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Kassörsutbildning
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• (Presentation)

• Vad innebär det att vara kassör

• Grundläggande ekonomi och bokföring

• Tips och tricks

• Frågor, exempel och funderingar

Upplägg
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Föreningens ekonomi
- det behöver inte vara svårt!
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VEMS 
ANSVAR ??

Det är föreningens styrelse som har det 

övergripande och formella ansvaret för bokföringen.

I en förening som är bokföringsskyldig på grund av 

näringsverksamhet, kan den som uppsåtligen eller 

av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten 

dömas för bokföringsbrott.
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Vilka föreningar är bokföringsskyldiga ?

Om föreningen uppfyller något av följande villkor?

Tillgångarnas marknadsvärde överstiger 1,5 milj kronor

Bedriver näringsverksamhet

=

Föreningen måste bokföra enligt BFL 

(bokföringslagen) 

Alla föreningar behöver ändå föra bok över intäkter, 

kostnader och resultat för att ha underlag till 

deklaration.



6

Resultaträkning 
och 
balansräkning

Resultaträkning visar vad som har 

hänt/utfall ekonomiskt under en 

period (intäkter – kostnader = 

resultat)

Balansräkning visar ekonomisk 

status vid ett visst tillfälle 

(tillgångar och skulder)
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Budget
Budget - bästa gissning vid varje tillfälle 

utifrån den information som fanns då

Att jämföra resultaträkningen emot – gick 

det som vi trodde och varför/varför inte?
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Prognos och utfall

• Utfall – det som har skett

• Prognos – det som har skett + det som kommer 

ske under resten av året (kända framtida 

kostnader och intäkter samt uppskattade 

framtida kostnader och intäkter)

• Beslutsunderlag för styrelse

Går det bra/dåligt/som vi hade tänkt? Varför?
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Kontantprincipen

När uppstår en intäkt eller kostnad?

Vid beställning

Vid leverans

Vid betalning
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Underlag till bokföringen (verifikationer)

Utlägg - kvitton i original (kopiera gärna)

Kopia på bankutdrag – om kvitto förkommit

Faktura – avtal/överenskommelse

Ska arkiveras i 7 år tillsammans med huvudbok

För att kunna följa vad som har hänt i organisationen och hur 

det har påverkat organisationens ekonomi.
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Förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en 
balansräkning och behöver inte tillhandahållas utomstående med 
undantag av bidragsgivare mm. BFL 6 kap.

Årsbokslut ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och 
tilläggsupplysningar, behöver inte tillhandahållas utomstående med 
undantag av bidragsgivare mm. BFL 6 kap

Årsredovisning som upprättas frivilligt av mindre föreningar 
behöver inte skicka in till Bolagsverket, endast tillhandahållas till 
externa intressenter. ÅRL

2022-01-27
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Årsredovisning –
ja eller nej?

Årsbokslut innehåller: 

• Verksamhetsberättelse

• Resultaträkning och balansräkning

• Revisionsberättelse

Om över ett av följande gränsvärden under vart och ett 
av de två senaste räkenskapsåren krävs årsredovisning 
(mer omfattande):

Mer än 50 anställda i medeltal

Mer än 40 miljoner kronor i redovisad 
balansomslutning (tillgångar)

Mer än 80 miljoner kronor i redovisad 
nettoomsättning (intäkter)
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REVISOR

Endast de föreningar som är skyldiga att upprätta årsredovisning 

måste ha en kvalificerad revisor, dvs en godkänd eller 

auktoriserad revisor enligt Årsredovisningslagen.

I Neuros stadgar framgår det att det inte är krav på en 

kvalificerad revisor. Men ibland ställer externa intressenter krav 

på kvalificerad revisor

I mindre föreningar finns det ofta en förtroendevald revisor.

2022-01-27
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Deklaration

En ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund 

ska deklarera varje år, även om föreningen är vilande. Ni 

ska lämna Inkomstdeklaration 3

Deklarationen ska vara inlämnad senast 1 juli (för de som har kalenderår 

som räkenskapsår)

Ni kan ansöka om att bli befriade från att deklarera om ni inte ska 

beskattas utan bara ska lämna bilagan Särskild uppgift. Det gör ni på 

blanketten Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift (SKV 2501).

Befrielsen gäller i fem år. Tänk på att blanketten ska vara hos Skatteverket 

senast fyra veckor innan deklarationen ska vara inlämnad.

2022-01-27



15

Skattefria intäkter

Neuro klassificeras 
som en 
allmännyttig ideell 
förening

1. Föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten (ändamålskrav)

2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till 
att uppfylla föreningens syfte (verksamhetskrav)

3. Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till 
att uppfylla föreningens syfte (fullföljdskrav)

4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar (öppenhetskrav)

OM alla fyra = allmännyttig ideell förening

Föreningen måste uppfylla alla fyra villkoren för att 

inkomsterna ska kunna bli skattefria

2022-01-27

Neuro 15
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Grundläggande ekonomi och bokföring

Plus och minus

=

Debit och kredit

Och

Plus och minus alltid = 0
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T-konto
Plus Minus

Kostnader

Tillgångar

Intäkter

Skulder
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Kontoklasser
1. Tillgångar

2. Skulder och eget kapital

3. Intäkter

4-7. Kostnader

8. Bokslutsdispositioner – konto 8999
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Balansräkning

Tillgångar

=

Skulder och eget kapital

+ årets resultat

Ingående balans (IB) är det man 

hade när året startade, det som är

kvar vid årets slut blir utgående

balans (UB), som blir IB nästa år

Resultaträkning

Intäkter

-

Kostnader

=

Resultat

Börjar varje år med = 0



20

Skillnad mellan gåva och bidrag

GÅVA

• Att skänka något

• Får ”ingenting” tillbaka (mer än en 

känsla)

• Frivillig

• Kan krävas tillbaka

BIDRAG

• Motprestation (behöver ej vara pengar)

• Rapporteringskrav

• Vissa fall kräver revision

• Ofta regelstyrd

• Kan krävas tillbaka

Hanteras olika i bokföringshänseende
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Skulder och 
eget kapital Skulder - något som man är skyldig

någon, exempelvis leverantör, 

medlem eller liknande

Eget kapital – summan av alla

tidigare års resultat
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Stiftelser –
vad är det?

• En stiftelse är en juridisk person, som varken 

har medlemmar eller ägare.

• Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga.

• Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som stiftare har 

avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre 

tid.

• Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande, som bland annat 

anger hur förmögenheten ska användas (ändamålet)

• En stiftelse ska förvaltas av en styrelse eller en förvaltare.

• Kräver många gånger auktoriserad revisor

• Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
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Fonder – vad 
är det?

Avskiljd summa pengar

Avskiljd genom antingen eget 

konto i bokföringen eller eget 

konto/depå hos 

bank/kapitalförvaltare

Eget ändamål

Inte en egen juridisk person
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Testamenten

Agera utifrån vad testator uttrycker 

som sin sista vilja i testamentet

Är en gåva

Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-SA

http://zutheskunk.deviantart.com/art/MLP-Resource-Unfurled-scroll-252866179
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tips

www.skatteverket.se

www.förening.se

2022-01-27

http://www.skatteverket.se/
http://www.förening.se/
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Tack!
Caroline Kåhre

caroline.kahre@neuro.se

076-001 70 15

mailto:Caroline.kahre@neuro.se

