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Tips!  
Om du vill titta på automatfördelningen, går du till Arkiv – Företagsunderhåll – Bok-
föring och väljer Automatfördelningar. Detta kan du göra utan att stänga verifikations-
fönstret.

•	 Välj	konto:	7210 Lön tjänstemän. 

•	 Välj	resultatenhet:	PK, Peter Karlsson. 

•	 Registrera:	25 000,00 i debet. 

•	 Svara	Ja på frågan om automatfördelning ska utföras. 

•	 Välj	på	nytt	konto:	7210 Lön tjänstemän.

Här ska du inte registrera någon resultatenhet eftersom denna lönesumma inte gäller nå-
gon av säljarna.

•	 Registrera:	15 000,00 i debet. 

•	 Svara	Ja på frågan om automatfördelning ska utföras.

•	 Välj	slutligen	konto:	7220 Löner företagsledare. Textmarkören hamnar i fältet Resul-
tatenhet.

•	 Skriv	där	in:	ML och utjämna verifikationen genom att trycka på ↵-tangenten två gång-
er.

•	 Svara	Ja på frågan om automatfördelning ska utföras.

Verifikationen ser ut på följande sätt när alla automatfördelningar är gjorda:

•	 Välj	Registrera.
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Obs! 
När du skriver något i kolumnerna Konto och Resultatenhet visas alltid en lista. Om du 
inte vill att listan ska visas automatiskt ändrar du inställningen i Programunderhåll – 
Programinställningar.

Om du väljer fel konto eller gör något annat fel när du registrerar verifikationer kan du ta 
bort en transaktionsrad genom att markera den och sedan klicka på knappen Radera el-
ler trycka på Ctrl-R. Fel belopp skriver du över med korrekt belopp. Detta gäller endast 
om verifikatet ej är registrerat.

Vi ska även göra verifikation nr 3 gemensamt. Utbildningsföretaget AB har köpt en mik-
rovågsugn hos Elkedjan och betalat med bankkort.

Gör så här:

•	 Skriv	kvittots	datum.

Vi kommer, för enkelhetens skull, att registrera resterande verifikationer på den 31 janu-
ari. Programmet tillåter att du registrerar en verifikation den 24 i perioden och nästa den 
15. Ibland är detta praktiskt. Du bör dock sträva efter att få dina verifikationer registre-
rade i datumordning.

•	 Skriv:	Elkedjan som verifikationstext. 

•	 Hämta	konto:	1211 Arbetsmaskiner. 

Textmarkören hamnar i fältet Information. Det gör den för att du aktiverat Ange trans-
aktionsinfo i Företagsunderhåll och för att du i kontoplanen har markerat Ange transak-
tionsinfo på konto 1211.
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•	 Skriv:	Mikro lunchrum. 

•	 Registrera	beloppet: 2 300,00 i debet. 

•	 Välj	därefter	konto	2641 Ingående moms och registrera 575,00 i debet.

•	 Välj	konto:	1930 Checkräkningskonto på sista transaktionsraden och utjämna differen-
sen genom att trycka på ↵-tangenten två gånger. Beloppet 2 875,00 registreras nu au-
tomatiskt i kredit.

Registrera följande verifikationer. Komplettera eventuellt med egna verifikationer. 

Verifikation nr 4:

•	 Debitera	konto	2650 Moms redovisningskonto.

•	 Debitera	konto	2941 Upplupna sociala avgifter.

•	 Debitera	konto	2710 Personalens källskatt.

•	 Utjämna	beloppet	mot	konto	1920 PlusGiro.



2-26

Bokföring

Verifikation nr 5:

Verifikation nr 5 är en fakturajournal som är utskriven från ett faktureringsprogram. Den 
motsvarar en manuellt förd försäljningsjournal.

Verifikation nr 6:

Verifikation nr 6 är en leverantörsfakturajournal som är utskriven från programmets leve-
rantörsreskontra. I detta fall registrerar vi den manuellt. Om du valt automatisk överfö-
ring till bokföringen registreras den som verifikation när du godkänner journalen.
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Verifikation nr 7:

Verifikation nr 7 är en inbetalningsjournal som kommer från kundreskontran i ett faktu-
reringsprogram. Den kan också vara en manuellt förd inbetalningsjournal.

