteras medan motsvarande belopp krediteras kontot 

för ackumulerade avskrivningar i kontogrupp 12. 

 

1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för maskiner och andra anläggningar. Exempel på maskiner 

är gräsklippare, ismaskin och traktor. Exempel på anläggningar är kyl-, bevattnings- och 

parkeringsanläggningar. Avskrivning sker efter plan och med hänsyn till beräknad ekonomisk 

livslängd. Avskrivningen bokförs (debet) på konto 7830/7831 och motkonteras (kredit) på konto 

1219. 

 

1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och andra tekniska anläggningar  

1220 Inventarier och verktyg   

 På kontot redovisas anskaffningsvärde för övriga inventarier såsom kontorsinventarier, datorer, 

skrivare, olika redskap och utrustning som används i idrottsverksamheten. Avskrivning sker efter 

plan och med beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningen bokförs (debet) på konto 7830/32 och 

motkonteras (kredit) på konto 1229.  

 

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg     

1240 Bilar och andra transportmedel 

På kontot redovisas anskaffningsvärde för bilar, minibussar. Andra ”motorfordon” såsom traktorer, 

gräsklippare m.m. redovisas på konto 1210 Maskiner. Avskrivning sker efter plan med beräknad 

ekonomisk livslängd, avskrivningen bokförs (debet) konto 7830/32 och motkonteras (kredit) på 

 



Idrotten BAS-kontoplan 

RF IBK ver 3.1 2017-06-10 23 

konto 1249. 

1249 Ackumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel  

      

      

13 Finansiella anläggningstillgångar (ej K1)   

 I kontogruppen redovisas följande grupper av tillgångar:  

 * värdepapper som förvärvats för långsiktig placering (mer än ett år) (ej K1)  

 * långfristiga fordringar (ej K1)   

 Resultat från olika finansiella anläggningstillgångar redovisas i kontogrupperna 80 och 82.  

1310 Aktier och andelar i dotterföretag (ej K1) 

På kontot redovisas aktier och andelar i dotterföretag (t.ex. handelsbolag) som har förvärvats för 

långsiktig placering. Ett dotterföretag uppstår när föreningen har bestämmande till mer än 50 % i 

företaget. 

 

 

  

1320 Långfristiga fordringar i dotterföretag (ej K1) 

På kontot redovisas långfristiga fordringar (längre än ett år) i dotterföretag, se konto 1310 

angående dotterföretag. 

 

1330 Andelar i intresseföretag (ej K1) 

På kontot redovisas andelar i intresseföretag. Ett innehav i intresseföretag kännetecknas av att den 

ägande föreningen har ett betydande inflytande över föreningen (alliansen). Har föreningen minst 

20 procent av rösterna, anses det föreligga ett innehav av intresseföretag om inte motsatsen kan 

påvisas. Här kan man t.ex. tänka sig intressen i en idrottsallians eller föreningsallians. 

 

1350 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag (ej K1) 

På kontot redovisas andra långfristiga värdepappersinnehav. Utdelning på innehav i andra företag 

redovisas på konto 8210 Utdelning på aktier i andra företag. Resultat vid försäljning av aktier och 

andelar redovisas på konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i andra företag.  

 

 Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: (ej K1)  

 1351 Aktier i noterade bolag  

 1352 Andra aktier och andelar (i t.ex. bingoallianser m.fl.)  

 1353 Andel i bostadsrättsförening  

 1354 Obligationer   

1380 Andra långfristiga fordringar (ej K1)   

 På kontot redovisas övriga långfristiga fordringar med längre amorteringstid än ett år. 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

 

 1381 Reversfordringar (ej K1)   

  På kontot redovisas lämnade lån till utomstående som grundar sig på ett skuldebrev med 

fastställd amorteringsplan. 

 

 1382 Fordringar hos anställda (ej K1)  
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 1383 Lämnade depositioner (ej K1)   

  På kontot redovisas lämnade depositioner vid t.ex. olika hyresförhållanden, där 

föreningen få lämna en deposition. Kontot används när depositionen avses vara i mer än 

ett år. Kortfristiga depositioner redovisas på konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar. 

 

 1388 Långfristiga kontraktsfordringar (ej K1) 

På kontot redovisas långfristiga kontraktsfordringar (som förfaller till betalning efter 

mer än ett år) om t.ex. en annan förening skall erlägga betalning för en spelarövergång. I 

det fall kontraktet skall erläggas inom ett år redovisas hela beloppet på konto 1688 

Kortfristiga kontraktsfordringar. 

 

 1389 Övriga långfristiga fordringar (ej K1) 

På kontot redovisas övriga långfristiga fordringar för vilka några särskilda konton inte 

lagts upp. 

 

      

14 Lager 

I kontogruppen redovisas föreningens lager av olika varor som säljs vidare av föreningen.  

Lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värdet. På kontot bokförs det 

lagervärde som gäller på balansdagen (bokslutsdagen). Inköp av varor redovisas löpande 

under året på respektive inköpskonto i kontogrupp 45. 

 

1400 Varulager 

På kontot redovisas lagervaror till försäljning, kiosk, servering samt idrottsmateriel och kläder. I 

den mån att man vill dela upp lager i olika delar kan man använda underkonto 1411 osv. 

 

      

15 Kundfordringar 

I denna kontogrupp redovisas fordringar på föreningens kunder, som förfaller till betalning 

inom ett år. 

 

1510 Kundfordringar    

 På kontot redovisas kundfordringar utom kundfordringar hos dotterföretag Dessa redovisas på 

konto 1560 Kundfordringar hos dotterföretag. Beträffande redovisningssätt föreslås att föreningen 

tillämpar en bokföringsmässig redovisning. Det innebär att kundfordran bokförs i debet på konto 

1510 Kundfordringar när fakturan skrivs ut och sänds iväg till kunden. Samtidigt krediteras 

respektive intäktskonto (försäljning) i kontoklass 3. När kunden sedan betalar fakturan krediteras 

konto 1510. Om denna redovisningsmetod används får man en reskontra direkt i redovisningen. 

Mindre föreningar kan också tillämpa den andra metoden, s.k. kontantmässig redovisning. Då 

bokförs fakturan först när kunden betalar. Det vill säga debet plusgiro eller bank och kredit 

intäktskontot i kontoklass 3. Dock måste även dessa föreningar på balansdagen (i bokslutet) 

bokföra samtliga utestående fordringar på konto 1510 Kundfordringar.  

 

1560 

 

1570 

Kundfordringar hos dotterföretag (ej K1) 

På kontot redovisas fordringar hos dotterföretag, se instruktion till 1310. 

Kundfordringar hos intresseföretag (ej K1) 

På kontot redovisas fordringar hos intresseföretag, se instruktion till 1330. 
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16 Övriga kortfristiga fordringar 

I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga 

fordringar avses fordringar som förfaller till betalning inom ett år. 

 

1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda 

På kontot redovisas kortfristiga fordringar hos anställda och förtroendevalda såsom reseförskott 

och andra förskott. Förskott på lön skall redovisas som lön på respektive lönekonto i kontogrupp 

70, 71 och 72, eftersom skatteavdrag nu måste göras direkt och förening skall betala sociala 

avgifter direkt vid utbetalningstillfället 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

 

 1611 Reseförskott   

 1619 Övriga fordringar hos anställda/förtroendevalda  

1620 Avräkning för Bingolotto   

 På kontot redovisas veckans försäljning av Bingolotter. Föreningens behållning av försäljningen 

bokförs som en intäkt på konto 3320 Bingolotter. Kontot används även för försäljning av 

Julkalendrar och Sverigelotter. Se vidare avsnittet redovisning av Bingolotto som åter finns i 

Idrottens Redovisning (Gula boken). 

Vid behov kan kontot delas upp i underkonton: 

 

 1621 Avräkning för Bingolotto (vår)  

 1622 Avräkning för Bingolotto (höst)  

 1625          Avräkning för Julkalendrar   

 1626          Avräkning för Sverigelotter   

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)   

 Kontot krediteras månadsvis vid upprättande av skattedeklaration och punktskattedeklaration, som 

regel den 12:e i månaden. Något eller några av följande konton motkonteras i debet. Konto 2730 

Lagstadgade sociala avgifter, om sociala avgifter inte skuldförts vid löneutbetalningstillfället blir 

motkontot 7510 sociala avgifter enl. lag, konto 2710 Personalskatt, konto 2660 Reklamskatt. 

Kostnadsränta på skattekontot motkonteras i debet på konto 8410 Räntekostnader, intäktsränta, på 

skattekontot motkonteras i kredit på konto 8310 Ränteintäkter.  

Om saldot på kontot är negativt på balansdagen bör saldot flyttas till konto 2850 Avräkning för 

skatter och avgifter, 

 

1650 Momsfordran 

Kontot kan användas i stället för konto 2650 Redovisningskonto för moms 

  

1680 Övriga kortfristiga fordringar 

På kontot redovisas övriga kortfristiga fordringar som inte har redovisats på särskilda konton 

inom kontogruppen. 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

  

 1681 Utlägg/vidarefakturering 

Kontot används för sådana utlägg som föreningen gör för någon annans räkning (ej 

föreningens kostnad) och som föreningen skall vidarefakturera för att annan skall betala.  
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 1682 Kortfristiga lånefordringar  

På kontot redovisas lån som skall återbetalas till föreningen inom ett år. 

 

 1688 Kortfristiga kontraktsfordringar  

På kontot redovisas kortfristiga kontraktsfordringar som förfaller till betalning inom ett 

år. Se jämförelse med konto 1388 Långfristiga kontraktsfordringar. 

 

 1689 Övriga kortfristiga fordringar 

På kontot redovisas övriga kortfristiga fordringar, t.ex. tillfälliga depositioner, se jäm- 

förelse med konto 1383 Lämnade depositioner. 

 

      

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 Denna kontogrupp omfattar periodavgränsningskonton med debetsaldo. Gruppen omfattar 

dels förutbetalda kostnader, dels upplupna intäkter.  

 

1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp 17. Kontot används som gruppkonto när 

förutbetalda kostnader och intäkter inte behöver särredovisas. 

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 

 

   1710 Förutbetalda hyresutgifter, 1720 Förutbetalda leasingavgifter, 1730 Förutbetalda 

försäkringspremier, 1740 Förutbetalda räntekostnader, 1750 Upplupna hyresintäkter, 

1760 Upplupna ränteinkomster, 1780 Upplupna avtalsintäkter, 1790 Övriga 

förutbetalda och upplupna intäkter. 

 

18 Kortfristiga placeringar 

I kontogruppen redovisas kortfristiga placeringar. Långfristiga placeringar redovisas i 

kontogrupp 13. Resultat från kortfristiga placeringar redovisas i kontogrupp 83. 

 

1800 Kortfristiga placeringar    

 Kontot används för redovisning av samtliga kortfristiga placeringar som omfattas av kontogrupp 

18. Kontot används som gruppkonto när kortfristiga placeringar inte särredovisas. 

Vid behov kan kontot uppdelas i följande underkonton: 

 

 1810 Aktier i börsnoterade bolag  

 1820 Obligationer   

 1829 Andra kortfristiga placeringar  

       

19 Kassa och bank    

 I kontogruppen redovisas samtliga kassa-, plusgiro- och bankkonton, d.v.s. sådana tillgångar 

som även benämns likvida medel. I kontogruppen redovisas också bankcertifikat. 

 

1910 Kassa 

Kontot används endast för kontanttransaktioner. Till kontanttransaktioner räknas även erhållna 

checkar, postväxlar och postanvisningar som inte satts in direkt på eget bank- eller plusgirokonto. 

Kontot får inte användas för andra betalningstransaktioner. Om flera separata kassor förekommer, 
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kan särskilda underkonton läggas upp för dessa. 

 1911 

1912 

1913 

Huvudkassa 

Handkassa 1 

Handkassa 2 

Det är viktigt att alla handkassor nollställs i samband med årsbokslutet. 

  

1920 PlusGiro 

Kontot används för Plusgirotransaktioner. När Plusgirot endast används som transportkonto, d.v.s. 

alla transaktioner bokförs omedelbart på bankkontot, behöver transaktionerna inte bokföras på 

Plusgirokontot. Transaktionen kan bokföras direkt på bankkontot (BFNAR 2001:2, 2006:4). 

