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Introduktion 
 

Välkommen till nya jobbet! 
Vi på Övningsbolaget AB är glada att just du ska hjälpa oss med det administrativa arbetet. 
Vi bokför i programmet Visma eEkonomi. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta 
fakturering till våra kunder, bokföring av leverantörsfakturor och andra inköp, 
momsredovisning samt att stämma av bokföringen löpande. 

 

Övningar och material 
Det kommer att finnas övningar som avser januari, februari och mars. Övningarna i januari 
innehåller många tips och god hjälp för att du enkelt ska komma igång. Sedan kommer 
övningarna i februari och mars succesivt öka graden av mer självständigt arbete.  

 

Så här kommer du igång med företaget Övningsbolaget AB 

 
 
1. Gå till vår hemsida 

https://vismaspcs.se/produkter/skola/undervisa/utbildningslicenser/elevlicens 
 

2. Klicka på ”Registrera elevföretag” 
 

3. Fyll i uppgifter om utbildningskod, för- och efternamn, e-postadress och välj ett lösenord 
och bekräfta det, gå vidare på ”Nästa” 
 

4. Markera tjänsten Visma eEkonomi och välj lärare 
 

5. Klicka på ”Spara” 
 

6. Nu skickas det ett mejl till din e-post, gå dit och öppna mejlet 
 

7. I mejlet finns en länk för att bekräfta din e-postadress – klicka på länken 
 

8. Nu kommer ett meddelande om att e-post är verifierad – Klicka på logga in 
 

9. Du är nu inloggad på min sida. Här hittar du dina aktiva tjänster klicka på Visma 
eEkonomi 
 

10. Välj alternativet ”Skapa tomt övningsbolag” så kommer du till startguiden 
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11. Fyll i följande uppgifter: 
 
Övningsbolaget AB 
Sambandsvägen 5, 35194 Växjö 
Telefonnummer: 0470-70 62 00 
Organisationsnummer: 000000-0000 
Företagsform: Aktiebolag 
 
Bokföringskonto: 1930 
 
Kundfakturanummer: 100 
Offertnummer: 100 
Ordernummer: 100 
 
Bokföringsmetod: Faktureringsmetoden 
Räkenskapsår 2017-01-01 till 2017-12-31 
Momsperiod: En gång per månad (12:e i månaden) 
 
Slutför guiden  
Välkommen till Visma eEkonomi! 
 
 

Informationen vi knappade in i Startguiden hittar du nu i programmet via 
Inställningar – Företagsinställningar. Bekanta dig gärna med de olika flikarna. 
 
 

Övning 1: 
Föra över uppgifter från tidigare år 

2017 är första räkenskapsåret som finns upplagt i Visma eEkonomi. Detta hittar du under 
Inställningar – Räkenskapsår och IB. Då företaget startades för många år sedan är 2017 inte 
första året med bokföring, utan enbart första året i Visma eEkonomi. 
 
Vi vill förklara för programmet vilka belopp våra konton börjar på 1 januari 2017. Klicka på 
Ingående balans under 2017-01-01-2017-12-31 
 
Här finns de så kallade balanskontona, det är de konton som börjar på 1XXX och 2XXX.  
Värdena som finns på dessa konton förs över till efterföljande år. Exempelvis 1930 som är 
vårt företagskonto. Värdet som fanns på 1930-kontot den siste december 2016 är samma 
värde som kontot har per 1 januari 2016. Hittar du inte kontot har du möjlighet att aktivera 
fler. 
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Övning 2:  
Januari 

 
Ny kund 

Nu drar vi igång bokföringen på riktigt. Dags att fakturera vår första kund. Under Försäljning 
– Kunder kan du skapa en ny kund: 

Sven Karlsson 
Lindhagensgatan 94 
11218 Stockholm 

På kundtyp kan du välja Privatperson – då blir fakturan inklusive moms. Fyll i de 
obligatoriska uppgifterna och välj sedan spara Du kan klicka på statistik på kunden för att få 
mer information. 
 