Verifikation nr 8:

Verifikation nr 8 är en utbetalningsjournal som kommer från programmets leverantörs-
reskontra. Även den kan föras över med automatik till bokföringen.
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Verifikation nr 9:

Verifikation nr 9 är en kontantfaktura på biljetter och hotell. Bokför kostnaden på kon-
to 5800 Resekostnader. Fakturan har betalats med bankkort. Bokför totalbeloppet på 
1930 Checkräkningskonto.

Verifikation nr 10:

Verifikationen är ett kvitto från banken på ett kontantuttag. Här ska vi använda vår kon-
teringsmall.

•	 Flytta	dig	till	fältet	konteringsmall,	välj	mall	E001 och tryck på ↵-tangenten.

•	 Tryck	på	↵-tangenten en gång till och du placeras i fältet Värde.
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•	 Skriv	in	beloppet	2500,00 och tryck på ↵-tangenten.

Verifikationen är färdigkonterad och du behöver bara registrera den.

Detta var några exempel på verifikationer. Komplettera eventuellt med verifikationer från 
din egen bokföring.

Obs!  
Det finns inte bara ett rätt svar på vilka konton man använder på olika typer av verifi-
kationer. Även om du får andra siffror på dina rapporter, än vad som finns i bilagorna, 
behöver du inte gjort något fel. Det viktiga är att du kommer underfund med hur pro-
grammet arbetar och varför du får ett visst resultat.

När du är klar med alla verifikationer ska du skriva ut en verifikationslista. Gör så här:

•	 Välj	Utskrift – Verifikationslista. 

•	 Välj:	Datum och skriv periodintervallet på den period du arbetar med.

•	 Markera	också	Skriv transaktionsinfo och Kolumner: Resultatenheter.

Det kan se ut så här när du gjort dina val:
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Obs!  
Programmet ger dig möjlighet att registrera nya verifikationer på ett datum som du 
redan har passerat. Du kan till och med registrera verifikationer i januari när du redan 
börjat bokföra februari om du inte har låst perioden. Därför är det alltid bäst att välja 
datumintervall vid alla utskrifter i bokföringen.

•	 Välj	Skrivare. Verifikationslistan på våra första verifikationer ser ut så här:

Avstämning av en period
När du registrerat en periods verifikationer är det dags att kontrollera saldot på vissa kon-
ton. Beroende på ett företags verksamhet kan det variera vilka och hur många konton 
man behöver stämma av. I Utbildningsföretaget AB ska du stämma av följande konton:

1910 Kassa

1920 PlusGiro

1940 Checkräkningskonto

1510 Kundfordringar

2440 Leverantörsskulder
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Du ska också ta ut en momsrapport för att kontrollera att uppbokad moms överensstäm-
mer med periodens omsättning. Allt detta ska du göra innan du tar ut periodens rappor-
ter. Hur noggrann du än är när du bokför, brukar det bli nödvändigt att göra vissa korrige-
ringar och kompletteringar. Om du redan tagit ut alla rapporter måste du ta ut dem igen 
efter ändringarna. 

Det finns en funktion i programmet för att enkelt stämma av reskontror och övriga kon-
ton. Den hittar du under Arbeta med – Bokföring – Avstämningar. När du väljer att göra 
avstämning så går programmet igenom reskontrorna och jämför med bokföringen och du 
får meddelande om det är en differens och vad den eventuellt kan bero på.

Men eftersom vi hittills inte använt oss av reskontrorna utan bokfört allt direkt i bokfö-
ringen så får du göra en manuell kontroll. Gör så här:

•	 Gå	till	Arbeta med – Bokföring – Kontoplan.

•	 Skriv	1910 i rutan Sök.

I kontoplanslistan, kolumnen längst ut till höger, kan du se saldot på alla konton. Kon-
trollera konto 1910, 1920, 1930, 1510 och 2440.

Saldot på konto 1910 Kassa ska stämma med vad som ligger i företagets handkassa. I 
handkassan för Utbildningsföretaget AB finns 2 905 kronor den 31 januari.

Saldot på 1920 PlusGiro ska stämma med kontoutdraget från PlusGirot för månadsskif-
tet.