 

1930 Föreningskonto/affärskonto 

Kontot avser checkräkningskonto utan kredit och utgör transaktionskonto vilket bankgirot kopplat 

till. För checkräkningskonto med kredit används konto 2330 Checkräkningskredit, se instruktion 

till detta konto. 

 

1940 Bank (övriga konton) 

Kontot används som huvudkonto för andra bankkonton än checkräkningskonto, I det fall 

föreningen har flera bankkonton kan ett konto läggas upp för varje bankkonto, t.ex.: 

 

 1941 Bank 1   

 1942 Bank 2   

 I det fall föreningen har ett särskilt bankkonto för ett speciellt ändamål, t.ex. en fond (A Larssons 

Minnesfond), bör detta alltid redovisas på ett särskilt konto i redovisningen. Motkontering sker 

under eget kapital och konto 2070 Ändamålsbestämda medel. 

 

1950 Bankcertifikat 

Kontot används för redovisning av bankcertifikat, som är ett inlåningsbevis till innehavaren. 

Bankcertifikat löper med fast ränta och med en bestämd förfallodag (maximal löptid om ett år). 

 

2. Eget kapital och skulder 

   

      

Kontoklassens struktur    

I kontoklassen redovisas föreningens egna kapital och samtliga avsättningar och skulder. Indelning sker i 

fyra huvudgrupper: 

 

* eget kapital (kontogrupp 20)   

*  avsättningar (kontogrupp 22)  

* långfristiga skulder (kontogrupp 23)  

* kortfristiga skulder (kontogrupp 24-29)  

Långfristiga skulder är skulder som förfaller efter mer än ett år från balansdagen och som omfattar:  

* långfristiga lån    

* checkräkningskredit     

* övriga långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen och som omfattar:  
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* kortfristiga skulder till kreditinstitut   

* Leverantörsskulder    

* skatteskulder/moms och särskilda punktskatter  

* personalskatter m.m.   

* övriga kortfristiga skulder   

* upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  

     

20 Eget kapital  

Denna kontogrupp omfattar konton för eget kapital. 

   

2060 Eget Kapital 

Kontot visar föreningens behållning/eget kapital vid räkenskapsårets början, eventuellt exklusive 

föregående års resultat som också kan redovisas på konto 2068 Resultat från föregående år. 

(Beroende på vilket dataprogram som används). 

 

2061 Balanserat kapital   

2069 Årets resultat 

Kontot används som bokslutskonto för att visa räkenskapsårets resultat. Kontot visar nettovinsten 

(kredit) respektive nettoförlusten (debet) för det aktuella räkenskapsåret. Motkonto vid bokföring 

är konto 8999 Årets resultat.  

  

2070 Ändamålsbestämda medel 

Kontot används som bokslutskonto för att visa föreningens olika avsättningar till 

ändamålsbestämda medel där ingen förpliktelse mot tredje man föreligger redovisas i denna 

kontogrupp. Se även konteringsinstruktion till konto 2270 Avsättning minnesfond. Ökning och 

minskningar av ändamålsbestämda medel redovisas i not till eget kapital. Det kan finnas behov att 

lägga upp särskilda underkonton för olika ändamål. Då används konto 2071-2079.  

 

      

21 Fri     

    

22 Avsättningar   

2210 Avsättningar för pensioner 

På kontot redovisas gjorda avsättningar till pensionsutfästelser. 

 

2270 

 

 

Avsättning minnesfond (ej K1) 

På kontot redovisas medel som erhålles genom gåva där det är ett legat eller finns 

någon form av informellt åtagande. Beloppet intäktsförs under gåva konto 3860 

erhållna gåvor först när beloppet kunnat tas i anspråk med hänsyn till legat eller 

informellt åtagande.  

    

23 Långfristiga skulder     

 I kontogruppen redovisas föreningens samtliga långfristiga skulder, d.v.s. skulder som 

förfaller till betalning senare än ett år efter bokslutsdagen. 
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2330 Checkräkningskredit 

På kontot redovisas checkräkningskonto med kredit. För checkräkningskonto utan kredit används 

konto 1930 Checkräkningskonto. 

 

2340 Byggnadskreditiv 

På kontot redovisas byggnadskreditiv, d.v.s. en kredit som lämnas för uppförande av byggnad 

eller anläggning. Kontot används tills dess att kreditivet överförs till ett lån, som då redovisas på 

konto 2350 Andra skulder till kreditinstitut. 

 

2360 Långfristiga skulder till intresseföretag (ej K1) 

Kontot används för långfristiga skulder till intresseföretag.  

 

2370 

 

Lån från medlemmar (ej K1) 

På kontot redovisas de lån som medlemmarna har lämnat till klubben enligt utfärdad revers och 

där återbetalning skall ske senare än efter ett år. I bl.a. golfklubbar kan medlemmen säga upp sitt 

lån i samband med utträde ur klubben. Återbetalning skall då ske inom ett år. I och med det skall 

skulden flyttas över till konto 2870 Uppsagda medlemslån (kortfristig skuld). 

 

2390 Övriga långfristiga skulder (ej K1) 

Kontot används för övriga långfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom 

kontogruppen. Vid behov kan kontot delas in i underkonton: 

 

 2391 Avbetalningskontrakt (ej K1) 

På kontot redovisas skulder som grundas på långfristiga avbetalningskontrakt. 

  

 2392 Avtalsskuld vid spelarövergång (långfristig) (ej K1) 

På kontot redovisas sådan skuld till annan förening som grundas på ett avtal om en 

aktivs övergång från annan förening och då betalning skall ske ett år efter boksluts- 

dagen. I annat fall skall skulden redovisas på konto 2400 Avtalsskuld vid 

spelarövergång (kortfristig). 

 

 2399 Övriga långfristiga skulder (ej K1)  

      

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl. 

I kontogruppen redovisas samtliga kortfristiga skulder som finns i föreningen. 

 

2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 

På kontot redovisas tillfälliga och kortfristiga låneskulder till banker och kreditinstitut.  

 

2440 Leverantörsskulder 

På kontot redovisas leverantörsskulder, utom leverantörsskulder till dotterföretag. Dessa redovisas 

på konto 2460 Leverantörsskulder till dotterföretag. Beträffande redovisningssätt föreslås att 

föreningen tillämpar en bokföringsmässig redovisning. Vid leverantörsfakturans ankomst bokförs 

skulden i kredit på konto 2440 och debiteras samtidigt respektive utgiftspost i kontoklass 4, 5 eller 

6. När fakturan sedan betalas debiteras konto 2440. På detta sätt får föreningen en reskontra direkt i 

redovisningen. Mindre föreningar kan också tillämpa en kontantmässig redovisning. Då bokförs 

leverantörsfakturan först vid utbetalningstillfället och konto 2440 används inte i den löpande 

redovisningen. Dock måste bokföring av alla leverantörsskulder ske på balansdagen (bokslutet) och 

detta konto skall då användas.  
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2450 Avtalsskuld vid spelarövergång (kortfristig)  

2460 Leverantörsskulder till dotterföretag     

2470 Leverantörsskulder till intresseföretag    

25 Skatteskulder    

 I kontogruppen redovisas föreningens skatteskulder  

2510 Skatteskulder 

Kontot används för redovisning av föreningens skatteskulder. I dag är idrottsföreningar som regel 

inkomstskattebefriade. Men om föreningen t.ex. äger en andel i ett handelsbolag, kan föreningen 

påföras skatt för andelen. Ett annat exempel är om föreningen har anställd personal. Då påförs 

föreningen särskild löneskatt på pensionskostnader. Vid behov kan följande underkonton användas: 

 

 2514  Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 

(se instruktion till konto 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader) 

 

 2519  Övriga skatteskulder  

  

26 Moms och särskilda punktskatter 

I kontogruppen redovisas den moms som föreningen är redovisningsskyldig för enligt lag. För 

närvarande är de flesta föreningar inte mervärdesskatteskyldiga. Läs vidare i avsnittet om 

skatter. Däremot kan föreningen redan i dag vara skyldig att redovisa reklamskatt, se 

kontogrupp 32. 

 

2610 

2640 

Utgående moms 

Ingående moms 

   

2650 Redovisningskonto för moms   

2660 Reklamskatt 

På kontot bokförs den reklamskatt som föreningen skall redovisa för sin reklam- och 

sponsorverksamhet, se instruktion till kontogrupp 32. 

   

   

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 

I kontogruppen redovisas personalens skatter, avgifter och löneavdrag. Här redovisas också 

skatter, avgifter och löneavdrag på skattepliktiga kostnadsersättningar och på arvoden till 

fysiska personer som inte är anställda i föreningen. 

 

2710 Personalskatt 

Kontot används som avräkningskonto för skatter. 

   

2730 Lagstadgade sociala avgifter 

Kontot krediteras för de lagstadgade sociala avgifter som skall betalas under den efterföljande 

månaden. När skattedeklarationen (SDL) lämnas, bokas samtidigt beloppet i debet på konto 2730 

och kredit på konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Upplupna avgifter på exempelvis 

semesterlöner och upplupna (ej utbetalda) löner redovisas på konto 2940 Upplupna lagstadgade 

sociala avgifter. 

 

  



Idrotten BAS-kontoplan 

RF IBK ver 3.1 2017-06-10 31 

2750 Utmätning i lön m.m.    

 Kontot används som avräkningskonto för gjorda avdrag som skall redovisas till 

Kronofogdemyndigheten. 

 

2780 Artistskatt (utländska idrottsutövare)  

 På kontot redovisas den skatt som föreningen skall göra avdrag för avseende ersättning som 

utbetalats till en utländsk idrottsutövare. Skatteavdraget är f.n. (2014) 15 % på utbetald ersättning 

och förmåner. Observera att från och med 2010 utgår även sociala avgifter. 

 

2790 Övriga löneavdrag    

 På kontot redovisas övriga löneavdrag för vilka särskilda konton inte lagts upp inom gruppen. Det 

kan vara fackföreningsavgifter eller andra nettolöneavdrag 

 

    

2840 

2850   

Kortfristiga skulder till intresseföretag 

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)                                                                             

Kontot kan användas av de föreningar som har ett negativt saldo på skattekontot under året. Se 

även konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 

  

2860 Kortfristiga skulder till dotterföretag   

 På kontot redovisas kortfristiga skulder till dotterföretag (se beskrivning av föreningsägt företag 

konto 1310). Leverantörsskulder redovisas på konto 2460 Leverantörsskulder till dotterbolag 

 

2870 Uppsagda medlemslån   

             På kontot redovisas uppsagda medlemslån som skall återbetalas inom ett år. Övriga medlemslån 

redovisas som långfristiga medlemslån på konto 2380 Lån från medlemmar. 

 

2880 Skuld erhållna bidrag   

 Kontot används för att redovisa eventuell skuld som föreligger på utbetalt bidrag (återbetalnings-

skyldighet), se avsnittet om villkorade bidrag och redovisning av dessa. Vi behov kan underkonton 

användas för olika bidrag, exempelvis, statliga, kommunala eller landstingsbidrag. Använd då konto 

2881-2889. 

 

2890 Övriga kortfristiga skulder 

Kontot används för övriga kortfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom 

kontogruppen. 

 

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 I kontogruppen finns alla periodiseringskonton med kreditsaldo samlade, d.v.s. 

interimsskulder. Gruppen omfattar dels upplupna kostnader, dels förutbetalda intäkter vid 

tidpunkten för bokslutet. Kontona i kontogruppen används vid periodisering av inkomster och 

utgifter i den löpande bokföringen. Se vidare avsnittet bokföring/redovisning. 

 

2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, d.v.s. upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter som omfattas av kontogrupp 29. När detta konto används, skall inga andra konton läggas 

upp i kontogruppen. Alternativet är att lägga upp konton för olika slag, vilket är att rekommendera. 

Då är det lättare att stämma av inför kommande år. 

 

2910 Upplupna löner    
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 Kontot är ett interimskonto för periodisering av löneutgifter. Kontot krediteras vid räkenskapsårets 

slut för upplupna, ännu ej utbetalda, löner med kontona 7010, 7110 och 7210 som motkonton. 