Ny artikel 
Via Försäljning – Artiklar – Ny artikel kan vi skapa en ny artikel. Fyll i valfritt artikelnummer 
och namn. Artikelkonteringen styr vilken momssats det ska bli på fakturan samt vilket 
försäljningskonto som ska väljas till bokföringen. Som standard kan man välja 
försäljningskonto för varor, tjänster eller expeditionsavgift. Välj det som passar din artikel. 
Det finns också möjlighet att se statistik per artikel. 

Exempel: 
 
Artikelnr.100   Artikelnr.101 
Webbinarium   Programvara 
1000 kr st inkl. moms  1900 kr/ År exkl. moms 
Tjänster 25 % moms  Varor 25 % moms 
 
 

Ny kundfaktura 

Du skapar en ny kundfaktura via Försäljning – Kundfakturor – Ny kundfaktura. Välj din kund 
och artikel 101, 1 styck. Välj fakturadatum 17-01-09. Via plustecknet kan du lägga till fler 
rader om så önskas. Klicka på knappen Förhandsgranska för att se hur fakturan kommer 
att se ut. Är du nöjd? Klicka då på Bokför och skapa pdf.  
Programmet skapar en verifikation per automatik. Verifikationen hittar du under Bokföring – 
Verifikationer.  
Din första kundfaktura blev fel. För att ta bort den får du skapa en kreditfaktura. För att skapa 
en kreditfaktura klickar du på den redan skapade fakturan. Under åtgärder väljer du Ångra 
faktura – bekräfta valet Ångra faktura. 
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Skapa ytterligare en faktura till Sven Karlsson. Han bokar både ett webbinarie och köper 
programvara för ett år 170116. 

? På vilka konton bokfördes din faktura? Hur hanterade programmet din kreditfaktura? 

 

 

Ny leverantör 

Har man en leverantör som är återkommande kan det vara intressant att få statistik på 
exempelvis hur mycket man köpt av just denna leverantör. Då är det smidigt att registrera 
leverantörsfakturor i programmet. Börja med att lägga upp leverantörer under Inköp – 
Leverantörer.  
 
 

Ny leverantörsfaktura 

När det är dags att bokföra dina inkomna leverantörsfakturor gör du detta via Inköp – 
Leverantörsfakturor – Ny leverantörsfaktura. Hittar du inte passande konto, men det är en 
vanlig leverantör så kan programmet föreslå ett bokföringskonto. Om inte är ett tips att 
markera rutan för Visa även inaktiva konton. Du har även möjlighet att lägga upp egna 
konton om så önskas. Om du skapar en ny leverantörsfaktura till en befintlig leverantör, så 
kommer den att föreslå samma konto som du angav första gången. 

Bokför följande inköp: 
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När leverantörsfakturorna är bokförda hittar du de tillhörande verifikationerna under 
Bokföring – Verifikationer.   
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Kassa- och bankhändelse 

Via menyn Kassa- och bankhändelse registrerar du allt som har hänt via kassakontot eller 
företagskontot. Kassan avser dina kontanter medan företagskontot används när du betalt via 
banken eller med bankkort i butik. 

Välj företagskonto och klicka på Ny bankhändelse – välj alternativet Ny bankhändelse. 
Tanken är här att Kassa- och bankhändelserna ska efterlikna ditt kontoutdrag på banken. 
Skriv in följande uppgifter:  

 

Matcha dessa händelser emot respektive leverantörsfaktura – Klicka bokför. 

 ? Hur kan du se att fakturan nu är betald? 

 
Betala kundfakturorna 

Skapa nya händelser som avser dina kundfakturor. Klicka på knappen Ny bankhändelse och 
fyll i valfritt datum i januari samt totalbeloppet för din faktura och matcha den.  