Saldot på 1930 Checkräkningskonto ska stämma med kontoutdraget från banken.

Saldot på 1510 Kundfordringar ska stämma med totalsumman på dina obetalda kundfak-
turor vid månadsskiftet. Om du har en manuell kundreskontra räknar du samman obetal-
da kundfakturor, i detta fall 995 093 kronor.
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Saldot på konto 2440 Leverantörsskulder ska stämma med totalsumman på obetalda le-
verantörsfakturor. Du kan antingen använda rapporten Leverantörsreskontralistan eller 
rapporten Leverantörsskulder.

Om du har en manuell leverantörsreskontra räknar du samman alla obetalda leverantörs-
fakturor.

Obs! 
Vi återkommer till utskrifter för leverantörsreskontran senare.

Om saldot på ett konto inte stämmer måste du försöka komma underfund med vad som är 
fel. I vårt fall har vi ett negativt saldo på konto 1920 PlusGiro. För att kunna jämföra kon-
toutdragen från posten med de transaktioner som är gjorda i bokföringen ska du skriva ut 
en kontoanalys på kontot. Gör så här när du står i listläge i kontoplanen:

•	 Markera	Konto 1920 i listan och välj Utskrift – Kontoanalys.

•	 Ange	periodens	intervall	i	datumfälten	och	markera	Skriv transaktionsinfo.

Om du har registrerat få transaktioner under perioden kanske du hittar felet om du tittar 
på flik 2. Spårning på konto 1920 i kontoplanen.  

•	 Välj	Skrivare.

•	 Stäng	fönstret	Kontoplan.
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Vid kontrollen kommer vi underfund med att vi glömt att registrera en överföring från 
banken till postgirot. Du ska nu registrera denna verifikation. Gör så här:

•	 Välj	Arbeta med – Bokföring – Verifikationer.

•	 Välj	Ny.

•	 Acceptera	datum.	Det	är	senast	använda	datum	som	föreslås.	Om	du	ändrar	till	ett	ti-
digare datum stämmer datumordning och verifikationsnummerordning inte överens. 
Verifikationslistan skrivs alltid ut i nummerordning.

•	 Skriv:	Överföring från banken till PG som verifikationstext.

•	 Kontera	enligt	följande:

 Debet  Kredit

1920 PlusGiro: 100 000,00

1930 Checkräkningskonto:    100 000,00

•	 Registrera	verifikationen.

•	 Stäng	fönstret	Verifikation.

•	 Gå	nu	åter	till	kontoplanen	och	kontrollera	saldot	på	1920 PlusGiro.

•	 Stäng	fönstret	Kontoplan.

Ändring av verifikationer
Om du upptäcker att du har gjort felregistreringar när du har lagt in verifikationer i bok-
föringen finns det möjlighet att göra ändringar direkt på en registrerad verifikation. Om 
du inte vill ändra på en verifikation kan du registrera en ny verfikation av typen ändrings-
verifikation.

På verifikation nummer 3 har du använt konto 1211 Arbetsmaskiner. Du ska nu ändra det 
till konto 1220 Inventarier. Gör så här:

•	 Gå	till	Arbeta med – Bokföring – Verifikationer och du kommer till listan på alla verifi-
kationer som finns inlagda. 

•	 Ställ	dig	på	verifikation	nummer 3.

•	 Klicka	på	knappen	Kort/lista, dubbelklicka på verifikationen eller använd Ctrl-L.

•	 Gå	till	transaktionsraden	med	konto	1211 Arbetsmaskiner.

•	 Välj	Kommando – Stryk över eller knappen Stryk över rad. Programmet stryker ett 
streck över hela raden och textmarkören hamnar i kolumnen Ändringssignatur.

•	 Skriv	din	signatur	och	ange	datum.	Dagens	datum	föreslås	alltid	som	Ändringsdatum.

•	 Gå	därefter	till	första	tomma	rad	på	verifikationen.

•	 Välj	konto:	1220 Inventarier och verktyg. 

•	 Tryck	på	↵-tangenten och skriv in informationstexten igen: Mikro lunchrum.

•	 Tryck	på	↵-tangenten tre gånger. Verifikationen utjämnas och textmarkören hamnar på 
nytt i kolumnen Ändringssignatur.

