
Kontoplan  Alphareg

Balanse Anleggsmidler Nytt navn Beskrivende tekst

1110 Eiendom, bygg Kjøp av eiendom, anskaffelseskost, avskrives mot konto 6010

1150 Tomter anskaffelseskost. Kjøp av tomter, anskaffelseskost. Avskrives ikke

1200 Andre eiendeler, anskaffelseskost

Kjøp av andre eiendeler til varig eie og bruk, anskaffelseskost, avskrives mot 

konto 6000

1250 Inventar anskaffelseskost
Kjøp av inventar til varig eie og bruk, anskaffelseskost, avskrives mot konto 6000

1280 Kontormaskiner/Datautstyr, anskaffelseskost

Kjøp av kontormaskiner/datautstyr til vaig eie og bruk, anskaffelseskost, 

avskrives mot konto 6000

Omløpsmidler

1500 Kundefordringer
Pengekrav i forbindelse med salg av varer og tjenester (utgående faktura)

1570 Andre fordringer Andre pengekrav/fordringer laget måtte ha

1571 Forskudd reise Forskudd som er gitt person som skal på reise

1900 Kontantkasse Alle bevegelser i kontantkassen skal bokføres

1920 Bankinnskudd Alle bevegelser på bankkonto skal bokføres

1921 Bankinnskudd Alle bevegelser på bankkonto skal bokføres

1922 Bankinnskudd Alle bevegelser på bankkonto skal bokføres

1923 Bankinnskudd Alle bevegelser på bankkonto skal bokføres

Egenkapital

2050 Egenkapital Lagets egenkapital

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld

Gjeld som en laget har hos en leverandører som de kjøper varer og tjenester av 

(inngående faktura) 

2960 Annen kortsiktig gjeld / påløpt kostnad

Avsetning av kostnader som er påløpt men mottatt faktura/betalt. Tilbakeføres 

som hovedregel i påfølgende måned/periode

2990  Annen gjeld Annen gjeld laget har pådratt seg

Resultat Driftsinntekter

3000 Salgsinntekt Inntekt knyttet til salg av varer og tjenester

3400 Tilskudd lokale aktiviteter Tilskudd fra private el offentlige som finansiering/bidrag til aktivitet

3401 Inntekt studiemidler
Tilskudd fra private el offentlige som finansiering/bidrag til studieaktivitet

3402 Inntekt fester/møter
Inntekter laget måtte få i.f.m. fester/møter el.l.. Egenandeler skal ikke føres her

3403 Inntekt lotteri Inntekter knyttet til lotterivirksomhet, brutto

3410 Egenandeler/deltakeravgift

Alle egenandeler, f.eks egenandeler vedr. reiser, sammenkomster, 

deltakeravgift trim o.s.v

3420 Grasrotandel Penger mottatt via Grasrotandel-ordningen

3430 Minnegaver Minnegaver som blir gitt til laget

3440 Momskompensasjon Lagets inntekt fra momskompensasjonsordninge 

3600 Leieinntekter fast eiendom Leieinntekter dersom laget leier ut lokaler

3700 Kontingentandel Lagets andel av LHL kontingenten

3992 Annen inntekt
Inntekter som ikke relateres til noen av de ovenstående inntektkontier

Lønnskostnader

5330 Honorarer/godtgjørelse Kostander knyttet til honorarer/godtgjørelse

Andre driftskostnader

6000 Avskriving inventar, kontormaskiner/Datautstyr Avskriving inventar, kontormaskiner/Datautstyr

6010 Avskriving eiendom, bygg Avskriving eiendom/bygg

6300 Leie lokale Kostnader vedr. leie av lokaler

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

Kostnader laget måtte ha vedr. eget lokale. Kostnader til utleide lokaler føres på 

konto 6321

6321 Kostnader knyttet til utleide lokaler

Kostnader knyttet til utleie av lokaler. Strøm, forsikringer, snøbrøyting, renhold, 

renovasjon vann avløp,  o.s.v

6340 Lys, varme, strøm Kostnader vedr. lys/varme, strøm på eget lokale

6360 Renhold Kostnader vedr. renhold av eget lokale

6390 Annen kostnad lokaler

Andre kostnader knyttet til lokaler som ikke relateres til noen av de 

overnstående kostnadskonti

6551 Datautstyr og programvare Kostnader vedr innkjøp av datautstyr og programvare

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger Kostnader vedr reparasjon og vedlikehold bygninger

6705 Honorar regnskap Kostnader til regnskapsføring

6800 Kontorrekvisita Kostnader til kontorrekvisita

6890 Annen kontorkostnad Andre type kostnader vedr. kontoret enn de over

6900 Telefon Telefonkostnader

6910 Internett Kostnader til internett

6940 Porto Kostnader til porto

7420 Gitte gaver Kostnader for gaver laget har gitt

7500 Forsikringspremie Kostnader til forsikring av eget lokale (ikke utleide lokale)

7770 Gebyrer Bankgebyrer o.l.

7790 Andre kostnader

Andre kostnader som ikke kan relateres til noen av de overnstående 

kostnadskonti

Finansielle poster

8050 Annen renteinntekt Renteinntekt bank

8150 Annen rentekostnad Rentekostnad bank

Overføringer og disposisjoner

8960 Overføring annen egenkapital Årets resultat som skal overføres til egenkapital per årsslutt