 

2920 Upplupna semesterlöner   

 Kontot är ett interimskonto för periodisering av semesterlöner. Kontot krediteras med upplupna 

semesterlöner med kontona 7090, 7190 och 7290 Förändring av semesterlöneskuld som motkonton. 

 

2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter   

 På kontot redovisas upplupna sociala avgifter avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter (se 

instruktioner till konto 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter och 7530 Löneskatt). 

 

 Vid databaserad löneredovisning beräknas dessa kostnader automatiskt.  

 2941 Beräknade upplupna sociala avgifter  

2950 Upplupna avtalade sociala avgifter  

 Kontot är interimskonto för periodisering av bl.a. Fora och Alecta m.fl. Kontot krediteras med 

upplupna, ännu inte betalda, avgifter med konto 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar som 

motkonto. 

 

2960 Upplupna räntekostnader    

 Kontot är ett interimskonto för periodisering av utgiftsräntor och motkonto är 8410 Räntekostnader.  

2970 Förutbetalda intäkter   

 2971  Förutbetalda hyresintäkter 

Kontot är interimskonto för periodisering av hyresinkomster. Kontot krediteras för förutbetalda 

hyresintäkter och debiteras konto 3910 Hyres- och arrendeintäkter. 

2972  Förutbetalda medlemsavgifter (ej K1) 

Kontot är interimskonto för periodisering av medlemsavgifter. 

 

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 Kontot är ett interimskonto för periodisering av andra upplupna utgifter och förutbetalda inkomster 

för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 

 

      

3. Föreningens intäkter 

   

      

Kontoklassens struktur    

I kontoklassen redovisas föreningens inkomster som löpande eller i månadsrapporter och årsbokslut 

periodiseras till intäkter i verksamheten. Föreningens intäkter hänför sig till föreningens idrottsliga 

verksamhet. 

Till intäkter i denna kontoklass räknas inte finansiella intäkter (kontogrupp 80-83) 

 

Indelning görs i följande huvudgrupper:   

* Tävling/match/träning (kontogrupp 30)  

* Idrottsarrangemang/idrottsskolor (kontogrupp 31)  

* Sponsorer/reklam (kontogrupp 32)  

* Lotterier/bingo/andra aktiviteter (kontogrupp 33)  
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* Försäljningsintäkter (kontogrupp 35)  

* Intäktskorrigeringar (kontogrupp 37)  

* Offentligrättsliga bidrag, stipendier/gåvor/övriga bidrag och medlemsavgifter (kontogrupp 38)  

* Övriga föreningsintäkter (kontogrupp 39)  

Konton i kontoklass 3 är uppbyggda så att det i de flesta fall finns en koppling till motsvarande 

utgiftskonton i kontoklass 4. Se avsnittet om matchningsprincipen. När man lägger upp egna eller inom de 

fria kontogrupperna i kontoklass 3, är det är viktigt att lägga upp motsvarande utgiftskonton i kontoklass 4 

så att matchningsprincipen bibehålls. Redovisning i resultaträkningen: Kontogrupperna 30-37 utgör som 

huvudregel tillsammans ”nettoomsättningen” i den officiella resultaträkningen. När det gäller texten på 

intäktskonton, kan det skilja mellan olika idrotter. Det är viktigt att utgå från befintlig text i planen. Det är 

inte lämpligt att lägga upp särskilda konton för intäkter/kostnader avseende t.ex. enskilda lag som A-lag 

och B-lag. Då bör man i stället använda bokföringsprogrammets möjlighet av projektredovisning eller att 

redovisa på olika resultatenheter. Metoden som väljs beror på vilket bokföringsprogram som används. 

Detsamma gäller om man önskar att dela upp intäkter mellan träningsmatcher och seriespel. Se vidare 

avsnittet om bokföring och redovisning. 

 

     

30 Tävling/match/träning    

 I kontogruppen redovisas föreningens intäkter från den ordinarie idrottsliga verksamheten. I 

kontogruppen har fördelning skett i två alternativa grupper av intäktskonton - 3010 

individuella idrotter, där intäkterna benämns tävlingsintäkter och 3050 lagidrotter, där 

intäkterna benämns matchintäkter. I kontogruppen redovisas ordinarie kursverksamhet som 

föreningen bedriver när t.ex. dansföreningar, ridklubbar, tennisklubbar m.fl. där denna 

verksamhet kan anses tillhöra den ordinarie verksamheten. Föreningar som arrangerar 

tillfälliga kurser, cuper och andra arrangemang redovisar dessa i kontogrupp 31 

Idrottsarrangemang/idrottsskolor. Detta innebär att föreningar som enbart bedriver lagidrott 

redovisar sina intäkter på konto 3050 och använder således inte konto 3010-3040. 

 

3010 -

3040 

Tävling/träning (Individuella idrotter)  

  På konto 3010 - 3040 redovisas intäkter för tävlingsverksamheten i det fall idrottsverksamheten är en 

individuell tävlingsverksamhet. Lagidrotter använder i första han konton från 3050. Föreningar som 

bedriver t.ex. fotbolls-, handbolls- och ishockeyskolor redovisar dessa i kontogrupp 31 

Idrottsarrangemang/idrottsskolor. 

Lämpligen bör följande underkonton användas: 

 

 3011 Entréavgifter   

  På kontot redovisas biljettintäkter av olika slag.  

 3012 Års/säsongskort   

  På kontot redovisas biljettintäkter för försålda års/säsongskort. I det fall man inte önskar 

en fördelning, kan intäkterna redovisas på konto 3011 Entréavgifter.  

 

 3013 Start/anmälningsavgifter  

  På kontot redovisas intäkter från start/anmälningsavgifter som tas ut för deltagande i 

tävlingar. 
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 3014 Programförsäljning   

  På kontot redovisas intäkter från försäljning av program. Reklamintäkter för annonsering 

i programblad redovisas inte på detta konto utan på konto 3230 Reklam/annonser. 

 

 3015 Träningsavgifter   

  På kontot redovisas träningsavgifter som betalas av deltagarna i verksamheten, såväl 

egna aktiva som andra aktiva. 

 

 3016 Kurs- och terminsavgifter  

  På kontot redovisas de terminsavgifter som deltagaren betalar för att vara med 

exempelvis under vårterminen. Det går även att redovisa denna intäkt på konto 3015 

Träningsavgifter. På kontot redovisas också kursavgifter för t.ex. danskurs och 

tenniskurs. Ingår medlemsavgiften i kurs- eller terminsavgiften skall denna särredovisas 

på konto 3890 Medlemsavgifter, eftersom denna inte skall ingå i nettoomsättningen. 

 

 3024 Övergångsersättningar, idrottsutövare (ej balanserade förvärv)  

  På kontot redovisas den ersättning föreningen erhåller när en kontrakterad idrottsutövare 

övergår till annan förening. I det fall hela kontraktssumman ej betalas direkt, bokförs 

hela intäkten på 3024. Resterande fordran bokas på konto 1688 Kortfristiga 

kontraktsfordringar (när betalning skall ske inom ett år). I annat fall bokas beloppet på 

1388 Långfristiga kontraktsfordringar. 

 

 3049 Övriga intäkter   

  På kontot redovisas intäkter för vilka särskilt konto inte har lagts upp i kontogrupp 30. I 

det fall ytterligare intäktsposter önskas särredovisas, kan konton till och med 3048 

användas. Tänk då på kopplingen till kontoklass 4. 

 

3050- Match/träning (lagidrotter)   

3090      

 På konto 3050 - 3090 redovisas intäkter från idrottsverksamhet när det gäller lagidrotter, se 

instruktion till konto 3010. 

Följande underkonton kan användas: 

 

 3051 Entréavgifter 

Se instruktion till konto 3011. 

  

 3052 Års/säsongskort 

Se instruktion till konto 3012. 

  

 3053 Start/anmälningsavgifter 

Se instruktion till konto 3012. 

 

 3054 Programförsäljning 

Se instruktion till konto 3014. 

  

 3055 Träningsavgifter 

Se instruktion till konto 3015. 
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 3064 Övergångsersättningar, ej balanserade spelarförvärv  

  På kontot redovisas den ersättning som föreningen erhåller när en kontraktsbunden 

spelare övergår till en annan förening, se instruktion till konto 3024. 

 

 3099 Övriga intäkter   

  På kontot redovisas intäkter för vilka särskilt konto ej lagts upp i kontogrupp 30. Om 

uppdelning behövs kan konton upp till 3098 användas. Tänk på kopplingen till 

kontoklass 4. 

 

    

31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor   

 I kontoklassen redovisas intäkter från övrig idrottslig verksamhet som inte tillhör den 

"dagliga” verksamheten såsom arrangerande av cuper, speciella tävlingar och 

mästerskapstävlingar. I kontogruppen redovisas också intäkter från olika former av 

idrottsskolor, exempelvis fotbolls-, handbolls-, ishockey-, tennis- och seglarskolor m m. 

 

3110-  Idrottsarrangemang    

3140 På kontot redovisas intäkter från icke ordinarie idrottsverksamhet, se instruktion till konto 3010 och 

3050. 

Följande underkonton kan användas: 

 

 3111 Entréavgifter 

Se instruktion till konto 3011. 

  

 3113 Start/anmälningsavgift 

Se instruktion till konto 3013. 

  

 3114 Programförsäljning 

Se instruktion till konto 3014. 

  

 3149 Övriga intäkter   

  På kontot redovisas intäkter för vilka särskilt konto ej lagts upp i kontogrupp 31.  

3150- Idrottsskolor    

3190 På kontot redovisas intäkter från idrottsskolverksamheten. 

Vid behov kan underkonton användas: 

 

 3153 Anmälnings/deltagaravgift  

  På kontot redovisas intäkter som deltagaren betalar. Benämningarna kan variera - 

kursavgift, deltagaravgift o.s.v. 

 

 3199 Övriga intäkter   

  På kontot redovisas intäkter för vilka särskilt konto ej har lagts upp i kontogrupp 31.  

      

32 Sponsorer/reklam    

 I kontogruppen redovisas intäkter av föreningens sponsor- och reklamverksamhet. Observera 

att föreningen kan vara skyldig att redovisa reklamskatt. Reklamskatt skall redovisas när 

föreningen erhållit mer än 60 000 kronor (2017) under ett och samma verksamhetsår från 

olika sponsorer och reklamköpare för kommersiell reklam. I en flersektionsförening gäller 
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beloppet för hela föreningen. När redovisningsskyldighet föreligger (bedömning görs att 

föreningen kommer upp till 60 000 kronor) skall föreningen registrera sig hos skatteverket, 

(Storföretagsregionen Ludvikakontoret). 

3210 Sponsorintäkter    

 På kontot redovisas intäkter som erhållits genom sponsoravtal. På kontot redovisas den del av avtalet 

som avser innevarande verksamhetsår. Intäkten skall periodiseras. I det fall avtalet är flerårigt och 

intäkten även avser kommande år, redovisas resterande del på konto 2990 Övriga upplupna 

kostnader och förutbetalda intäkter. På kontot skall nettoersättningen redovisas och reklamskatten 

skall löpande skuldbokföras i kredit på konto 2660 Reklamskatt. Vid behov kan underkonton 

användas för fördelning av olika typer av sponsorinkomster. Använd då konto 3211-3229. 

 

3230 Reklam/annonsintäkter   

 På kontot redovisas intäkter från försäljning av annonser och annan typ av reklamplatser, t.ex. 

skyltar, sarg, affischer, ljusreklam, högtalarreklam m.m. Beträffande reklamskatten, se instruktion 

till konto 3210 Sponsorintäkter. Vid behov kan underkonton användas för fördelning av olika typer 

av reklam, konto 3230 - 3239. 

 

   

33 Lotterier/bingo och andra aktiviteter  

 I kontogruppen redovisas intäkter från lotteri- och bingoverksamhet samt andra aktiviteter 

som genomförs för att finansiera idrottsverksamheten, exempelvis marknad, danstillställning, 

pappersinsamlingar och basarer.  

 

3310 Lotterier     

 På kontot redovisas bruttointäkter av lotteriverksamheten. Detta gäller alla typer av lotterier, både 

tillståndspliktiga och tillståndsfria. Lotterikontrollanten för ett tillståndspliktigt lotteri kan kräva en 

separat redovisning. Bruttointäkten från lotteriet skall ändå bokföras på detta konto. 