Bokföra kvitto 

Ibland kan kostnaden avse ett inköp från en butik, alltså inget man vill lägga upp som 
leverantörsfaktura. Då finns det möjlighet att bokföra Inköp mot kvitto i programmet. Skapa 
en ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser. Fyll i beloppen och datumet som 
finns på kvittona nedan. För att skapa inköp mot kvitto klickar du på Matcha – Inköp mot 
kvitto – Egen kontering. 

Tips! 

Skulle du ha råkat välja fel inköpskonto 
kan du smidigt korrigera detta. Klicka på 

verifikationen – Åtgärder – Korrigera 
bokföringsuppgifter. Markera det felaktiga 

kontot och under 
korrigeringsverifikationen kompletterar du 

med det önskade kontot istället. 

Tips! 

Valde du fel datum på fakturan kan du 
skapa en likadan faktura men markera 

rutan för kreditfaktura. På så sätt är 
dessa +/-0 i bokföringen. Via Inköp – 
leverantörsfakturor – Kreditfakturan – 
Åtgärder kvitta kan du få bort dem från 

obetalda kundfakturor. 
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Bokför båda kvittona på 2017-01-15 på företagskontot 
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Insättning av pengar 

När du får in pengar på företagskontot kan det exempelvis handla om en försäljning där du 
skapat en kundfaktura och matchar beloppet emot. Skulle du få in pengar som inte avser en 
faktura kan du bokföra händelsen via en så kallad Övrig insättning. 
 
Under Kassa- och bankhändelser skapa du en Ny bankhändelse. Fyll i datum – Belopp – 
Lägg till. Klicka på knappen Matcha – Välj Övrig insättning. Hittar du inget passande i nästa 
steg kan du välja alternativet: Egen kontering. Då väljer du själv de konton du önskar 

Bokför följande och glöm inte momsen:  
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Bokföra löner 

Här kommer bokföringsunderlaget från Vismas löneprogram för januari månads löner. Bokför 
detta via Kassa- och bankhändelser på företagskontot. 
På bankhändelsen fyller du i 2017-01-25 belopp: 126 769 – Pengar ut. Matcha händelsen 
mot Övrigt uttag – Egen kontering. Hittar du inte alla konton kan du markera rutorna för Visa 
alla aktiva konton samt Visa även inaktiva konton. Finns inte kontot kan du även lägga 
upp ett nytt konto. 
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Skapa momsredovisning 

 
I Övningsbolaget AB redovisar vi moms en gång i månaden, den 12:e varje månad. 
Momsredovisningen hittas under Bokföring – Momsredovisning – Ny momsredovisning – Välj 
januari. Programmet hjälper till att fylla i värden i respektive ruta. Klicka på symbolen till 
höger om beloppet för att se vilka händelser som påverkar respektive ruta. Eventuellt kan du 
få verifikationer att kontrollera. Se över om allt är bokfört korrekt. Är det rätt? Välj då att 
bokföra. 
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Uppgifter januari 
 

1. Vad är resultatet för januari månad? 
 

2. Vad är totala resultatet för företaget? 
 

3. Hur stor är omsättningen i januari? 
 

4. Hur mycket pengar finns det på företagskontot enligt bokföringen? 
 

5. Hur stora är kundfordringarna enligt bokföringen? 
 

6. Varifrån kommer det totala beloppet på konto 1510? 
 

7. Hur stora är leverantörsskulderna enligt bokföringen? 
 

8. Varifrån kommer det totala beloppet på konto 2440? 
 

9. Vad styr vilka försäljningskonton som ska användas på en bokförd faktura? 
 

10. Hur mycket är den utgående momsen i januari? 
 

11. Hur mycket är den ingående momsen i januari? 
 

12. Hur mycket ska företaget betala eller få tillbaka på momsen? 
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Övning 3 
februari 

 

Skapa kundfakturor 

Lägg upp kundfakturor som har datum 2017-02-01 med följande belopp: 
 