•	 Skriv	din	signatur	och	acceptera	ändringsdatum.
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Verifikationen ser nu ut så här:

Rader som tas bort på en verifikationen stryks över med ett streck och rader som tillkom-
mer stryks under.

•	 Registrera	verifikationen	genom	att	klicka	på	knappen	Registrera.

Obs!  
Det går endast att stryka över verifikationer i perioder som ej är låsta. Man måste ange 
ändringssignatur och ändringsdatum både på transaktionsrader som man tar bort och 
som man lägger till.

Ändringsverifikation

Obs!  
Om du inte vill ändra direkt på en verifikation, kan du istället göra en ändringsverifika-
tion. Detta gör du också om du vill ändra verifikationer i redan låsta perioder.

Du ska nu registrera en ändringsverifikation. Gör så här:

•	 Stå	i	den	tomma	verifikationsbilden.

•	 Klicka	på	knappen	Ändringsver i nedre högra hörnet och skriv: 5 i fältet Korrigerar ve-
rifikation.

Vi ska bara göra en omföring av en del av verifikationen. Om du vill nollställa hela veri-
fikationen markerar du Kopiera verifikationen med omvänt tecken.

•	 Välj	OK och du kommer tillbaka till verifikationsbilden.

•	 Skriv:	Ombokning försäljning som verifikationstext.
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•	 Skriv	in	följande	konteringar,	hoppa	över	kolumnen	resultatenhet.

 3051 Försälj varor 25% sv:  500,00 i debet

 3151 Försäljning program:     500,00 i kredit

•	 Registrera	verifikationen.

•	 Byt	till	listläge	genom	att	klicka	på	knappen	Kort/lista eller trycka på Ctrl-L.

I listan på verifikationer ser du att det finns en hänvisning på Verifikationsnummer 5 att 
den är Korrigerad av Verifikationsnummer 12 och på Verifikationsnummer 12 att den Kor-
rigerar Verifikationsnummer 5.

Bokföringsorder
Om du i stället för en manuellt skriven bokföringsorder vill ha en utskrift av denna änd-
ringsverifikation som underlag i verifikationspärmen, gör du så här:

•	 Markera	verifikationen	i	listan.

•	 Byt	till	kortläge.

•	 Klicka	på	knappen	Utskrift. I dialogrutan föreslås numret på den verifikation du står 
på.

•	 Klicka	på	knappen	Skrivare. Du får nu en utskrift som du kan sätta in i verifikations-
pärmen.
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Obs!  
Du måste välja utskriften via knappen Utskrift för att verifikationen ska skrivas ut. Om 
du väljer Utskrift på menyraden får du i stället ut en verifikationslista.

Perioden är nu avstämd och klar och du ska skriva ut de rapporter du vill ha. Om det finns 
verifikationer som du vill registrera varje månad på belopp som ska periodiseras i bokfö-
ringen, ska du göra det först. Det kan gälla avskrivningar, leasingkostnader, olika typer 
av kvartalskostnader o s v. 

Du ska nu ta ut momsrapporten och stämma av den. Gör så här:

•	 Välj	Utskrift – Bokföring – Momsrapport.

Du får du upp en fråga om du vill göra en momskontroll innan. 

•	 Klicka på Ja. Välj periodens datum som intervall.

Du kommer då till en momskontroll där du lätt kan se om det föreligger någon avvikelse 
i momsrapporten.

Finns det avvikelse på någon verifikation, kontrollera dessa och gör eventuella ändringar. 
Genom att dubbelklicka på den verifikation som har en avvikelse ser du uppgifter som 
enbart gäller den verifikationen. Du kan också gå direkt till verifikationsregistreringen 
genom att klicka på knappen vid fältet Verifikationsnummer.
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•			Klicka på skrivarikonen för att skriva ut momsrapporten.

Obs!  
I dialogrutan får du information om att momsrapportens bokföringsunderlag kommer 
att överföras till bokföringen när du godkänner utskriften. Det är därför viktigt att du 
kontrollerar rapporten noga innan du godkänner den.

•	 Välj	Skrivare för att skriva ut momsrapporten.

Momsrapporten består av minst tre sidor. Om du väljer Detaljerad momskontroll får du 
fler sidor.

