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Månadsavstämning  

Konton att avstämma månadsvis i bokföringen 

Följande bör avstämmas varje månad. 

 

1. Kassa 

2. Postgiro 

3. Checkkonto 

4. Kundfordringar 

5. Leverantörsskulder 

6. A-skatter 

7. Omsättningen mot momskonton 

8. Avstämning av lån mot saldo på senaste avi 

9. Avslutningsvis gör man en rimlighetsbedömning av alla konton i Balans- och 

Resultatrapporten på saldo för perioden. 

 

1. Avstämning av kassa 

 

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

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

värdepapper som finns i kassalådan, ska göras för varje kassastation. När kassaavstämningen 

är genomförd skrivs det ut en z-rapport. 

 

Vid månadsskiftet görs en avstämning av växelkassan som finns i kassalådan/ 

kassalådorna den 1:a i nästkommande månad. Den ska vara detsamma som det belopp som är 

utgående balans på kassakontot i bokföringen per den sista i månaden som avstämningen 

avser.  

 

Att ta hänsyn till är pengar som lämnas till banken den sista den månad avstämningen avser, 

insättningen sker på bankkontot den första månaden efter.  

 

TIPS:  
Bokför beloppet i bokföringsprogrammet det datum som banken har satt in pengarna på  

företagskontot. Det kan då bli att saldot på kontot för kassan i bokföringen är ett högre belopp 

än växelkassan i kassalådan. Gör noteringar av dessa avvikelser vid varje månadsavstämning. 

Ta hänsyn till dessa noteringar när avstämningen för nästa månad ska påbörjas. 
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2. Avstämning av postgiro 

Ta fram transaktioner registrerade på postgirot för den månad som avstämningen ska göras. 

Skriv ut en huvudbok för konton i bokföringen för postgiro. 

 

 Öppna rapportbilden. 

 Välj fliken Transaktioner. 

 Gör urval enligt bilden nedan. Tänk på att välja rätt period. 

 

 

  
 
De transaktioner som presenteras på kontot för postgiro ska även vara de som är registrerade i 

bokföringsprogrammet på konto postgiro. Avvikelser får utredas. 

 

TIPS:  
Se på beloppet i Huvudboken, ingående saldo för postgiro. Kontrollera att det stämmer med 

beloppet som är ingående värde på transaktionerna som tagits fram för postgirot.  
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3. Avstämning av checkräkning 

Ta fram transaktioner registrerade på banken på bankkonto/checkräkning för den månad som 

avstämningen ska göras. Skriv ut en huvudbok för konton i bokföringen för bank/check-

räkning. 

 

 Öppna rapportbilden. 

 Välj fliken Transaktioner. 

 Gör urval enligt bilden nedan. Tänk på att välja rätt period. 

 

 

 
 

 

De transaktioner som presenteras på kontot för bank/checkräkning ska även vara de som är 

registrerade i bokföringsprogrammet på kontot för bankkonto/checkräkning. Avvikelser får 

utredas. 

 

TIPS:  
Se på beloppet i Huvudboken, ingående saldo för bank/checkräkning. Kontrollera att det 

stämmer med beloppet som är ingående värde på transaktionerna som tagits fram för 

bank/checkräkning.  

 

Tänk på att vissa transaktioner kan vara bokförda på banken en dag senare än 

bokföringsorderns datum, det kan vara helgdagar m.m. som påverkar. Bokför beloppet i  

Bokföringsprogrammet det datum som banken har registrerat transaktionen. 

Notera dessa avvikelser på ett papper vid varje månadsavstämning. Ta hänsyn till dessa 

noteringar när avstämningen för nästa månad ska påbörjas. 
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4. Kundreskontra i Avance Fakturering 

 

Skriv ut en kundreskontralista som avser den sista dagen i månaden som ska avstämmas.  

Ändra programdatum till exempelvis 2016-12-31(det datum som reskontran ska visa) innan 

något programfönster öppnas.  

 

 Öppna rapportbilden. 

 Välj fliken Kundres. 

 Markera rapporten Retroaktiv och skriv ut rapporten. 

 En kundreskontralista retroaktiv skrivs ut för valt programdatum, i exemplet  

2016-12-31. 

 Jämför med utgående saldot på kundfordringskontot i bokföringsprogrammet  

2016-12-31.  