 

3320 Föreningsbehållning 

Bingolotto 

    

 På kontot redovisas intäkter från Bingolotto/Julkalendrar/Sverigelotter försäljningen. Behållningen 

utbetalas från Folkspel, Göteborg, den skall alltid periodiseras som intäkt på aktuellt räkenskapsår. 

Intäkterna från veckoförsäljningen av lotter skall inte redovisas här utan på konto 1620 Avräkning 

Bingolotto. 

Vid behov kan underkonton användas: 

 

 3321 Bingolotto (vår) 

Här redovisas föreningsbehållningen av verksamheten för perioden januari – maj/juni. 

 

 3322 Bingolotto (höst) 

Här redovisas föreningsbehållningen av verksamheten för perioden augusti – december. 

 

 3325 Föreningsbehållning Julkalendrar 

Här redovisas föreningsbehållningen av försålda julkalendrar 

 

 3326 

 

Föreningsbehållning Sverigelotter 

Här redovisas föreningsbehållningen av försålda Sverigelotter 
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3350 Bingo (egna eller allians)   

 På kontot redovisas intäkter från bingoverksamheten alternativt utdelning från en bingoallians, dock 

ej intäkter från Bingolotto, som redovisas på konto 3320. 

 

3360 Gräsroten 

På kontot redovisas utdelning från Svenska Spel AB 

   

3380 Andra aktiviteter    

 På kontot redovisas intäkter från andra aktiviteter såsom marknad, danstillställning, 

pappersinsamling, basar m.m. 

Vid behov kan underkonton användas, från konto 3381 till 3399. 

 

 När aktiviteten är av betydande omfattning, t.ex. vid en större karneval eller marknad, finns det 

möjlighet att använda sig av nästföljande kontogrupp 34. Gruppen har lagts fri för speciella ändamål. 

Utgifterna för aktiviteten som svarar mot intäkterna, bokas i kontogrupp 44 som också är fri. 

 

      

34 Fri     

     

35 Försäljningsintäkter    

 I kontogruppen redovisas intäkterna från föreningens försäljning, t.ex. kiosk- och 

serveringsintäkter, försäljning av idrottskläder och materiel samt provisionsförsäljning. 

 

3510 Kiosk och serveringsintäkter   

 På kontot redovisas intäkter från försäljningsverksamhet i samband med idrottsaktiviteter.  

3540 Försäljning av idrottskläder/materiel  

 På kontot redovisas intäkter från försäljning av idrottskläder, t.ex. t-shirt, overaller, jackor m.m. till 

både aktiva, medlemmar och andra. 

 

3550 Försäljning av souvenirer   

 På kontot redovisas all försäljning av souvenirer i föreningen. Här redovisas även försäljning av 

produkter som tagits fram till ett speciellt arrangemang. Om man vill få fram ett resultat för en viss 

försäljning/produkt, kan man lägga upp en speciell resultatenhet i redovisningen.  

 

3570 Provisionsförsäljning    

 På kontot redovisas sådan försäljning för vilken föreningen enbart erhåller provision. Föreningen har 

således inga kostnader för inköp och äger ej heller något lager, utan allt ägs av leverantören. 

 

3590 Övriga försäljningsintäkter   

 På kontot redovisas intäkter för vilka inget konto lagts upp i kontogruppen.  

      

36 Fri     

     

37 Intäktskorrigeringar    

3700 Öresutjämning    

 Kontot används som utjämningskonto för öresutjämning, t.ex. vid fakturering.  
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38 Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor/stipendier/övriga bidrag och medlemsavgifter 

I kontogruppen redovisas offentligrättsliga bidrag, stipendier/gåvor och medlemsavgifter som 

föreningen erhållit. Se kontogrupp 10 om investeringsbidrag och avsnittet bidrag och gåvor. 

 

3810 Kommunala bidrag    

 På kontot redovisas samtliga bidrag som erhålls från kommunen, grundbidrag, aktivitetsbidrag m.fl. 

Om behov finns att särredovisa, kan underkonton 3811 - 3819 användas. 

 

3820 Statliga bidrag    

 På kontot redovisas samtliga bidrag som erhålls från staten. Hit räknas den statliga delen av lokalt 

aktivitetsbidrag som utbetalas av Riksidrottsförbundet. 

 

3830 EU-bidrag     

 På kontot redovisas bidrag som erhålls för EU-projekt. Det finns särskilda regler för redovisning av 

EU-bidrag. När en förening driver mer än ett projekt, kan det vara lämpligt att bidragen också bokas 

på olika konton. Använd konto 3831-3839 som underkonton eller använd projektredovisning i 

bokföringen. 

 

3840 Landstingsbidrag (Regionbidrag) 

På kontot redovisas bidrag som erhålles från landsting (region). 

   

3850 Bidrag för arbetskraft (ej K2)      

 På kontot redovisas lönebidrag eller andra former av arbetsmarknadsstöd som föreningen erhåller i 

egenskap av arbetsgivare för anställda. Föreningar som tillämpar K2 skall redovisa bidrag för 

anställda på konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal. 

 

3860 Erhållna gåvor/donationer   

 På kontot redovisas gåvor/donationer som föreningen erhåller och där föreningen själv kan besluta 

om användningssättet. 

 

3870 Erhållna stipendier/fonder   

 På kontot redovisas stipendier eller utdelning från fond som tillfaller föreningen.   

3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)    

 På kontot redovisas bidrag/gåva som erhålles från givare som inte är offentligrättsligt organ. Det kan 

t.ex. vara ett bidrag som erhålls från SF eller SDF och som enligt BFN skall betraktas som en gåva. 

 

3890 Medlemsavgifter 

Här redovisas föreningens medlemsavgifter, d.v.s. de avgifter som medlemmarna betalar. Observera 

att avgifterna skall redovisas under egen rubrik i bokslutet. Vid behov kan man använda underkonton 

för olika typer av medlemsavgifter (enskilda, familj, aktiva o.s.v.). Använd då konto 3891 och därpå 

följande konton. Det är viktigt att den del av medlemsavgiften som skall erläggas till 

specialidrottsförbundet (gäller för vissa föreningar), och skuldförs (kredit) på konto 2890 Övriga 

kortfristiga skulder. 
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39 Övriga föreningsintäkter   

 I kontogruppen redovisas i huvudsak hyres- och arrendeintäkter till föreningen samt 

administrativa intäkter. Även offentliga bidrag som avser personal, gäller endast K2 

 

3910 

 

Hyres- och arrendeintäkter 

Kontot används för redovisning av samtliga hyres- och arrendeintäkter som omfattas av kontogrupp 

39. Kontot används som gruppkonto när särredovisning inte behöver ske. 

Vid behov används följande underkonton: 

 

 3911 Uthyrning av lokaler   

  På kontot redovisas hyra för uthyrning av lokaler, för klubbstuga m.m.  

 3912 Arrendeintäkter 

På kontot redovisas arrendeintäkter. 

  

 3913 Uthyrning av idrottsanläggning  

  På kontot redovisas hyresintäkter för uthyrning av idrottsanläggning, idrottshall, ishall 

eller annan anläggning. 

 

3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar  

 På kontot redovisas vinst vid försäljning av anläggningstillgång, se anvisning till kontoklass 1. I den 

händelse förlust uppstår, skall denna redovisas på konto 7970 Förlust vid avyttring av immateriella 

och materiella anläggningstillgångar. 

 

 3971 Vinst vid avyttring av balanserade spelarförvärv  

 3972 Vinst vid avyttring av byggnad och mark  

 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 

 

 

3980 

 

                             

Erhållna offentliga stöd m.m  

På kontot redovisas bidrag lönebidrag m.fl. och ersättningar för personal. 

Här kan även ersättning från mindre företags försäkring för sjuklönekostnader redovisas    

3988            Erhållna bidrag och ersättningar för personal                               

      

3990      

 

 

Administrativa intäkter 

På kontot redovisas de administrativa intäkter som föreningen erhåller. Här bör man utreda i det fall 

att ersättning skulle vara skattepliktig (moms). 

 

 3991 

3994 

 

Administrativa intäkter 

Försäkringsersättning 

På kontot redovisas erhållen försäkringsersättning 

   

 3997 Sjuklöneersättning 

På kontot krediteras för försäkringsersättningar p.g.a. 

sjuklönekostnader i verksamheten som erhålles från 

Försäkringskassan, ni kan även bokföra på konto 3988 Erhållna 

bidrag och ersättningar för personal. 
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4. Idrottsföreningens kostnader 

Kontoklassens struktur 

   

I kontoklassen redovisas föreningens utgifter som i bokslut periodiseras till kostnader i verksamheten.  

Föreningens kostnader hänför sig till föreningens idrottsliga verksamhet.   

Indelning sker i sex huvudgrupper.   

* Tävling/match/träning (kontogrupp 40)  

* Idrottsarrangemang/idrottsskolor (kontogrupp 41)  

* Sponsorer/reklam (kontogrupp 42)  

* Lotteri/bingo/andra aktiviteter (kontogrupp 43)  

* Inköp av varor till försäljning (kontogrupp 45)  

* Demokratikostnader (kontogrupp 48)  

Kontona i kontoklass 4 är uppbyggda så att det i de flesta fall finns en koppling till intäkter i kontoklass 3, 

matchningsprincipen. 

 

     

40 Tävling/match/träning    

 I kontogruppen har fördelning gjorts i två alternativa grupper av kostnadskonton, 4010 för 

individuella idrotter och 4050 för lagidrotter. Det innebär att en förening som redovisar intäkter 

på 3010 också redovisar motsvarande kostnader på 4010. Den förening som redovisar intäkter 

på 3050 använder följaktligen också konto 4050 för redovisning av sina kostnader. 

Ersättningar till idrottsutövare och tränare redovisas inte i kontoklass 4 utan i kontoklass 7 

Lön och sociala avgifter. Vill man veta den totala kostnaden för idrottsverksamheten, kan man 

använda sig av resultatenhet för att få den totala kostnaden. 

 

4010- Tävling/träning (individuella idrotter)  

4040      

 På konto 4010 - 4040 redovisas kostnader för tävlingsverksamhet i de fall idrottsverksamheten är en 

individuell tävlingsverksamhet. Lagidrotter hänvisas i första hand till konton från och med 4050. 

Följande underkonton kan användas: 

 

 4011 Inträdesbiljetter/program   

  På kontot redovisas kostnader för inköp, tryckning av biljetter, program för tävlingen.  

 4012 Annonskostnader   

  På kontot redovisas annonskostnader för tävlingsverksamheten. Egen annonsering 

redovisar föreningen på konto 5910 Annonsering. 

 

 4018 Plan/hallhyror   

  På kontot redovisas kostnader för hyra av idrottsanläggning, planer, hallar, o. dyl. Hyra 

för administrativa lokaler redovisas på konto 5010 Lokalhyra. 
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 4019 Kost/logi    

  På kontot redovisas kostnader för kost och logi avseende deltagarna i 

tävlingsverksamheten och funktionärer m.fl. Kost och logi i samband med läger bokförs 

också på detta konto. 

 

 4020 Materielkostnader   

  På kontot redovisas kostnader för idrottsmateriel som används för den aktuella 

tävlingsverksamheten. 

 

 4021 Funktionärskostnader   

  På kontot redovisas ersättningar som utbetalas till funktionärer vid tävlingen.   

  Kom ihåg att lämna inkomstuppgift när föreningen under ett kalenderår utbetalt 100 kr 

kronor eller mer till en fysisk person. Se instruktionen till kontoklass 7 och avsnittet om 

skatter. 

 

 4022 Priser, medaljer   

  På kontot redovisas prispengar som utbetalas till de aktiva i tävlingsverksamheten. Även 

här gäller reglerna för inkomstuppgift, se instruktionen till konto 4021. På kontot 

redovisas också inköp av medaljer, pokaler, diplom och liknande priser 

 

 4023 Licensavgifter   

  På kontot redovisas föreningens kostnader för licenser som betalas för deltagarna i 

tävlingsverksamheten. 

 

 4024 Övergångsersättning ej balanserade förvärv av idrottsutövare   

  På kontot redovisa kostnader i samband med en kontrakterad idrottsutövares övergång 

från en annan förening till föreningen. 