Första sidan innehåller de uppgifter som ska skrivas in på skattedeklarationen:
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Den beräknade momsen är, i exemplet, den samma som den redovisade (bokförda) mom-
sen.

Tredje sidan är en verifikation som automatiskt kommer att bokföras när du godkänner 
momsrapporten:

Andra sidan innehåller en kontroll:

•	 Svara	Ja, på frågan om du vill godkänna momsrapporten och skapa verifikationen.  
Överföringen till bokföringen verkställs.
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Lås månad
Om perioden inte är låst kommer det att stå Preliminär under rapportrubriken på alla lis-
tor. Det finns inget krav på att låsa månader. Är väl månaden låst går det inte att regist-
rera verifikationer på den månaden. Däremot kan alla listor skrivas ut även när månaden 
är låst. När en månad är avstämd och klar är det lämpligt att låsa den. Gör så här för att 
låsa en period:

•	 Gå	till	Arkiv – Företagsunderhåll – Bokföringsår/månad – Lås månad.

•	 Svara	Ja på frågan om du vill låsa månaden för registrering av verifikationer.

Perioden är nu låst och du ska nu ta ut de rapporter du vill ha.

Obs! 
Det går inte att ”låsa upp” en låst period. Om du ska registrera kundfakturor, leveran-
törsfakturor m m i samma period och skapa fler verifikationer ska du inte låsa perio-
den.
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Utskrifter
Vanliga utskrifter från bokföringen är verifikationslista, huvudbok, balans- och resultat-
rapport.

Vi visade tidigare hur du skriver ut verifikationslistan.

Nu ska du fortsätta med att skriva ut huvudboken för perioden.

•	 Välj	Utskrift – Bokföring – Huvudbok.

•	 Välj	Hela Företaget.

•	 Välj	konto:	1010 till 8999 och skriv in periodens datumintervall.

•	 Markera	Skriv transaktionsinfo och Resultatenheter.

•	 Välj	Skrivare.

När du skriver ut balansrapporten väljer du också periodens datumintervall.

•	 Välj	Utskrift – Bokföring – Balansrapport.

Under layout kan du välja om du vill skriva ut balansrapporten med Uppställning enligt 
BFL eller Uppställning enligt ÅRL. BFL står för bokföringslagen och ÅRL står för årsre-
dovisningslagen.

Programmet föreslår alltid räkenskapsårets omfattning som datumintervall.

•	 Ändra	till	den	periods	datum	som	du	arbetar	med.
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Obs!  
Om du accepterar det föreslagna intervallet som omfattar hela räkenskapsåret kan du 
inte se periodens förändringar.

•	 Välj	Skrivare.

När du skriver ut resultatrapporten finns det möjligheter att påverka vilka kolumner som 
kommer med på rapporten. Här gäller samma som på de övriga rapporterna från bokfö-
ringen. Du måste ändra till perioddatum för att du ska kunna se periodens förändringar. 
Om du har flera års bokföring i programmet kan du jämföra årets resultat med föregåen-
de år. Du kan också få jämförelse mot budget. Du kan välja layout för resultatrapporten 
på samma sätt som för balansrapporten.

•	 Välj	Utskrift – Bokföring – Resultatrapport.

•	 Skriv	in	den	periods	datum	som	du	arbetar	med.

•	 Markera	Hela företaget på Nivå.

•	 Markera	Skriv kontospecifikation.

•	 Markera	Period och Ackumulerat under Kolumner.

Obs!  
Markera alltid Period och Ackumulerat. Annars ser du bara periodens resultat.

•	 Välj	Skrivare.

Du har nu skrivit ut dina rapporter för att se att de är korrekta. Om du noga stämmer av 
din bokföring varje månad och periodiserar dina kostnader kan du betrakta varje månads 
rapporter som ett delårsbokslut. Det finns ingen särskild funktion i programmet för att 
göra bokslutssimuleringar.
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Det finns en möjlighet att ta ut de flesta av dessa utskrifter på en gång. Verifikationslistan 
måste du dock först ta ut separat. Gör så här för att ta ut flera rapporter samtidigt:

•	 Gå	till	Utskrifter – Bokföring – Bokföringsrapporter.

