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Instruktion kassaavstämning version 8.6 

En kassaavstämning måste göras varje dag, det är ett krav från Skatteverket. 

 

Kassaavstämning, som innebär att meddela systemet hur mycket pengar och andra 

värdepapper som finns i kassalådan, ska göras från varje kassastation.  

 

Rekommendation är att sätta presentkort, tillgodo och kreditkort till autosummering i ButikPE 

Verktyg. Summeringen sker då automatiskt. 

 

 

Arbetsgång vid kassaavstämning 

Tryck på Grå/Fler, Grå/Fler och Grön/Avstämning, nu öppnas följande fönster: 

 

 

Alla betalmedel som är upplagda i ButikPE Verktyg visas i avstämningsbilden. 

 

För att avstämma kassan väljer man rad med pil upp/ner, anger belopp och trycker Enter.  
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För att se detaljerad information om vilka transaktioner som ingår i ett belopp, välj 

Orange/Detaljer. Tryck Grå/Avbryt för att stänga fönstret. 

 

 
 

För att avstämma kontanter, välj raden Kontant och ange värdet av kontanter på inmatnings-

raden och tryck Enter. Man kan även ange antal * mynt-/sedelenhet på inmatningsraden och 

trycka Gul/kontant. Det skapas då en rad för varje mynt-/sedelenhet som registreras. 

 

För att avstämma kortbetalning, välj raden Kort debet och ange värdet av kortbetalning på 

den tomma inmatningsraden och tryck Enter. Välj raden Kort kredit för att ange värdet av 

kortreturer och tryck Enter. Avstämning behöver endast göras om man inte har valt 

autosummering av kreditkort.  

 

Värdet av dagens kortförsäljning i ButikPE måste stämmas av mot kortsystemets summa. Hur 

denna avstämning görs beror på vilket kortsystem butiken har, se manual för respektive 

kortsystem för information. Det är viktigt att göra denna avstämning varje dag. Vid eventuella 

felaktigheter underlättas felsökningen om avstämningen görs varje dag.  

 

För att avstämma mottagna presentkort, välj raden Presentkort och ange värdet av mottagna 

presentkort på inmatningsraden och tryck Enter. Avstämning behöver endast göras om man 

inte har valt autosummering av presentkort. 

  

För att avstämma mottagna tillgodohavanden, välj raden Tillgodo debet och ange värdet av 

mottagna tillgodo på inmatningsraden och tryck Enter.  

 

För att avstämma utställda tillgodohavanden, välj raden Tillgodo kredit och ange värdet av 

utställda tillgodo på inmatningsraden och tryck Enter. Avstämning av tillgodo behöver endast 

göras om man inte har valt autosummering av tillgodo. 
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För att avstämma valuta, välj Blå/Valuta. Nedanstående fönster öppnas: 

 

 
 

Klicka på Grå/valuta, ange beloppet på valutan på raden och tryck Enter. Valutabelopp och 

belopp i svenska kronor visas för respektive valuta i tabellen. Välj valuta i tabellen med pil 

upp/ner och tryck Enter för att överföra beloppet till avstämningsbilden. Valuta läggs upp i 

Avance Verktyg. 

 

Val kan göras mellan att ange vilket belopp som lämnas i växelkassa eller hur mycket som 

plockas ut för bankning. Vid kassaavstämning görs en kontroll som förhindrar negativt belopp 

vid bankning och på utgående växelkassa. 

 

För att ange växelkassa som ska lämnas kvar i kassalådan, välj raden Växelkassa och ange 

beloppet på inmatningsraden och tryck Enter. 

 

För att ange växelkassa kan man även ange växelkassans belopp med bokstaven v framför 

följt av Enter. D.v.s. ”v2000” ställer in avstämningen på växelkassa 2000 kr. Belopp för 

bankning justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus växelkassa. Möjlighet finns att 

istället ange en fast växelkassa i ButikPE.ini, vilket innebär att samma belopp presenteras på 

raden för växelkassa varje gång avstämningen öppnas. 

 

För att ange belopp för bankning, välj raden Bank och ange värdet på inmatningsraden och 

tryck Enter. För att ange belopp för bankning kan man även ange beloppet med bokstaven b 

framför följt av Enter. D.v.s. ”b20000” för att banka 20000 kr. Växelkassan justeras 

automatiskt till det avstämda beloppet minus bankposten. 

 

För att ändra ett belopp, välj den rad som ska ändras och ange det nya värdet på inmatnings-

raden och tryck Enter. Om ett belopp ska nollställas, välj den rad som ska ändras och ange 0 

på inmatningsraden och tryck Enter. Beloppet på raden ändras till 0.  
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När avstämningen av vad som finns i kassan är klart tryck Grön/slutför avstämning. Då 

presenteras det som registrerats enligt exemplet nedan: 

 
 

  
 

När man har godkänt avstämningen genom att trycka på Orange/OK skrivs det ut en Z-

dagrapport. En Z-dagrapport är en sammanställning av kassaregistrets registreringar för en 

dags försäljning. Vid utskrift av Z-rapporten töms alla summeringar. Det skrivs ut en Z-

dagrapport per kassalåda.  

 

 

Utskrift av X-rapport 

För att skriva ut en X-rapport, välj Grå/Fler, Röd/X-rapport. 

 
Återutskrift av Z-rapport 
Det går att göra återutskrift av tidigare utskrivna Z-rapporter i avstämningsbilden. För att 

skriva ut en Z-dagrapport i efterhand, välj Grå/Fler och skriv löpnumret på Z-dagrapporten i 

den tomma inmatningsraden i avstämningsfönstret och välj Grön/Z-rapport återutskrift. Om 

exempelvis Z-dagrapport nr 10 ska skrivas ut i efterhand, skriver man 10 i fältet.  