 

 

 
 

Differens 

Om det uppstår en differens mellan rapporten Kundreskontra retroaktiv och 

kundfordringskontot i bokföringsprogrammet, börja med att kontrollera att ingående saldo i 

Balansrapporten är detsamma som Retroaktiv kundreskontra från föregående månad. 
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TIPS: Om differens uppstått 

Gör urval för att få fram det totala beloppet för inregistrerade/fakturerade kundfakturor under 

vald period. 

 

 Öppna rapportbilden. 

 Välj fliken Kundres. 

 Gör urval enligt villkor 1-3 enligt bilden nedan. Urvalet tar fram det totala beloppet för 

inregistrerade kundfakturor under vald period och sorterad utifrån fältet Fakturadag. 

 Det går att sortera listan i stigande, fallande, stigande summerad och fallande 

summerad. I exemplet nedan är sorteringsordning stigande. 

 Markera rapporten Reskontra och skriv ut/granska rapporten. 

 

 
 

Granska rapporten och jämför totalbeloppet på sista sidan (kolumnen Belopp) med 

huvudboken för kundfordringskontot under samma period som avser inregistrerade fakturor. 

 

Gör urval för att få fram totala beloppet för registrerade inbetalningar under vald period. 

  

 Öppna rapportbilden. 

 Välj fliken Kundres. 

 Gör urval enligt villkor 1-2 enligt bilden nedan. Urvalet tar fram det totala beloppet för 

registrerade inbetalningar under vald period. 

 Markera rapporten Inbetalningar och skriv ut/förhandsgranska rapporten. 



 

Snabbinstruktion 

Månadsavstämning 

Skapad: 
2016-12-06 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 
 

Granska rapporten och jämför totalbeloppet på sista sidan (kolumnen Betalt) med huvudboken 

för kundfordringskontot under samma period som avser bokförda inbetalningar. 

 

Att tänka på:  

Alla kundfakturor som skrivs ut och godkänts på ett datum före 2016-12-31 kommer att 

presenteras på rapporten Kundreskontra retroaktiv per 2016-12-31. 

Det är därför ett måste att skriva ut en bokföringsorder för skapade fakturor med fakturadatum 

t.o.m. 2016-12-31. Den bokföringsordern ska bokföras i Avance Bokföring på ett datum 

under december.  

 

När kundfakturor registreras som betalda skapas en bokföringsorder på betaldatumet.  

Det är därför ett måste att skriva ut en bokföringsorder för betalda fakturor med betaldatum 

t.o.m. 2016-12-31. Den bokföringsordern ska bokföras i Avance Bokföring på ett datum 

under december.  

 

Om differensen t.ex. är att kontot för kundfordringar i bokföringen har ett lägre belopp än den 

kundreskontralista som tagits fram i Avance Fakturering kan det bero på att fakturor med 

fakturadatum under den månad som avstämningen avser blivit bokförda på en bokförings-

order månanden efter. 

 

Om differensen visar att saldot enligt huvudboken i bokföringen för avstämningsmånaden är 

högre än kundreskontran så kan det bero på att någon inbetalning som avser den månad som 

ska avstämmas är bokförd månaden efter. 
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Det är därför viktigt att bokföringsordern skrivs ut för den månad kundfakturorna blivit 

registrerade/skickade och bokförs på rätt månad i bokföringsprogrammet. Detsamma gäller 

för inbetalningar av kundfordringar att bokföringsorder skrivs ut för varje månad och bokförs 

på rätt månad. 

 

5. Leverantörsreskontra i Avance Leverantör 

Ta ut en leverantörsreskontralista som avser den sista dagen i månaden som ska avstämmas. 

Ändra programdatum till exempelvis 2016-12-31(den sista i den månad som reskontran ska 

visa) innan något programfönster öppnas.  

 

 Öppna rapportbilden. 

 Välj fliken Lreskontra. 

 Markera rapporten Retroaktiv. 

 Skriv ut/förhandsgranska rapporten. 

 En leverantörsreskontralista retroaktiv skrivs ut för valt programdatum, i exemplet 

2016-12-31. 

 Jämför med saldot på leverantörsskuldskontot i bokföringen. 

 

 
 

Alla fakturor som registreras på ett datum före 2016-12-31 kommer att presenteras på 

rapporten Leverantörsreskontran retroaktiv per 2016-12-31. 

