
Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 125 000

3010 Försäljning 100 000

2611 Utgående moms 25 000

När du knappar in siffror i ett bokföringsprogram  hamnar de i företagets dag-
bok och huvudbok. I  dagboken [verifikationslistan] finner du företagets aff-
ärshändelser i kronologisk  ordning, d v s i datumföljd. I företagets huvudbok 
finner du affärshändelserna kontovis.

Manuell bokföring
När du bokför manuellt kan du välja att visa  din kontering i en bokföringsord-
er eller på ett T-konto.

När du använder en bokföringsorder måste affärshändelsen avslutas mot kon-
tots huvudbok, t ex 1910 Kassa, före du kan avsluta kontot mot RR/BR.

När du använder T-konto kan du avsluta kontot mot RR/BR direkt. Det inne-
bär att när du använder dig av T-konto bokför du direkt i kontots huvudbok.
 
T-konto vs bokföringsorder [konteringsruta]
Här nedan bokförs en försäljning på kredit.

Carl som driver konsultföretaget XDU AB skickar en faktura till Båstad 
Kommun, 125 000 kr inklusive moms 25 000 kr.
Som du ser följer T-kontona bokföringens två enkla regler,

‣ Att bokföra på minst två konton.
‣ Summan av debet = summan av kredit.

Exempel
Vi visar två konteringar hos Bright & Shine AB, en städfirma i Sandviken.

Verifikation 234
Försäljning på kredit 50 000 kr inklusive moms 10 000 kr.

Verifikation 235
Försäljning på kredit 60 000 kr inklusive moms 12 000 kr.
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Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 50 000

3010 Försäljning 40 000

2611 Utgående moms 10 000

När du använder dig av T-konto används det till alla  affärshändelser som har 
med kontot att göra. Varje gång företaget säljer något används konto 3010.

När du använder dig av bokföringsorder/konteringsrutor måste du skapa en 
ny för varje affärshändelse [verifikation].

Resultaträkning [RR] & Balansräkning [BR]
När du använder T-konto som resultat- och balansräkning hamnar respektive 
kontotyp enligt nedan.

T-konto, sid 2  [2]
manuell bokföring direkt i huvudboken www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

1510 Kundfordran1510 Kundfordran

50 000

60 000

3010 Försäljning3010 Försäljning

40 000

48 000

2611 Utg moms2611 Utg moms

10 000

12 000

RRRR BRBR

I
n
t
ä
k
t
e
r

K
o
s
t
n
a
d
e
r

T
i
l
l
g
å
n
g
a
r

E
K

&

S
k
u
l
d

Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 60 000

3010 Försäljning 48 000

2611 Utgående moms 12 000
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