 

 4027 Startavgifter 

På kontot redovisas startavgifter som betalas för deltagande i andra föreningars tävlingar. 

 

 4028 Tillstånd/förbundsavgifter  

  På kontot redovisas kostnader som föreningen betalar till förbund, polis eller annan 

myndighet i samband med tävlingar. Avgifter till STIM och SAMI skall också bokföras 

på kontot. Däremot skall avgifter till SF bokföras på konto 4898 Avgifter (SF). 

 

 4030 Träningsläger 

På kontot redovisas kostnader i samband med träningsläger, när man inte kan fördela 

kostnaden mellan olika kostnadsslag som exempelvis logi, kost eller resa. I det fall man 

har fördelning, bokförs kostnaden på respektive kostnadskonto 4019, 4031 eller 4032. 

 

 4031 Färdbiljetter 

På kontot redovisas kostnader i samband med resor till idrottstävling – flyg, tåg, buss och 

båt. 

 

 4032 

 

 

Busstransporter 

På kontot redovisas kostnad för hyra av buss avseende tävling/träning. Andra resor 

bokförs på konto 5700 Frakter och transporter eller kontogrupp 58 Resekostnader.          
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 4033 Bilersättning 

På kontot redovisas bilersättning med högst schablonbeloppet (f n 2014 18,50/mil) för 

resor från föreningens verksamhetsort och utåt, dvs. resor till borta tävlingar, läger. 

Ersättning för resor till ordinarie verksamhetsplats utför ”lön” oavsett 

ersättningsbeloppet. 

   

 4049 Övriga kostnader 

På kontot redovisas kostnader i samband med tävlingsverksamheten för vilka särskilt 

konto inte har lags upp i kontogrupp 40. 

 

4050-

4090 

Match/träning (lagidrotter) 

På konto 4050 - 4090 redovisas kostnader för matchverksamheten i det fall det rör sig om en 

lagidrott. Individuella idrotter använder sig av konto från 4010, se ovan. 

 

 4051 Inträdesbiljetter/program   

  Se instruktion till konto 4011.  

 4052 Annonskostnader   

  Se instruktion till konto 4012.  

 4058 Plan/hallhyror   

  Se instruktion till konto 4018.  

 4059 Kost/logi    

  Se instruktion till konto 4019.  

 4060 Materielkostnader   

  Se instruktion till konto 4020.  

 4061 Funktionärskostnader   

  Se instruktion till konto 4021.  

 4062 Priser, medaljer 

Se instruktion till konto 4022. 

  

 4063 Licensavgifter   

  Se instruktion till konto 4023.  

 4064 Övergångsersättning ej balanserade spelarförvärv   

  Se instruktion till konto 4024.  

 4067 Anmälningsavgifter 

Se instruktion till konto 4027. 

 

 4068 Tillstånd/förbundsavgifter  

  Se instruktion till konto 4028.  

 4070 

 

4071 

 

4072 

 

Träningsläger 

Se instruktion till konto 4030. 

Färdbiljetter 

Se instruktion till konto 4031. 

Busstransporter 

Se instruktion till konto 4032. 
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4073 

 

4099 

Bilersättningar 

Se instruktion till konto 4033 

Övriga kostnader 

Se instruktion till konto 4049. 

    

41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor   

 I kontogruppen redovisas kostnader för övrig verksamhet, arrangerande av cuper, speciella 

tävlingar och mästerskapstävlingar - aktiviteter som inte tillhör den "dagliga" 

idrottsverksamheten. Intäkterna redovisas i kontogrupp 31. I kontogruppen 41 redovisas 

också kostnader för tillfälliga idrottsskolor såsom fotbolls- eller handbollsskolor m.fl. 

 

4110 Idrottsarrangemang    

4140 På kontot redovisas kostnader för icke ordinarie idrottsverksamhet. 

Följande underkonton kan användas: 

 

 4111 Entrébiljetter/program 

Se instruktion till konto 4011. 

  

 4112 Annonskostnader 

Se instruktion till konto 4012. 

  

 4118 Plan/hallhyror 

Se instruktion till konto 4018. 

  

 4119 Kost/logi 

Se instruktion till konto 4019. 

   

 4120 Materialkostnader 

Se instruktion till konto 4020. 

  

 4121 Funktionärskostnader 

Se instruktion till konto 4021. 

  

 4122 Priser, medaljer 

Se instruktion till konto 4022. 

  

 4128 Tillstånd/förbundsavgifter 

Se instruktion till konto 4028. 

 

 4149 Övriga kostnader 

På kontot redovisas kostnader för idrottsarrangemang för vilka särskilt konto inte 

lagts upp i kontogrupp 41 

  

4150- 

4190 

Idrottsskolor 

På kontot redovisas kostnader för verksamheten i idrottsskolor som föreningen bedriver. 

   

 Följande underkonton kan användas:  

 4152 Annonskostnader   

 4158 Plan/hallhyror   

 4159 Kost/logi    

 4160 Materielkostnader   

 4161 Funktionärskostnader   

 4199 Övriga kostnader   
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42 Sponsorer/reklam    

 I kontogruppen redovisas kostnader som föreningen har i sin sponsorverksamhet och som 

matchar intäkter redovisade i kontogrupp 32. När reklam görs om föreningens egen 

verksamhet, skall dessa kostnader redovisas i kontogrupp 59 Reklam och PR. 

 

4210 Sponsorkostnader    

 På kontot redovisas kostnader i samband med sponsorverksamheten.   

 Följande underkonton kan användas:  

 4211 Produktion av reklam   

  På kontot redovisas kostnader i samband med marknadsföring och sponsorverksamheten, 

t.ex. tillverkning av skyltar. 

 

 4212 Sponsorvård   

  På kontot redovisas kostnader för sponsorvård, t.ex. kostnad i samband med 

sponsorträffar, evenemangsbesök, resekostnader, biljetter, mat.  

 

4230 Reklamkostnader    

 På kontot redovisas kostnader i samband med föreningens reklamverksamhet när man inte behöver 

fördela kostnaderna. 

 

 Följande underkonton kan användas:  

 4231 Originalframställning   

  På kontot redovisas kostnader för framställning av original till annonser m.m.  

 4233 Provisionskostnader   

  På kontot redovisas kostnader för provision som föreningen betalar till någon annan med 

ansvar för försäljning av reklam. I det fall ersättningen utbetalas till en enskild person, 

skall inkomstuppgift lämnas. 

 

 4239 Övriga reklamkostnader  

  På kontot redovisas kostnader för reklamverksamheten för vilka inget konto har lagts upp 

i kontogrupp 42 

 

    

43 Lotterier/bingo/andra aktiviteter   

 I kontogruppen redovisas föreningens kostnader i samband med lotteri- och bingoverksamhet 

samt övriga aktiviteter. 

 

4310 Lotterikostnader    

 På kontot redovisas samtliga kostnader för föreningens lotteriverksamhet.  

 Följande underkonton bör användas:  

 4311 Tillstånd    

  På kontot redovisas kostnader för tillstånd för lotteriverksamheten. 
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 4312 Kontrollantarvode   

  På kontot redovisas kostnader för arvode till lotterikontrollanten. I vissa fall ingår denna 

kostnad i tillståndet från kommunen, som då i sin tur betalar ut arvodet till 

kontrollanten. I det fall föreningen gör utbetalningen direkt till kontrollanten, gäller att 

föreningen skall lämna inkomstuppgift (vid belopp 100 kr eller mer), se avsnittet om 

skatter och avgifter. 

 

 4313 Produktion av lotter   

  På kontot redovisas kostnaden för inköp och tryckning av lotter till lotterier.  

 4315 Vinster    

  På kontot redovisas inköp av lotterivinster.  

 4319 Övriga kostnader   

  På kontot redovisas kostnader för lotteriverksamheten när något särskilt konto ej har 

lagts upp i kontogrupp 43. 

 

4320 Bingolotto     

  På kontot redovisas kostnader som föreningen haft för sin Bingolottoverksamhet.  

 Vid behov kan kontot delas upp i underkonton:  

 4321 Reklamaktiviteter   

  På kontot redovisas kostnader som föreningen haft vid eventuella reklamaktiviteter för 

Bingolotto. 

 

 4329 Övriga kostnader   

  På kontot redovisas kostnader för vilka inget särskilt konto har lagts upp i kontogrupp 43.  

   

4350 Bingo (egna, allians)    

 På kontot redovisas kostnader i samband med bingoverksamheten i föreningen. 

Följande underkonton bör användas: 

 

 4351 Tillståndsavgifter 

På kontot redovisas kostnader avseende tillstånd för bingoverksamheten. 

  

 4352 Kontrollantarvode   

  Se instruktion till konto 4312.  

 4353 Produktion av brickor   

  På kontot redovisas inköp av bingobrickor och övrigt förbrukningsmaterial till 

bingoverksamheten. 

 

 4354 Hyra    

  På kontot redovisas hyra av lokal för bingoverksamheten.  

 4355 Vinster    

  Se instruktion till konto 4315 
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 4356 Driftskostnader, utrustning  

  På kontot redovisas driftskostnader för inventarier (data) avseende bingoverksamheten.  

 4358 Medlemsavgifter   

  På kontot redovisas kostnader för medlemskap i bingoallians.  

 4359 Övriga kostnader   

  På kontot redovisas övriga kostnader i samband med bingoverksamheten för vilka 

särskilt konto ej har lagts upp i kontogrupp 43.  

 

4380 Andra aktiviteter    

  På kontot redovisas kostnader för aktiviteter vars intäkter redovisas under konto 3380 Aktiviteter, se 

vidare instruktion till detta konto. 

 

      

44 Fri     

       

45 Inköp av varor till försäljning   

 I kontogruppen redovisas inköp av varor som föreningen skall sälja vid olika aktiviteter. 

(Inköpen bokförs i denna kontogrupp endast om de skall säljas vidare.) 

 

4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror  

  På kontot redovisas alla inköp av varor som säljs i kiosk eller serveringar som föreningen har vid 

olika arrangemang. På kontot bokförs inköpen av alla varor som köpts in och som sedan säljs vidare. 

Intäkten redovisas på konto 3510 Kiosk och serveringsintäkter. Varor som finns kvar på balansdagen 

(vid bokslut) skall inventeras och bokföras som lager på konto 1400 Varulager. Inventering skall ske 

till inköpspris. 

 

4540 Inköp av idrottskläder/materiel   

  På kontot redovisas alla inköp av idrottskläder och materiel som föreningen säljer vidare till 

medlemmar och andra. Inköp av kläder och materiel, som föreningen själv använder i sin idrottsliga 

verksamhet, skall bokföras på konto 4020/4060/4120/4160 Materielkostnader. Till materiel kan även 

räknas viss form av idrottsutrustning som föreningen säljer vidare till både medlemmar och 

utomstående. Varor som finns kvar på balansdagen (vid bokslut) skall inventeras och bokföras som 

lager på konto 1400 Varulager. Inventering skall ske till inköpspris. 

Vid behov kan kontot delas upp i underkonton: 

 

 4541 Inköp av idrottskläder   

 4542 Inköp av idrottsmateriel  

4550 Inköp av souvenirer    

  På kontot redovisas inköp av souvenirer som föreningen har till försäljning och där intäkten 

redovisas på konto 3550 Försäljning av souvenirer. 

 

4570 Kostnader för provisionsförsäljning  

  På kontot redovisas kostnader för provisionsförsäljning där intäkterna redovisas på konto 3570 

Provisionsförsäljning. 
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4590 Övriga försäljningskostnader   

  På kontot redovisas övriga försäljningskostnader för vilka särskilt konto inte lagts upp i kontogrupp 

45. 

 

 

48 Demokratikostnader    

 På kontot redovisas föreningens demokratikostnader.  

4890 Demokratikostnader    

 På kontot redovisas de kostnader som föreningen har för sina medlemmar i samband med 

information till medlemmar och årsmöte. Förutom eventuella styrelse- eller revisionsarvoden, se 

kontogrupp 64 Förvaltningskostnader. 

Vid behov kan följande underkonton användas: 

 

 4891 Produktion av medlemskort  

  På kontot redovisas kostnader för framställning av medlemskort, upprättande av 

medlemsregister (dataprogram). 

