
BOKFÖRINGSSKOLA
Grunderna i bokföring
Du bokför för att kunna mäta ditt resultat,
rapportera till myndigheter och för att kunna ta
bra och välgrundade beslut.

VAD ÄR BOKFÖRING?

VANLIGA BOKFÖRINGSKONTON

EXEMPEL
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Vad är bokföring?

Pengar rör sig alltid
från ett ställe till ett
annat. Något
minskar och något
ökar. Det vill säga
något krediteras och
något debiteras.

Du kan bokföra
enligt två olika
metoder:

Du bokför med olika
bokföringskonton.

kontantmetoden
(bokslutsmetoden)
eller...
faktureringsmetoden

Det finns två typer
av konton som
börjar med
siffrorna..
1-2 = balanskonton
3-8 = resultatkonton

BOKFÖRINGS-
METODER

KONTO-
PLANEN

DEBET
& KREDIT

Mycket av arbetet med att bokföra går ut på att välja vilka bokföringskonton du
ska använda och om kontona ska debiteras eller krediteras!

(fakturametoden)



Kontoplanen

Vanliga bokföringskonton

I Sverige använder vi
oss av BAS-

kontoplanen. Den kan
se lite olika ut beroende

på vad du har för
bolagsform.

Du använder
alltid minst två
konton när du

bokför en
händelse

1910 Kassa
1581 Fordran BABS kortinlösen
1930 Bankkonto
1940 Placeringskonto
1510 Kundfordran

2013 Eget uttag (EF)
2018 Egna insättningar (EF)
2081 Aktiekapital (AB)
2393 Lån från aktieägare (AB)
2641 Ingående moms
2611 Utgående moms (25%)
2650 Momsredovisningskonto
2710 Personalens källskatt
2731 Avräkning arbetsgivaravgift

3010 Försäljning
3310 Försäljning tjänster
3231 Försäljning med omvänd  
    byggmoms

4010 Inköp material och varor
5010 Lokalhyra
5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningmaterial
6110 Kontorsmaterial
6212 Mobiltelefon
6570 Bankkostnader
7010 Löner
7220 Löner till företagsledare
7510 Arbetsgivaravgifter

Tillgångar Intäkter

Skulder och eget kapital Kostnader

Bokföringskontona kan ha lite olika namn beroende på vilken kontoplan du
använder. Det beror i sin tur på vilken bolagsform du har.



Debet & kredit

Själva grundprincipen... Pengar rör sig alltid från ett ställe till ett annat.
Något minskar och något ökar. Det vill säga
något krediteras och något debiteras.

Olika kontoklasser beter sig på olika sätt!
MEN!

DEBET

2 - Skulder
3 - Intäkter
4-7 - Kostnader

1 - Tillgångar

KREDIT

minskar -

minskar -

ökar +

ökar +
ökar +

ökar +

minskar -

minskar -

DEBET

3010 Försäljning

SUMMA

1930 Bankkonto

KREDIT

1 000

1 000
1 000

1 000

Konto DEBET

4010 Inköp

SUMMA

1930 Bankkonto

KREDIT

500

500 500

500

Konto

Försäljning... Inköp...
Bankkontot ökar och
försäljningen ökar.

Bankkontot minskar och
kostnaden för inköp ökar.

EXEMPEL
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http://www.speedledger.se/blogg/bokforingsskolan/