•	 Markera:	Huvudbok, Resultatrapport, Balansrapport.

•	 Välj	Konto: 1910 - 8999.

•	 Skriv	Datum för den period du arbetar med.

•	 Välj	Nivå: Hela Företaget. 

•	 Välj	Bildskärm. Du har ju redan utskrifterna på papper.

När du skriver ut dina rapporter under den här gemensamma funktionen har du inte möj-
lighet att ändra kolumnvalet för resultatrapporten, annars är det ett smidigt sätt. Innan vi 
lämnar utskrifterna ska vi titta på resultatrapporten för våra resultatenheter. Gör så här:

•	 Gå	till	Utskrifter – Bokföring – Resultatrapport.

•	 Skriv	Datum för den period du arbetar med.

•	 Markera	Nivå: Alla Resultatenheter. Låt övriga markeringar stå kvar.

•	 Välj	Skrivare.

Du har nu fått resultatrapporterna för Malin Larsson och Peter Karlsson. På dessa rappor-
ter finns endast de belopp med som är konterade på resultatenheter.

Obs! 
Alla rapporter går att skriva ut som PDF-fil. Spara utskriften som en fil och bifoga den 
t ex i ett e-postmeddelande till redovisningsbyrån.

Skapa nytt år
Gör så här:

•	 Gå	till	Arkiv – Företagsunderhåll – Bokföringsår/månad – Skapa nytt år.

Programmet föreslår datumintervall för nästa räkenskapsår. Detta går att ändra om du 
t ex ska ha förlängt räkenskapsår. Du ska nu välja kontoplan för det nya räkenskapsåret. 
Du kan använda samma kontoplan som tidigare eller välja Gör om kontoplan enligt.
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•	 Markera	Använd samma kontoplan som tidigare.

•	 Klicka	på	Nästa.

•	 Välj	Slutför, om allt är rätt. Om du ångrar ditt val kan du välja Föregående. 

Du kommer då tillbaka till föregående bild och kan välja en annan kontoplan. När du väl-
jer Slutför startar programmet överföringen av alla uppgifter i bokföringen från föregå-
ende år till det nya räkenskapsåret.

När du skapar ett nytt år i bokföringen överförs den aktuella utgående balansen (UB) från 
det gamla året till det nya årets ingående balans (IB).

Det nya bokföringsåret är nu skapat. 

•	 Välj	Stäng.

Om du nu tittar på statusraden längst ner till höger på bildskärmen ser du att det nya rä-
kenskapsåret är aktivt. Vi ska ta en kort titt på det nya året för att se vad som har förts 
över. Gör så här:

•	 Gå	till	Arbeta med – Bokföring – Ingående balans.

Här ser du den överförda balansen. Du kan jämföra den med utgående balansen på ba-
lansrapporten från föregående år.

•	 Stäng	fönstret.

•	 Gå	till	Arbeta med – Bokföring – Verifikationer.

Listan är tom eftersom det inte finns några verifikationer registrerade på det nya året.

•	 Stäng	fönstret.

•	 Gå	till	Arbeta med – Bokföring – Kontoplan.
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Bokföring

Som du ser har du saldon på en del balanskonton, på grund av att de är överförda från 
föregående års utgående balans, men om du bläddrar längre ner i listan till dina resultat-
konton är det tomt. Du kan nu börja bokföra i det nya året.

Parallellt med bokföringsarbetet i det nya året vill du göra kompletteringar och eventuellt 
förändringar i det gamla året. Det kan gälla verifikationer på avskrivningar, bortbokning 
av kundförluster och slutligen ombokning av föregående års resultat.

Välj bokföringsår
Så här gör du när du byter räkenskapsår:

•	 Gå	till	Arkiv – Välj bokföringsår.

Nu visas en dialogruta där företagets alla år är listade. Du ser räkenskapsårets omfattning 
och du ser också status för året. I detta fall är status för översta raden: Låst tom XXXX01.

Gör så här för att byta till föregående år.

•	 Markera	översta raden och klicka på OK.

Som du ser är det mycket enkelt att växla mellan olika år. Programmet kan hantera upp 
till 25 bokföringsår samtidigt. Om du nu tittar på statusraden längst ner till höger på bild-
skärmen ser du datum på det år du valt.