 

 4892 Medlemstidning   

  På kontot redovisas kostnader för framställning av medlemstidning eller 

medlemsinformation. Kostnad i samband med utskick bokförs på konto 6250 

Postbefordran 

 

 4894 Årsmöteshandlingar 

På kontot redovisas kostnader för framställning av årsmöteshandlingar, exempelvis 

verksamhetsberättelse, årsbokslut. 

 

 4895 Årsmöteskostnader   

  På kontot redovisas kostnader i samband med årsmöte, allmänna medlemsmöten såsom 

kvartalsmöte o. dyl. 

 

 4896 Årsredovisning 

På kontot redovisas kostnader för framställning av årsredovisningen. 

 

 4898 Avgifter (SF) 

På kontot redovisas den del av medlemsavgiften som föreningen skall betala sitt SF 

enligt beslut. Motsvarande belopp skall konteras (kredit) på konto 2890 Övriga 

kortfristiga skulder. 

 

 4899 Övriga demokratikostnader 
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5. Övriga externa föreningskostnader 

 
Kontoklassens struktur 

I kontoklassen redovisas föreningens externa kostnader. 

 

Kontoklassen har följande indelning i huvudområden och kontogrupper: 
 
* Lokalkostnader, förhyrda (kontogrupp 50) 

* Fastighetskostnader, ägda (kontogrupp 51) 

* Hyra av anläggningstillgångar (kontogrupp 52) 

* Förbrukningsinventarier och materiel (kontogrupp 54) 

* Reparation och underhåll (kontogrupp 55) 

* Kostnader för transportmedel (kontogrupp 56) 

* Frakter och transporter (kontogrupp 57) 

* Resekostnader (kontogrupp 58) 

* Reklam och PR (kontogrupp 59) 

 

I denna kontoklass redovisas kostnader för lokaler och fastigheter, vari ingår 

idrottsanläggning som föreningen äger eller arrenderar, se vidare instruktion till kontogrupp 

50 och 51. 

 

50 Lokalkostnader (förhyrda) 

 

I kontogruppen redovisas utgifter för de lokaler där administrativ verksamhet, kansli, 

bedrivs. Dessa kostnader skall periodiseras i kortperiodiska bokslut och i årsbokslut. 

Konton i kontogruppen används om föreningen hyr lokalen (nyttjanderätt). Om 

verksamheten bedrivs i en egen fastighet används kontogrupp 51. Lokalhyror för 

tävlingsverksamheten såsom hall- och planhyror redovisas i kontogrupp 40. 

 

I kontogruppen redovisas även kostnader för arrenderad anläggning som föreningen 

har fullt driftsansvar för. 

 

Äger föreningen anläggningen skall den redovisas i kontogrupp 51. I flera fall kan det 

röra sig om relativt stora kostnader. Det kan då vara lämpligt att lägga upp en 

resultatenhet för den enskilda anläggningen. 

 

5010 Lokalhyra 

 

På kontot redovisas hyresutgifter för samtliga förhyrda lokaler. Som hyra bokförs av 

fastighetsägaren påfört belopp bestående av grundhyra och hyrestillägg såsom vatten, avlopp, 

värme m.m. 

På kontot redovisas också kostnader för den arrendeavgift som betalas i stället för hyra. 

 

5020 El för belysning 

 

På kontot redovisas utgifter för el som används för belysning av lokaler.  
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5030 Värme 

 

På kontot redovisas utgifter för lokalernas uppvärmning om dessa inte ingår i lokalhyran. 

 

5040 Vatten och avlopp 

 

På kontot redovisas avgifter för vatten och avlopp om de inte ingår i lokalhyran. 

 

5060 Städning och renhållning 

 

På kontot redovisas utgifter för städning, fönsterputsning och hygien i lokaler, arvoden till 

städföretag och städmaterial m.m. Även utgifter för sophämtning, snöröjning och hyra av 

sopcontainer skall redovisas på kontot. 

 

 

5070 Reparation och underhåll av lokaler 

 

På kontot redovisas utgifter för sådana reparationer av hyrda lokaler som inte betalas av 

fastighetsägaren. Reparationer av lokaler i egen fastighet redovisas på konto 5170 Reparation 

och underhåll av fastighet. 

 

5090 Övriga lokalkostnader 

 

På kontot redovisas sådana lokalutgifter som uppgår till mindre belopp och för vilka speciella 

konton inte lagts upp i kontogruppen. 

 

51 Fastighetskostnader (ägda fastigheter) 

 

I kontogruppen redovisas kostnader för av föreningen ägda fastigheter och även av 

föreningen ägd idrottsanläggning. I det fall när anläggningen hyrs ut till andra 

föreningar eller företag, skall dessa intäkter redovisas i kontogrupp 39. 

 

Det rekommenderas att föreningen lägger upp en särskild resultatenhet i redovisningen 

för anläggningen för att enklare få fram den totala kostnaden. Det går också att 

använda en fri kontogrupp, 52. Lägg då upp motsvarande konton från kontogrupp 51, 

dvs. 5110 Tomträttsavgäld/arrende osv. 

 

5110 Tomträttsavgäld/arrende 

 

På kontot redovisas tomträttsavgäld och arrende till fastighetsägaren då föreningen inte har 

äganderätt till den mark på vilken byggnaden är uppförd. 

 

5120 El för belysning 

 

På kontot redovisas utgifter för el som används för belysning av lokaler. 

 

5130 Värme 

 

På kontot redovisas utgifter för lokalernas uppvärmning om kostnaden inte ingår i lokalhyran.  
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5140 Vatten och avlopp 

 

På kontot redovisas avgifter för vatten och avlopp om kostnaden inte ingår i lokalhyran. 

 

5160 Städning och renhållning 

 

På kontot redovisas utgifter för städning, fönsterputsning och hygien i lokaler, arvoden till 

städföretag, städmaterial m.m. Även utgifter för sophämtning, snöröjning och hyra av 

sopcontainer redovisas på kontot. 

 

5170 Reparation och underhåll av fastighet 

 

På kontot redovisas utgifter för reparation och underhåll av fastighet. Här bokförs även 

utgifter för inredningsarbeten av förändringskaraktär, som nedtagning och uppsättning av 

väggar, upptagande av dörrar, ommålning etc. 

 

Utgifter för till- och ombyggnader av fastigheter bokförs på konto 1110 Byggnader. 

 

Reparation av hyrda lokaler bokförs på konto 5070 Reparation och underhåll av lokaler. 

 

5190 Övriga fastighetskostnader 

 

På kontot redovisas övriga fastighetsutgifter för vilka några särskilda konton inte har lags upp 

inom kontogruppen. 

 

52 Hyra av anläggningstillgångar 

 

I kontogruppen redovisas samtliga utgifter för den lösegendom som föreningen hyr av 

utomstående och till vilken föreningen inte har äganderätt. 

 

5210 Hyra av maskiner och inventarier 

 

På kontot redovisas hyra och leasingutgifter för maskiner och inventarier, t.ex. 

kontorsutrustning. 

 

Vid behov kan kontot indelas i underkonton för respektive hyresslag. 

 Hyra av datorer 

 

På kontot redovisas hyra och leasingutgifter för datautrustning. Hyra för modem bokförs på 

konto 6230 Datakommunikation 
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54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 

 

Till inventarier i kontogruppen räknas inventarier som antingen har en beräknad 

livslängd som inte överstiger tre år eller som är av mindre värde. 

 

Se vidare redovisningsprinciper i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier. 

 

5410 Förbrukningsinventarier 

 

På kontot redovisas utgifter för förbrukningsinventarier som inte redovisas i kontogruppen 61 

Kontorsmateriel och trycksaker. Med förbrukningsinventarier avses dels korttidsinventarier, 

dels inventarier av mindre värde enligt redovisningsprinciperna (se ovan). 

 

5420 Programvaror 

 

På kontot redovisas utgifter för dataprogram. 

 

5480 Arbetskläder och skyddsmateriel 

 

På kontot redovisas utgifter för arbets- och skyddskläder som föreskrivs enligt 

arbetsmiljölagen eller som krävs för särskilda förhållanden.  

 

 

 

5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 

 

På kontot redovisas utgifter för förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel som uppgår 

till mindre belopp och för vilka några särskilda konton inte har lagts upp inom kontogruppen. 

 

55 Reparation och underhåll 

 

I kontogruppen redovisas utgifter för reparation och underhåll av maskiner och 

inventarier.  

 

Reparation och underhåll av lokal och fastighet skall inte redovisas i den här 

kontogruppen utan på konto 5070 Reparation och underhåll av lokaler respektive konto 

5170 Reparation och underhåll av fastighet. 

 

5500 Reparation och underhåll 

 

På kontot redovisas utgifter för alla reparationer och underhåll som omfattas av kontogrupp 

55. 

 

56 Kostnader för transportmedel 

 

I kontogruppen redovisas utgifter för föreningens egna, hyrda eller leasade 

transportmedel, t.ex. bilar och bussar, som används i verksamheten. 

 

Avskrivning på egna transportmedel redovisas inte i kontogruppen utan i stället 

tillsammans med andra avskrivningar i kontogrupp 78. 
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5610 Personbilskostnader 

 

På kontot redovisas föreningens driftskostnader/utgifter för egna hyrda eller leasade 

personbilar och bussar. Dessa utgifter omfattar drivmedel, fordonsskatt, försäkring, 

reparationer och leasingavgifter. Observera att driftskostnader för tjänstebilar skall redovisas 

på konto 7385 Kostnader för fri bil. Avskrivning på ägda fordon skall redovisas med andra 

avskrivningar i kontogrupp 78. 

 

Utgifter för hyrbilar, som tillfälligt används i samband med resor, bokförs som resekostnader 

på konto 5820 Hyrbilskostnader. 

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

5611 Drivmedel  

5612 Försäkring och skatt 

5613 Reparation och underhåll 

5615 Leasingavgifter 

5616 Trängselskatter, avdragsgilla 

5619 Övriga personbilskostnader 

 

5620 Maskiner och andra fordonskostnader 

 

På kontot redovisas utgifter för maskiner och andra fordon, exempelvis gräsklippare, traktor, 

snöskoter, pistmaskin. Samtliga driftskostnader redovisas i kontogruppen förutom avskrivning 

på ägda maskiner som redovisas med andra avskrivningar i kontogrupp 78. 

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

5621 Drivmedel  

5622 Försäkring och skatt 

5623 Reparation och underhåll 

5625 Leasingavgifter 

5629 Övriga maskinkostnader 

 

57 Frakter och transporter 

 

I kontogruppen redovisas utgifter för varutransporter som utförs av främmande 

fraktförare. Frakter och transporter som utförs med egna transportmedel debiteras i 

kontogrupp 56. Resor i samband med idrottsverksamhet redovisas i kontogrupp 40. 

 

5700 Frakter och transporter 
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58 Resekostnader 

 

I kontogruppen redovisas sådana utgifter i samband med anställdas och 

förtroendevaldas resor i tjänsten, som föreningen reglerar med kontokortsföretag, 

transportföretag eller resebyrå genom fakturor. Även utgifter som anställda har i 

samband med tjänsteresa och som styrkts med till föreningen överlämnade 

verifikationer, skall bokföras här. 

 

Traktamenten och bilersättningar utgör kostnadsersättningar som skall bokföras i 

kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner. 

 

5810 Biljetter 

 

På kontot redovisas utgifter för biljetter på allmänna kommunikationer i samband med resor i 

tjänsten. Kontot debiteras även utgifter för taxi, bussbiljetter etc. vid lokala resor. Vid behov 

kan kontot delas in i underkonton för olika typer av färdmedel. 

 

5820 Hyrbilskostnader 

 

På kontot redovisas utgifter för hyrbil i samband med resor i tjänsten. Leasingavgifter 

avseende egna transportmedel debiteras på konto i grupp 56. 

 

5830 Kost och logi 

 

På kontot redovisas utgifter för kost och logi i samband med resor i tjänsten. 

 

Vi behov kan kontot indelas i följande underkonton: 

5831 Kost och logi i Sverige 

5832 Kost och logi i utlandet 

 

 

 

 

5890 Övriga resekostnader 

 

På kontot redovisas övriga resekostnader i tjänsten, för vilka några särskilda konton inte lagts 

upp inom kontogruppen. 

