
 

Checklista inför bokslutsarbetet 
  

Ett bra sätt att strukturera upp bokslutsarbetet är att ta fram en bokslutspärm där du samlar alla underlag 

du tar fram inför bokslutsarbetet. 

 

Vårt arbete underlättas betydligt om vi får två SIE4-filer. En för det aktuella räkenskapsåret samt en för 

nya räkenskapsåret, så långt bokföringen är färdigställd. Vi behöver tillgång till samtliga verifikationer 

för räkenskapsåret samt verifikationer för minst en månad in på det nya året.  

 

Samråd gärna även med oss vad gäller text i förvaltningsberättelse, bokslutsdispositioner samt eventuell 

aktieutdelning. 

  

Åtgärder före bokslutsdagen 

Beställ bekräftelse från myndigheter, institutioner, banker etc. 

 Kontoutdrag och engagemangsspecifikationer per bokslutsdagen från banker och övriga 

kreditgivare. 

 Gravationsbevis per bokslutsdagen på företagsinteckningar. 

 Gravationsbevis per bokslutsdagen på fastighetsinteckningar hos inskrivningsmyndigheten som 

handlägger aktuell fastighet. 

  

Uppdatera redovisningen 

 Se till att redovisningen är uppdaterad och gå igenom ouppklarade frågor innan själva 

bokslutsarbetet startar. 

 Fakturera ikapp eventuell eftersläpning för tidigare leveranser. Klara ut eventuella krav- och 

inkassoärenden. 

 Påminn personalen om eventuella eftersläpande reseräkningar. 

 Påminn leverantörer om att skicka fakturan för ofakturerade leveranser. 

  

Instruktion för varulagerinventering 
Gå igenom följande frågeställningar och skapa en arbetsinstruktion för lagerinventeringen. 

  

 Vilka lager ska inventeras? 

 Vem är huvudansvarig för inventeringen 

 När ska lagret inventeras? 

 Hur ska inventeringen gå till? 

 Hur ska avgränsning göras mot in- och utleveranser under inventeringens gång så att inga varor 

dubbelräknas eller missas? 

 Hur ska inkurans beräknas? 

 Hur ska prissättning ske? 

  

Åtgärder på bokslutsdagen 

Kassa- och lagerinventering 

 Rensa kassan från kvitton. 

 Inventera kassan och skriv under kassainventeringsintyg. 

 Övervaka inventeringen av lagret och skriv under lagerinventeringsintyg. 

  

Åtgärder efter bokslutsdagen 

Fakturering 

 Fakturera samtliga utleveranser t o m bokslutsdagen. 



 

 Invänta leverantörsfakturor avseende varor och tjänster som levererats t o m bokslutsdagen. Sent 

ankomna fakturor kan bokföras på det nya året, men skall då listas i en särskild förteckning så att 

kostnaden tas med på bokslutsdagen. Det kan vara praktiskt att märka leverantörsfakturorna så att 

det framgår om leverans skett på gamla eller nya året. 

  

Underlag till varje balanskonto 

 Ta fram underlag som bestyrker varje konto i balansräkningen. Föregående års bokslutsbilagor 

kan vara till god ledning. Om du är osäker på någon beräkning nöj dig då med att ta fram önskade 

dokument och uppgifter och notera det du är osäker på. 

 

Exempel på underlag 

 Kopia av fakturor för inventarier som anskaffats under året 

 Varulagerlista inklusive priser 

 Kontoutdrag för skattekontot hela räkenskapsåret samt två månader in på nya året 

 Kund- samt leverantörsreskontror alternativt listor över kundfordringar respektive 

leverantörsskulder per bokslutsdagen samt per senast avstämda datum för nya året 

 Kontoutdrag för samtliga bank- och postgirokonton 

 Inventerad kassabehållning 

 Besked om slutlig skatt för föregående räkenskapsår 

 Specifikation av semesterlöneskuld 

 Avräkning från Fora 

 Engagemangsspecifikation från banken (ska skickas direkt till oss från banken) 

 Uppgift om medelantal anställda, fördelat på kön 

 Registreringsbevis samt beslut om debiterad preliminär skatt från Skatteverket 

 Kopia av eventuell korrespondens med juridiska ombud med anledning av tvister eller krav. 

 Aktuellt försäkringsbrev för verksamheten 

 

  

Har ni några frågor är ni givetvis välkomna att höra av er till oss. 


