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Bokslutet behöver ej vara klart den 1 januari 
Först och främst vill vi påminna om att ditt bokslut inte behöver vara klart på 
nyårsdagen.

LÄS MER OM BOKSLUT

Bokför klart
Din löpande bokföring ska enligt god bokföringssed göras så snart som 
möjligt, dock senast i samband med momsdeklarationen för december.

Leverantörsskulder 

Faktureringsmetoden
Ta ut en lista på dina leverantörsskulder, det vill 
säga en rapport för leverantörsskulder.
Kontrollera att listan/rapporten stämmer med 
balansrapportens utgående saldo på konto 
2440 Leverantörsskulder.

Exempel följer på nästa sida... 

Kontantmetoden
De fakturor som du ska betala (dina leveran-
törsskulder) som tillhör december, men 
betalas först i januari eller efter årsskiftet ska 
du bokföra upp som leverantörsskulder i det 
gamla räkenskapsåret. Det innebär att du 
bokför upp kostnad och moms i det gamla året 
och bokför bort skulden i det nya året.

Hur du gör med leverantörsskulder beror på vilken metod du använder: 
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LÖPANDE BOKFÖRING

https://www.speedledger.se/blogg/ska-bokslutet-vara-klart-den-1-januari/
https://www.speedledger.se/blogg/ska-bokslutet-vara-klart-den-1-januari/


Exempel leverantörsskulder:
I december köpte du kontorsmaterial för 2 000 kr inklusive 25% moms och fick en faktura 
som hade betaldatum i januari året därpå. Kostnaden har alltså uppstått i december, 
men själva betalningen sker först i januari.

Kundfordringar
Hur du gör med kundfordringar beror på vilken metod du använder: 

Faktureringsmetoden 
Ta ut en lista på dina kundfordringar, det vill 
säga en rapport över de kundfakturor som du 
väntar på att få betalt för. Kontrollera att listan/
rapporten (kundreskontran) stämmer med ba-
lansrapportens utgående saldo på konto 1510 
Kundfordringar.

Kontantmetoden 
De kundfakturor du ska få betalt för och som 
utfärdats i det gamla räkenskapsåret, men där 
kunderna betalar först i januari eller efter 
årsskiftet, ska du bokföra upp som kundford-
ringar i det gamla räkenskapsåret. Det innebär 
att du bokför upp intäkt och moms i det gamla 
året och bokför bort fordran i det nya året.

Exempel Kundfordring: 
Du fakturerar en kund för tjänster du utfört i december. Fakturan är på 2 000 kr inklusive 
25% moms och har betaldatum i januari året därpå. Själva intäkten som sådan har alltså 
uppstått i december, men du får pengarna först i januari.

Konteringen/bokföringen du gör i  
december kan se ut så här: 

Konteringen/bokföringen som sker vid  
utbetalningen i januari kan se ut så här: 

Konteringen/bokföringen du gör i  
december kan se ut så här: 

Konteringen/bokföringen som sker vid  
utbetalningen i januari kan se ut så här: 

KONTO
2440 

Leverantörsskulder

6110 
Kontorsmaterial

2641 
Ingående moms

Summa

DEBET

1600

400

2000

KREDIT

2000

2000

KONTO
1930 

Företagskonto

2440 
Leverantörsskulder

Summa

DEBET

2000

2000

KREDIT

2000

2000

KONTO
1510 

Kundfordringar

3010 
Försäljning

2611 Utgående 
moms 25%

Summa

DEBET

2000

2000

KREDIT

1600

400

2000

KONTO
1930 

Företagskonto

1510 
Kundfordringar

Summa

DEBET

2000

2000

KREDIT

2000

2000

4



Kontrollera dina sparade verifikationer
Gå igenom dina kvitton och fakturor och kontrollera att de är rätt bokförda i din 
verifikationslista. Även en enkel kontroll är bra. Det gör att du kanske hittar småfel 
som kan ha uppstått under året.

Ta ut en momsrapport
Oavsett om du har månads-, kvartals-, eller årsmoms är du i slutet av en
 momsperiod. Eftersom du ändå har gjort klart allt, är det bra att göra en 
momsrapport och bokföra den. Har du ett program som automatiskt  
räknar ihop och bokför din moms, klickar du bara in dig på den rapporten.  
Annars behöver du räkna ihop din ingående och utgående moms som  
uppstått under momsperioden och bokföra den på korrekta momskonton.

Skapa ett nytt räkenskapsår
Om du bokför med ett bokföringsprogram brukar det vanligen gå att lägga upp det 
nya året genom några knapptryck. Om du bokför på papper handlar det snarare om 
att skaffa en ny pärm för det nya året.

SÅ SKAPAR DU NYTT RÄKENSKAPSÅR I SPEEDLEDGER E-BOKFÖRING

SE VIKTIGA DATUM HOS SKATTEVERKET 
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Balansrapport och resultatrapport 
Skriv ut en balansrapport samt en resultatrapport och sätt in i din bokföringspärm.

Mall för resultaträkning Mall för balansräkning
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Spara en SIE-fil
Bokför du med ett bokföringsprogram kan du nästan alltid ladda ned en 
så kallad SIE-fil till din dator. Den innehåller din bokföring, och kan 
laddas upp i andra bokförings- eller bokslutsprogram och vi 
rekommenderar  att du sparar den som en backup på din bokföring. 

SÅ SKAPAR DU EN SIE-FIL I SPEEDLEDGER E-BOKFÖRING
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RAPPORTERA 

BACKUP OCH NYTT RÄKENSKAPSÅR

EXCELWORD WORD EXCEL
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God Jul och 
Gott Nytt År!
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