 

59 Reklam och PR 

 

I kontogruppen redovisas utgifter för föreningens åtgärder som syftar till att 

uppmärksamma den egna föreningens verksamhet och lämna information. 

 

Med PR menas allmän extern goodwillskapande verksamhet (PR). 

 

Kostnader för sponsorverksamhet och därmed sammanhängande reklamverksamhet 

redovisas inte här utan i kontogrupp 42. 
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5910 Annonsering 

 

På kontot redovisas utgifter för annonser avseende föreningen i allmänhet. Annonser för 

arrangemang och tävlingar redovisas på respektive konto 4012 Annonskostnader och konto 

4052 Annonskostnader. 

 

5930 Reklamtrycksaker 

 

På kontot redovisas utgifter för framställning och extern distribution av broschyrer över 

föreningens verksamhet. 

 

Kontot används inte för utgifter avseende trycksaker utan reklamkaraktär som brevpapper, 

kuvert, blanketter o.s.v. (konto 6150 Trycksaker). 

 

5940 Utställningar och mässor 

 

På kontot redovisas utgifter i samband med deltagande och anordnande av utställningar och 

mässor såsom lokal, monterhyra, materiel m.m. 

 

5990 Övriga reklam- och PR-kostnader 

 

På kontot redovisas utgifter för övrig reklam för vilka några särskilda konton inte lagts upp 

inom kontogruppen. 

 

6. Övriga externa föreningskostnader 

 

Kontoklassen struktur 

 

Kontoklassen har indelning i följande huvudområden och kontogrupper: 

 

* Övriga försäljningskostnader (kontogrupp 60) 

* Kontorsmateriel och trycksaker (kontogrupp 61) 

* Post och telefon (kontogrupp 62) 

* Försäkringar och riskkostnader (kontogrupp 63) 

* Förvaltningskostnader (kontogrupp 64) 

* Övriga externa tjänster (kontogrupp 65) 

* Övriga externa kostnader (kontogrupp 69) 

 

60 Övriga föreningskostnader 
 
I kontogruppen redovisas övriga utgifter för föreningens verksamhet. 

‘ 

6050 Lämnade bidrag (juridiska personer) 

 

På kontot redovisas av föreningen utbetalda bidrag enbart till juridiska personer, inga bidrag 

till fysiska personer. Kontot används i första hand av förbund. Här ska man inte bokföra 

tränings- eller klädbidrag. 
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6060 Stipendier 

 

På kontot redovisas av föreningen utbetalda stipendier. Här bokförs även stipendier som delas 

ut av föreningen genom någon form av fond eller liknade som bokförts på konto 2270 

Avsättningar och när dessa medel bokförs som gåva och sedan betalas ut så kostnadsföres 

beloppet på detta konto. Kom ihåg att om beloppet överstiger 100 kr skall kontrolluppgift 

lämnas. 

 

6070 Representation och uppvaktningar 

 

Kontot är huvudkonto för sådan representation som har direkt samband med föreningens 

verksamhet. Utgifterna kan avse mat, dryck, hotellrum och biljetter till sportevenemang m.m. 

Utgifterna kan även avse förtjänsttecken, medaljer och diplom. 

 

6080 Bankgarantier 

 

6090 Övriga föreningskostnader 

 

På kontot redovisas speciella föreningskostnader som uppgår till mindre belopp och för vilka 

några särskilda konton inte lagts upp i kontogruppen. 

 

61 Kontorsmateriel och trycksaker 

 

I kontogruppen redovisas utgifter av förbrukningskaraktär som inventarier och 

materiel för kontorsändamål samt trycksaker. 

 

Reklamtrycksaker och reklambroschyrer redovisas i kontogrupp 59. 

 

6110 Kontorsmateriel 

 

På kontot redovisas utgifter för dels förbrukningsinventarier av mindre värde, dels 

förbrukningsmateriel som används för kontorsarbete. 

 

6150 Trycksaker 

 

På kontot redovisas utgifter för alla slags trycksaker som blanketter, brevpapper och kuvert 

samt även utgifter för produktion av sådana trycksaker. 

 

62 Tele och post 

 

I kontogruppen redovisas föreningens allmänna kommunikationskostnader, d.v.s. 

utgifter för telekommunikation och postbefordran. 

 

6210 Telekommunikation 

 

På kontot redovisas utgifter för telefonväxel samt kostnader för telefonsamtal och telefax. 

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

6211 Telefon 

6212 Mobiltelefon 
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6214 Fax 

6230 Datakommunikation 

 

På kontot redovisas utgifter för datakommunikation vid dataöverföring via hyrda ledningar 

och via allmänt datanät. 

 

6250 Postbefordran 

 

På kontot redovisas utgifter för postbefordran i samband med extern distribution av brev m.m. 

 

63 Försäkringar och övriga riskkostnader 

 

I kontogruppen redovisas dels utgifter för försäkringspremier som föreningen betalar 

till försäkringsföretag, dels utgifter för risker i samband med föreningens verksamhet 

som föreningen själv står för. 

 

I kontogruppen redovisas inte person-, bil-, transport- och fastighetsförsäkringar. 

 

6310 Försäkringar 

 

På kontot redovisas försäkringspremier för samtliga försäkringar som har samband med 

föreningens verksamhet. 

Följande försäkringar redovisas inte i kontogruppen utan särredovisas som särskilda 

kostnadsslag: 

 Fastighetsförsäkringar, kontogrupp 51 

 Försäkringar för bilar och andra transportmedel, kontogrupp 56 

 Pensionsförsäkringar, kontogrupp 74 

 Arbetsmarknads- och grupplivförsäkringar, kontogrupp 75 

 

6320 Självrisker vid skada 

 

På konto bokförs de självrisker föreningen får betala i samband med försäkringsskador av 

olika slag.  

 

6350 Förlust på kundfordringar 

 

På kontot redovisas sådana utgifter som föreningen har i samband med kreditgivning, då 

kunder inte fullgör sina betalningsförpliktelser. 

 

6370 Kostnader för bevakning och larm 

 

På kontot redovisas utgifter för bevakning av lokaler, arvoden till vaktbolag och 

larmkostnader. 

 

6380 Förlust på övriga kortfristiga fordringar 

 

Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller 

konstateras. 
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6390 Övriga riskkostnader 

 

Kontot används för övriga riskkostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom 

kontogruppen. 

 

64  Förvaltningskostnader 

 

I kontogruppen redovisas de speciella utgifter föreningen har för sin förvaltning. Jämför 

också med kontogruppen 48 Demokratikostnader. 

 

På arvoden till fysiska personer utgår sociala avgifter, skatteavdrag skall göras och 

kontrolluppgift lämnas. Se avsnittet om skatter. 

 

6410 Styrelsearvoden 

På kontot redovisas arvoden till styrelseledamöter. 

 

6420 Ersättningar till revisorer 

 

På kontot redovisas arvoden för utförd revision till av årsmötet valda revisorer och deras 

medhjälpare. 

 

6460 Sammanträdeskostnader 

 

På kontot redovisas kostnader i samband med sammanträden. I de fall man önskar se 

kostnader för olika utskott etc. kan man använda sig av underkonton, t.ex. 6461-6469. 

 

6490 Övriga förvaltningskostnader 

 

På kontot redovisas övriga förvaltningskostnader för vilka några särskilda konton inte lagts 

upp inom kontogruppen. 

 

65 Övriga externa tjänster 

 

I kontogruppen redovisas utgifter för externa främmande tjänster. Tjänsterna kan 

köpas av företag eller enskilda personer. 

 

6530 Redovisningstjänster 

 

På kontot redovisas utgifter för bokföringshjälp av redovisningsbyrå, redovisningskonsult 

eller revisor. Utöver bokföringskostnader redovisas här även utgifter för extern hjälp med 

bokslut, deklarationer, årsbokslut/årsredovisning och budgetering. 

 

Utgifter för revision redovisas på konto 6420 Revisionsarvoden, se även gruppen 48. 
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6540 IT-tjänster 

 

På kontot redovisas utgifter för servicebyråtjänster omfattande dataregistrering (t.ex. av 

medlemsmatrikel, resultat), program och programändringar.  

 

Observera att hyra för datautrustning bokförs på konto 5220. Utgifter för dataprogram bokförs 

på konto 5420 om de innehas med nyttjanderätt eller på konto 1220 om de innehas med 

äganderätt. 

 

6550 Konsultarvoden 

 

På kontot redovisas utgifter för konsultarvoden för speciella konsultationer och utredningar. 

 

6570 Bankkostnader 

 

På kontot redovisas avgifter och provisioner till banker för tjänster i samband med 

betalningsförmedling etc. 

 

Aviavgifter i samband med amortering och förräntning av lån kan behandlas som ränta och 

debiteras konto 8420. 

 

6580 Advokat- och rättegångskostnader 

 

På kontot redovisas sådana advokat- och rättegångskostnader som har ett direkt samband med 

föreningens verksamhet gällande juridiskt biträde i avtalsfrågor, skadeståndskrav samt 

rättsskydd. 

 

6590 Övriga externa tjänster 

 

På kontot redovisas utgifter för externa tjänster för vilka några särskilda konton inte lagts upp 

inom kontogruppen. 

 

66 Fri 

 

67 Fri 

 

68 Inhyrd personal 

 

6800 Inhyrd personal (bemanningsföretag) 

 

På kontot redovisas kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag. 

 

69 Övriga externa kostnader 

 

I kontogruppen redovisas övriga externa utgifter av olika slag som inte kan placeras i 

någon av kontogrupperna 50-68. 
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6950 Tillsynsavgifter myndigheter 

 

På kontot redovisas avgifter som betalas till myndigheter för olika tillstånd som försäljning av 

livsmedel och liknade i kiosker och dylikt. 

 

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 

 

På kontot redovisas utgifter för prenumerationer och inköp av tidningar, tidskrifter, CD-

information och facklitteratur. 

 

6980 Medlems- och föreningsavgifter 

 

På kontot redovisas medlemsavgifter till andra organisationer eller sammanslutningar såsom 

lokala föreningsallianser, SDF. Även administrationsavgifter till SDF m.fl. bokförs på detta 

konto. Medlemsavgift till bingoallianser etc. redovisas på konto 4358 Medlemsavgifter. Se 

även konto 4899. 

 

6990 Övriga externa kostnader 

 

På kontot redovisas diverse externa utgifter för vilka några särskilda konton inte lagts upp i 

kontogruppen 
 

7. Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 

 
Kontoklassens struktur 

 

I kontoklassen redovisas utbetalda löner/ersättningar och sociala avgifter som föreningen 

betalar ut till anställda, idrottsutövare, tränare, ledare m.fl. Resekostnadsersättningar och 

pensionskostnader redovisas också här. Även inom kontogrupperna 40-41, 48 och 64 

redovisas vissa uppdragstagare som inte omfattas av kontoklass 7. I kontoklassen ingår också 

avskrivningar och poster av engångskaraktär.  

 

Kontoklassen har följande indelning i huvudområden och kontogrupper: 

 

* Löner till kollektivanställda (kontogrupp 70) 

* Löner till idrottsutövare/tränare (kontogrupp71) 

* Löner till tjänstemän (kontogrupp 72) 

* Kostnadsersättningar och förmåner (kontogrupp 73) 

* Pensionskostnader (kontogrupp 74) 

* Sociala avgifter (kontogrupp 75) 

* Övriga personalkostnader (kontogrupp 76) 

* Avskrivningar enligt plan (kontogrupp 78) 

* Poster av engångskaraktär (kontogrupp 79) 
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70 Löner till kollektivanställda  

 

I kontogruppen redovisas bruttolöner till kollektivanställd personal som inte skall 

redovisas i kontogrupp 72 Löner till tjänstemän (se vidare under denna rubrik).  

Löner till vaktmästare och lokalvårdare m.fl. redovisas i denna kontogrupp. 

 

7010 Löner till kollektivanställda  

 

På kontot redovisas bruttolöner till kollektivanställda i de fall lönerna inte behöver delas upp 

mer detaljerat. 