  

Tryck på Orange/OK om 

avstämningen är korrekt. ButikPE 

ställs i utloggat läge. 

Tryck på Grå/Avbryt för att backa 

tillbaka ett steg.  
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Utskrift av E-journal 

Från avstämningsfönstret kan man skriva ut en E-journal. Välj Grå/Fler,  Gul/e-journal.  

 

Rapporten E-journal används av Skatteverket för att enkelt kunna skriva ut den information 

de behöver. Rapporten innehåller detaljerad information om kassatransaktioner per kvitto-

nummer och utskrivna X- och Z-rapporter. Rapporten skrivs ut för aktuell kassa med 

möjlighet till urval på datum och kvittonummer. 

 

 
 

 

Information om Z-rapport 
Det som visas på en Z-rapport är registreringarna sedan föregående utskrift av en Z rapport. 

Vid utskrift av en Z rapport töms alla summeringar. Enda sättet att få ut en Z rapport är att 

göra en avstämning i ButikPE. Man behöver inte räkna pengarna men då kommer detta inte 

att visas på rapporten.  
 

Alla Z-rapporter får ett löpnummer ur en obruten nummerserie. Från Butik kallas dessa Z. 

 

Det går att göra återutskrift av tidigare utskrivna Z-rapporter i avstämningsbilden. För att 

skriva ut en Z-dagrapport i efterhand, välj Grå/Fler och skriv löpnumret på Z-dagrapporten i 

den tomma inmatningsraden i avstämningsfönstret och välj Grön/Z-rapport återutskrift. Om 

exempelvis Z-dagrapport nr 10 ska skrivas ut i efterhand, skriver man 10 i fältet.  

 

 

Information om X-rapport 
Om man vill se de registreringar som är gjorda i kassan sedan senast föregående Z-

dagrapport, kan man skriva ut en X-rapport. Utskrift av en X-rapport tömmer inte 

summeringarna.  

 

För att skriva ut en X-rapport, välj Grå/Fler, Röd/X-rapport i avstämningsbilden. Det skrivs 

ut en X-dagrapport per kassalåda. 
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Ändring av växelkassa 

Det finns möjlighet att ändra växelkassan. Välj Grå/ Fler, Blå/Ändra växelkassa.  Man kan 

öka eller minska växelkassan. Skriv in beloppet i fältet och välj Grön/OK. Om växelkassan 

ska minskas anges ett minustecken framför beloppet. 

 

 

 

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar. Vid ändring av växelkassan 

skrivs det ut en slip med information om insatt/uttaget belopp och aktuell växelkassa.  

Förändring av växelkassan redovisas på raden ”Insättning/uttag” på Z-rapporten och X-

rapporten. 

 

Kassadifferenser 

Eventuell kassadifferens bokförs manuellt via bokföringsorder för aktuell dag. Vid 

kassadifferens visas differensen mellan bokfört/avstämt belopp på Z-rapporten. 

Kassadifferens kan t ex bero på:  

- Butik som har gett tillbaka fel belopp 

- Förskott tas tillbaka, felregistrering 

- Hanteringen av presentkort 

- Hanteringen av tillgodo 

- Hanteringen av kontantinköp 
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Rapportinnehåll Z-rapport 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa del av Z-rapporten innehåller information 

från inmatad kassaavstämning. Avstämda belopp 

visas summerad per betalsätt. Utställda och inlösta 

tillgodokvitton redovisas på separata rader. 

Den första delen av Z-rapporten innehåller 

bokförda belopp, d.v.s. de belopp som kommer 

från registrerad försäljning i ButikPE. Inlösta 

presentkort redovisas på en rad. Utställda och 

inlösta tillgodokvitton redovisas på separata 

rader. Ingående växelkassa visas. Ändring av 

växelkassa redovisas på raden ”Förändring 

växelkassa”. 

Om det är en differens mellan bokfört och avstämt 

belopp redovisas beloppet på raden ”Differens 

bokfört/avstämt”. Belopp som ska bankas och 

utgående växelkassa redovisas. 

I rubriken på Z-rapporten visas Z-rapportens 

löpnummer. Löpnumret räknas upp automatiskt.  

Företagets namn och organisationsnummer visas 

på rapporten samt datum och klockslag. 

Terminal ID och kassa ID för aktuell kassa visas. 

Sålda presentkort redovisas på raden Utställda 

presentkort. Kontantinköp redovisas på en separat 

rad. Kontantinköp är en tilläggsmodul till ButikPE. 
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Försäljningssumman redovisas inklusive moms 

och momsbeloppen fördelas på respektive 

momssats. Även om Skatteverket inte har fem 

momssatser, redovisas alla på Z-rapporten. 

Antal sålda varor och tjänster redovisas på 

separata rader. Artiklar med lagerstatus tjänste-

artikel redovisas på raden ”Antal tjänster”. Antal 

utskrivna kvitton redovisas. Antal lådöppningar 

som redovisas är antal lådöppningar från 

programmet. Om man har öppnat kassalådan med 

nyckel kommer inte detta att redovisas.  

Antal utskrivna kvittokopior och summan av 

kvittokopiorna redovisas, denna summa ingår inte 

någon annanstans. Antal returnerade varor och 

returbelopp redovisas. Lämnad rabatt summeras 

på raden Rabatt.  Övriga rabatter är i dagsläget 

alltid 0 (vi summerar inget till denna rad).  

Oavslutade försäljningar är alltid 0. Antal 

övningskvitton är summan av kvitton som är 

utskrivna för klient 999, denna summa syns 

endast i klient 999.  

Grand total är total försäljning sedan installa-

tionen av version 8.5. Försäljning som har skett 

i äldre versioner syns inte här. 