Det är därför ett måste att ta skriva ut en bokföringsorder för Registreringar som avser alla 

leverantörsfakturor som har fakturadag före 2016-12-31. Den bokföringsordern ska bokföras i 

bokföringsprogrammet på ett datum under december.  
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Att tänka på:  

Ange alltid avboka datum (fältet ”Sätt betalningsdag”) vid avbokning av betalningar annars 

kommer fakturorna alltid att få förfallodagen som betalningsdag, se bilden nedan. 

 

 
 

Differens 
Kontrollera om det blir en differens mellan listan leverantörsskulder retroaktiv och 

leverantörsskuldskontot i bokföringen. 

 

TIPS: Om differens uppstått 

Gör ett urval för att få fram totala beloppet för inregistrerade leverantörsfakturor under vald 

period. 

 

 Öppna rapportbilden 

 Välj fliken Lreskontra. 

 Gör urval enligt bilden nedan för att få fram totalt belopp för inregistrerade 

leverantörsfakturor under vald period, sorterade på fältet fakturadag i stigande 

ordning. 

 Markera rapporten Reskontra och skriv ut/förhandsgranska rapporten. 
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Granska rapporten och jämför totalbeloppet på sista sidan (kolumnen Belopp) med 

huvudboken, bokförda inregistreringar på leverantörsskuldskontot under samma period. 

 

Gör även urval för att få fram totalt belopp för avbokade utbetalningar under den period som 

ska avstämmas. 
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Granska rapporten och jämför totalbeloppet på sista sidan (kolumnen Betalt) med huvudboken 

bokförda utbetalningar för leverantörsskuldskontot under samma period. 

 

Om differensen är att skuldbeloppet enligt huvudboken i bokföringsprogrammet är lägre än de 

belopp som visas i listan Leverantörsskulder retroaktivt kan det bero på att leverantörsfakturor 

som inregistrerats med fakturadag under avstämningsmånaden blivit bokförda på bokförings-

order månaden efter. 

 

Om differensen visar att skulden i bokföringen är högre än vad listan Leverantörsskulder 

retroaktiv visar kan det bero på att avbokadatum (betalningsdag) inte har angetts vid 

avbokning av leverantörsfakturor.  

 

Makulerade fakturor ger differens om de inte konteras bort i bokföringen manuellt. Ingen 

bokföringsorder skapas på leverantörsfakturor som makuleras. Makulerade fakturor 

presenteras inte i Leverantörsreskontran på något datum, så snart de makuleras tas de bort från 

alla reskontror för leverantörer. 

 

6. Avstämning av A-skatter 

Vid löneutbetalningarna görs avdrag för personalens källskatt vilket redovisas på kontot 2710 

”Personalens källskatter”. Skulden kvarstår till nästa månad, då uppbördsredovisning till 

Skattemyndigheten sker. Redovisningen av personalens källskatter sker månaden efter att den 

har dragits av på lönen som utbetalats till den anställde. 

 

Ingående balans från föregående år (ett konto i balansräkningen UB från föregående år blir IB 

nuvarande år) ska redovisas på uppbördsredovisningen första månaden i nuvarande 

bokföringsår.  

 

7. Avstämning av omsättning mot momskonton 

Se på resultatrapporten i kolumnen saldo för perioden på de intäktskonton som ska redovisas 

på momsrapporten. Lägg ihop de konton som har 25% moms på saldo perioden och beräkna 

25% på det beloppet. Det framräknade beloppet ska vara detsamma som kontot för Utg.moms 

25%, saldo perioden. Det kräver att omföringen av momsrapporten görs som sista verifikat i 

momsperioden. 

 

Ta fram intäkterna med 12% respektive 6% på samma sätt (saldo perioden) och beräkna 12% 

respektive 6% på dessa belopp. Dessa framräknade belopp ska vara detsamma som kontot i 

balansrapporten för 12% respektive 6% moms, saldo perioden. 

 

8. Lån från banker och andra långivare 

Tag beloppet från senaste låneavin. Tänk på att beloppet som presenteras på låneavin kan vara  

före amortering/efter amortering när ni gör avstämningen mot beloppet på kontot för 

låneskulden i bokföringen. 
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9. Rimlighetsbedömning av saldo perioden i BR och RR 

Skriv ut en balans- och resultatrapport för perioden, d.v.s. den månad som avstämningen ska 

göras.  

 

Se på saldot för perioden i de båda rapporterna och gör en rimlighetsbedömning. 

 

 Är förändringen på kontona i balansrapporten rimliga? 

 Är förändringen på kontona i resultatrapporten rimliga? 

 

 

 