 

7090 Förändring av semesterlöneskuld 

 

Kontot används i bokslutet för redovisning av det belopp med vilket förändring av 

semesterlöneskuld för kollektivanställda skett. Se instruktion till konto 2920 Upplupna 

semesterlöner. 

 

71 Löner till idrottsutövare/tränare 

 

I kontogruppen redovisas bruttolöner till samtliga i idrottsutövare som genom avtal är 

sysselsatta med idrottsutövning inom föreningen samt tillfälliga föreläsare och 

instruktörer. 

 

7110 Löner till idrottsutövare/tränare 

 

På kontot redovisas bruttolöner till idrottsutövare då lönerna inte behöver delas upp mer 

detaljerat. 

 

7130 Arvode till föreläsare, instruktör m.fl. 

 

På kontot redovisas arvode till tillfälliga föreläsare och instruktörer. 

 

7190 Förändring av semesterlöneskuld 

 

Kontot används i bokslutet för redovisning av det belopp med vilket förändring av 

semesterlöneskuld för idrottsutövare, föreläsare, instruktörer m.fl. skett. Se instruktion till 

konto 2920 Upplupna semesterlöner. 

 

72 Löner till tjänstemän 

 

I kontogruppen redovisas bruttolöner till kanslipersonal och konsulenter av olika 

kategorier. 

Vid behov kan flera konton läggas upp för olika kategorier tjänstemän (konto 7230-

7270). 

 

7210 Löner till tjänstemän 

 

På kontot redovisas bruttolöner till anställda som enligt kollektivavtal räknas som tjänstemän 

och om behov av mer detaljerad redovisning inte föreligger. 
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7290 Förändring av semesterlöneskuld 

 

Kontot används i bokslutet för redovisning av det belopp med vilket förändring av 

semesterlöneskuld för tjänstemän skett. Se instruktion till konto 2920 Upplupna 

semesterlöner. 

 

73 Kostnadsersättningar och förmåner 

 

I kontogruppen redovisas individuellt utgående kostnadsersättningar utöver lön samt 

kontanta ersättningar som betalas ut till personal för kostnader som uppstår eller 

beräknas uppstå i anställningen. Sådana ersättningar kan vara skattefria inom av 

Skatteverket fastställda gränser. På skattepliktiga förmåner skall skatteavdrag göras 

och sociala avgifter erläggas. Om arbetsgivaren betalar kostnaden direkt är det inte 

fråga om en kostnadsersättning. 

 

7310 Kontanta extraersättningar 

 

På kontot redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Hit räknas dock inte 

pensionsutbetalningar som bokförs på konto 7460.  

 

7320 Traktamenten vid tjänsteresa 

 

Kontot används för schablonmässigt beräknade ersättningar till personal för kostnader för kost 

vid tjänsteresa. 

 

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 

 

7321 Skattefria traktamenten, Sverige 

7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige 

7323 Skattefria traktamenten, utlandet 

7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet 

 

7330 Bilersättningar 

 

Bilersättning som betalas ut till anställd vid tjänsteresa kan delas upp på skattefri del som 

fastställs av Skatteverket och en överskjutande skattepliktig del.  

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

 

7331 Skattefria bilersättningar 

7332 Skattepliktiga bilersättningar 

7333 Ersättningar för trängselskatter, skattefri 

 

7380 Kostnader för förmåner till anställda 

 

På kontot redovisas företagets utgifter för förmåner till anställda om dessa kostnader kan 

särredovisas. 

 

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 

7381 Kostnader för fri bostad 
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7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 

7385 Kostnader för fri bil 

Se instruktion till konto 5610 

7387 Kostnad för lånedator 

7389 Övriga kostnader för förmåner 

 

7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 

 

På kontot redovisas övriga kostnadsersättningar och förmåner för vilka särskilda konton inte 

lagts upp inom kontogruppen. 

 

74 Pensionskostnader 

 

I kontogruppen redovisas föreningens utgifter för kompletterande pensionsförmåner 

utöver ATP och de avgifter som avser ålderspension etc. 

 

7410 Pensionsförsäkringspremier 

 

På kontot redovisas försäkringspremier för kompletterade pensionsförmåner utöver 

lagstadgade pensionsförmåner. Försäkringspremierna kan avse såväl kollektivt som 

individuellt tecknade pensionsförsäkringar. 

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

 

7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 

7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 

 

7490 Övriga pensionskostnader 

 

På kontot redovisas övriga pensionskostnader för vilka några särskilda konton inte har lagts 

upp inom kontogruppen. 

 

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 

 

I kontogruppen redovisas sociala och andra avgifter enligt lag och avtal omfattande 

lagstadgade arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatt samt sociala avgifter enligt 

avtal. Se avsnittet om skatter och avgifter. 

 

7510 Lagstadgade sociala avgifter 

 

På kontot redovisas de lagstadgade arbetsgivaravgifter som föreningen betalar enligt 

skattedeklarationen.  

 

Kontot debiteras för avgifterna med konto 2940 som motkonto. 

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

 

7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 

7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld 
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7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader 

 

Särskild löneskatt utgår på pensionskostnader för anställda. 

 

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 

 

På kontot redovisas föreningens avgifter till Fora. 

 

Observera att i försäkringsavgiften till Fora ingår även premie till den särskilda 

tilläggspensionen för kollektivanställda. För föreningens pensionskostnader utgår särskild 

löneskatt. 

 

7580 Grupplivförsäkringspremier 

 

På kontot redovisas grupplivförsäkringspremier. 

 

Observera att förening som tecknat pensionsförsäkring enligt ITP-planen tillsammans med 

tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Alecta får avgiften för båda försäkringarna på samma 

faktura. I sådana fall kommer kostnaden för TGL att hamna på konto 7411. 

 

7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 

 

Kontot används för övriga sociala avgifter för vilka några särskilda konton inte lagts upp 

inom kontogruppen. 

76 Övriga personalkostnader 

I kontogruppen redovisas övriga personalkostnader som utbildning, sjuk- och hälsovård 

och personalsocial verksamhet. 

 

7610 Utbildning 

 

På kontot redovisas utgifter som betalas direkt till leverantören för inskolning, fortbildning, 

omskolning och vidareutbildning samt avgifter för externa utbildningar. 

 

Utgifter för utbildning inom föreningen i form av interna utbildningar skall omfatta endast 

särkostnaderna för sådana utbildningar, t ex arvoden till utomstående lärare o. dyl. Utgifter för 

föreningens egna resurser, t.ex. lokaler och personal, redovisas på lämpliga konton. 

Resekostnader i samband med utbildning redovisas på konton i kontogrupp 58. 

 

Vid behov kan kontot delas in i följande underkonton: 

 

7611 Utbildning, kollektivanställda 

7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare 

7613 Utbildning, tjänstemän 

7614 Utbildning, förtroendevalda 

 

7620 Sjuk- och hälsovård 

På kontot redovisas föreningens utgifter för sjuk- och hälsovård. 
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7630 Personalrepresentation 

 

På kontot redovisas utgifter för representation mot personal i samband med 

informationsmöten, personalfester o. dyl. Även gåvor som utgör personalkostnad skall 

bokföras här.  

 

7650 Sjuklöneförsäkring 

 

På kontot redovisas premie för mindre företags försäkring mot sjuklönekostnader. 

 

7690 Övriga personalkostnader 

 

Kontot används för övriga personalkostnader för vilka några särskilda konton inte har lagts 

upp inom kontogruppen.  

 

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 

 

7691 Personalrekrytering 

7693 Fritidsverksamhet 

 

78 Avskrivningar enligt plan 

 

Enligt ÅRL och BFL skall anläggningstillgångar skrivas av med den beräknade 

ekonomiska livslängden, se avsnittet om avskrivningar. 

 

7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 

 

Följande underindelning kan användas: 

 7811 Avskrivningar på balanserade spelarförvärv 

 Avskrivningar på hyresrätter 

7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar 

 

7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar 

 

På kontot redovisas avskrivningar på byggnader och markanläggningar, d.v.s. anläggnings-

tillgångar som omfattas av kontogrupp 11. 

 

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier 

 

På kontot redovisas avskrivningar på maskiner och inventarier, d.v.s. anläggningstillgångar 

som omfattas av kontogrupp 12. 

 

Följande underindelning kan användas: 

 

7831 Avskrivningar på maskiner 

7832 Avskrivningar på inventarier 

7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel 
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79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader 

 

I kontogruppen redovisas intäkter och kostnader av engångskaraktär som kan försvåra 

jämförelser mellan olika perioder. 

 

7910 Intäkter av engångskaraktär 

7920 Kostnader av engångskaraktär 

7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 

 Följande konton kan användas: 

 7971 Förlust vid avyttring av balanserade spelarförvärv 

7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark 

7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 

7990 Övriga föreningskostnader 

 

På kontot redovisas övriga rörelsekostnader för vilka några särskilda konton inte har lagts upp 

inom kontogruppen. 

 

8. Finansiella och andra inkomster och utgifter 

 
I kontoklass 8 redovisas följande typer av intäkter och kostnader: 

 

Föreningens finansiella verksamhet 

 

* Resultat från aktier andelar i dotterföretag (kontogrupp 80) 

* Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (kontogrupp 82) 

* Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (kontogrupp 83) 

* Övriga räntekostnader och liknande resultatposter (kontogrupp 84) 

 

Andra resultatsteg 

 

* Bokslutsdispositioner (kontogrupp 88) 

* Årets resultat (kontogrupp 89) 

 

80 Resultat från aktier och andelar i dotterbolag  

 

I kontogruppen redovisas utdelning och resultat vid försäljning av aktier och andelar i 

dotterföretag. 

 

8010 Utdelning på aktier och andelar i dotterföretag (ej K1) 

 

På kontot redovisas erhållen utdelning från olika typer av dotterföretag. 

 

8020 Resultat vid försäljning av aktier och andelar i dotterföretag (ej K1) 

 

På kontot redovisas resultat när föreningen säljer aktier eller andelar i dotterföretag. 

Både vinst och förlust vid försäljningen redovisas på kontot. 
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82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar 

 

8210 Utdelning på aktier i andra företag (ej K1) 

 

På kontot redovisas den utdelning som föreningen fått på sitt innehav av aktier i andra företag. 

 

8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i andra företag (ej K1) 

 

På kontot redovisas resultat vid försäljning av andra värdepapper eller långfristiga fordringar. 

Både vinst och förlust vid försäljningen redovisas på kontot. 

 

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 

8310 Ränteintäkter 

 

På kontot redovisas ränteintäkter från bank och andra kortfristiga placeringar. 

 

Vid behov kontot kan delas in i följande underkonton: 

 

8311 Ränteintäkter från bank 

8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 

 

 

8330 Valutakursdifferenser 

 

På kontot redovisas samtliga valutakursdifferenser, d.v.s. både vinster och förluster som 

uppkommer med anledning av hantering av utländsk valuta, m .m. 

 

84 Räntekostnader och liknande resultatposter 

  

8410 Räntekostnader 

 

På kontot redovisas föreningens ränteutgifter. 

 

8490 Övriga finansiella kostnader 

 

På kontot redovisas övriga finansiella kostnader för vilka särskilt konto ej har lagts upp i 

kontoklass 8. 

 

88 Bokslutsdispositioner 

   

På kontot redovisas samtliga bokslutsdispositioner. 

 

 

8850 Avskrivning utöver plan 

 

På kontot redovisas den avskrivning som har skett utöver vad som redovisats under årlig 

avskrivning på konto i grupp 78 och i enlighet med fastställda avskrivningsregler i 

föreningen. (Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan). Vilket 

kan göras om föreningen skulle tvingas beskattas på årets resultat. 
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8890 Övriga bokslutsdispositioner 

 

På kontot redovisas övriga bokslutsdispositioner där särskilt konto ej lagts upp i kontoklass 8. 

 

89 Skatter och årets resultat 

 

8910 Årets skattekostnad 

På kontot redovisas föreningens skattekostnad på eventuell skattepliktig verksamhet inom 

föreningen. 

 

8999 Årets resultat (i K1 skall det vara årets överskott eller årets underskott) 

 

På kontot redovisas årets resultat i föreningen, oavsett om det är vinst eller förlust. Motkonto 

vid bokföring är konto 2069 Årets resultat.   

 

 


