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Innhold



IMS->Økonomisk oversikt-Transaksjonsoversikt

• Det er utviklet et regnskapsbilag som generer rapport med 
sammenslåtte tall pr måned

• Rapporten viser summen av alle poster pr konto innenfor 
angitt periode

• I utvalget kan man velge hvilke kostnadsbærere som skal 
være med i rapporten, slik at man kan bokføre på de bærerne 
som benyttes i regnskapssystemet

• Rapporten kan kun kjøres for perioder som er tidligere enn 
inneværende måned

Bokføringsbilag overordnet



Prinsipper bokføring

• Bokføringsoppsettet i IMS bygger ikke på kontantprinsippet, 
da den fører inntekten på fakturadato, og inntil fakturaen er 
betalt står fakturaen i balansen som en utestående fordring

• Reskontroen ligger i IMS, og tallene bokføres med 
sammenslåtte tall i regnskapssystemet

• Alle innbetalinger går inn på klientkonto hos Buypass, og 
disse overføres til driftskonto først når Buypass overfører 
penger til klubben, dette etter frekvens angitt av klubben selv

• Innbetalinger til Buypass oppgis i bokføringsrapporten som 
innbetalingen i bank, overføringer fra Buypass til bank er 
ikke med i bokføringsrapporten

Regnskapsføring(1)



Oppsett Buypass

• Innbetaling av medlemsfakturaer går inn på Buypass klientkonto, og 
ikke direkte på bank 

• Før betalingen har gått inn på driftskontoen, er saldo hos Buypass å 
regne som en fordring 

• Klientkontoer hos Buypass bør bokføres mot en fordringskonto i 
balansen, som eksempel konto 1790

• Under kontooppsettet i IMS skal man angi hovedbokskonto for bank. 
Denne kontoen bør være den samme balansekontoen som Buypass er 
bokført, som eksempel konto 1790

• Bokføringsrapporten vil da føre riktige bevegelser mot konto 1790

• Overføringer fra Buypass til bank føres manuelt i regnskapet:

• Debet bank (eks 1920)/ Kredit Buypass fordring (eks 1790)

Regnskapsføring(2)



IMS->Oppsett->Regnskapsoppsett 

• Bokføringsrapporter fra IMS skal føres i de enkelte 
regnskapssystemene

• For at bokføringsrapportene skal kunne føres rett inn i 
regnskapet, så må kontoene i IMS være de samme som 
registrert i regnskapssystemet

• Riktige hovedbokskontoer legges inn pr varetype

• Det er ikke et krav til at hver varetype skal ha sin egen konto, 
samme konto kan legges inn på flere av linjene

Oppsett hovedbokskontoer (1)



• Innbetalinger går 
direkte inn til 
Buypass, og det 
anbefales å legge 
opp en 
fordringskonto (eks 
1790) under bank, 
og ikke konto for 
driftskontoen (eks 
1920)

• Velg den 
inntektskontoen 
som benyttes for de 
enkelte gruppene

• Admin gebyr er 
fakturagebyr som 
kan skal føres til 
inntektskonto

Oppsett hovedbokskontoer (2)



• Før 
bokføringsrapporte
n kjøres, påse at 
perioden er avsluttet 
og at alle føringer er 
lagt inn i IMS

• Velg de 
kostnadsbærerne 
som benyttes i 
regnskapet(oftest 
kun prosjekt 
og/eller avdeling

• Velg periode, og kjør 
ut rapport

• Rapporten brukes 
som bilag til 
regnskapet, og 
bokføres i 
regnskapssystemet

Eksport bokføringsbilag



Poster til avstemming

Utestående fordringer:

• Ved periodeslutt må bokført verdi på balansekonto for uteståend 
fordringer(eks 1510) være det samme som totalt utestående poster ved 
periodens slutt

Buypass balansekonto:

• Ved periodeslutt må bokført verdi på balansekonto for Buypass (eks 
1790) være det samme som tilgodehavende beløp hos Buypass. 
Følgende føringer gjøres mot 1790:

• Inn/utbetalinger IMS (fra bokføringsrapport)

• Overføringer til driftskonto (manuell bokføring, 1920/1790)

• Gebyrer til Buypass (manuell bokføring, 7770/1790)

Avstemming(1)



• Gjør jobben i IMS helt ferdig for en periode, før bokføringsbilaget 
skrives ut. Vær sikker på at det ikke står igjen flere transaksjoner

• Dobbeltsjekk at det ikke er endringer i inngående balanse, slik at man 
er sikker på at regnskapet stemmer før rapporten bokføres for aktuell 
periode

• Husk å angi riktige kostnadsbærere. NIF økonomi anbefaler å ikke

• Husk og bokfør gebyrer til Buypass som kostnader, som føres til kredit 
på Buypass balansekonto(eks 1790)

• Husk og bokfør alle overføringer fra Buypass til driftskontoen med 
debet; bank(eks 1920) og kredit; Buypass balansekonto(eks 1790) 

• Stem av kontoene for utestående fordringer (eks 1510) og Buypass
balansekonto(eks 1790) mot henholdsvis utestående fordringer og 
saldo på Buypass klientkonto

• Husk å vurdere periodisering av inntekter. Medlemsavgifter skal ikke 
inntektsføres før de er innbetalt

Huskeliste