Faktura 1:  Faktura 2:   Faktura 3: 
Kund 1 Sven Karlsson Kund 2 Allan Knutsson Kund 2 Allan Knutsson 
Art:102 Konsulttjänst Art:102 Konsulttjänst Art:102 Konsulttjänst 
100 000 kr inkl. moms 50 000 kr inkl. moms 30 000 kr inkl. moms 
 
Faktura 4:  Faktura 5 - Kreditfaktura: Faktura 6 
Kund 3 Greta Svensson Kund 3 Greta Svensson Kund 4 Moa Larsson 
Art:102 Konsulttjänst Art:102 Konsulttjänst Art:102 Konsulttjänst 
100 000 kr inkl. moms -30 000 kr inkl. moms 2 000 kr inkl. moms  
 
 
Delbetala kundfakturor 
På faktura 1 har det skett en delbetalning med 60 000 kronor 17-02-02. Registrera detta via 
kassa- och bankhändelser. Vid matchning av inbetalning från kundfaktura kan du välja 
Faktura 1 till Sven Karlsson och att det avser en delbetalning och bokför. 

?   Hur ser du att fakturan är delbetald via Försäljning – Kundfakturor? 

 
17-02-03 kommer sista delen av betalningen på Faktura 1 till Sven Karlsson på 40 000 
kronor. Gör fakturan slutbetald. 
 

Matcha flera kundfakturor mot samma belopp 
Skapa en ny bankhändelse via Kassa- och bank på 80 000 kronor på datum 17-02-06. Detta 
är betalning som avser Faktura 2 och Faktura 3. Det är till samma kund: Allan Knutsson och 
kunden har betalt allt samtidigt. Klicka på knappen Matcha – Inbetalning från kundfaktura – 
Leta upp Faktura 2. Nu har du ett belopp kvar att stämma av på 30 000 kronor. För att kunna 
matcha även Faktura 3 klickar du på knappen Ny bokföringshändelse. Då får du möjlighet att 
betala även Faktura 3. 
 
När Belopp kvar att stämma av är 0, kan du välja att bokföra. Så enkelt är det att matcha 
flera händelser mot samma belopp i Visma eEkonomi! 
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Matcha debetfaktura och kreditfaktura när kunden betalt 
mellanskillnaden 
Ibland händer det att kunden skickar tillbaka vissa av varorna från den ursprungliga fakturan. 
Då skapar du en kreditfaktura på de varor kunden inte ska betala för.  

Faktura 4 är på 100 000 kronor men kunden: Greta Svensson har skickat tillbaka varor som 
avser 30 000 kronor. Kunden kommer att betala 70 000 kronor. 
 
Skapa en händelse under Kassa- och bankhändelse på 70 000 kronor per 17-02-07. Klicka 
på Matcha – Inbetalning från kundfaktura – Välj Faktura 4. Programmet kommer då föreslå 
en delbetalning då vi enbart fått in 70 000 kronor. Då är det viktigt att ni på raden för Betalt 
belopp ökar upp till fakturabeloppet på 100 000. Detta är för att fakturan ska bli slutbetald. 

På Belopp kvar att stämma av står det nu -30 000 kronor. Vi har då möjlighet att skapa Ny 
bokföringshändelse – Betalning av krediterad kundfaktura. Leta upp faktura 5 - Bokför. På så 
sätt får du både Faktura 4 och 5 matchade och betalda i samma händelse. 
 

 

 Hur ser 1930 ut på Transaktionsanalysen i och med att kunden betalt  
 mellanskillnaden på två fakturor? 

 

Felaktig kundfaktura 

Om du skapar en kundfaktura som blir felaktig på något sätt, exempelvis fel artiklar, fel 
datum eller belopp, behöver man skapa en kreditfaktura. Låt oss säga att Faktura 6 till Moa 
Larsson är felaktig och vi vill åtgärda det. Det gör du via Försäljning – Kundfakturor – Klicka 
på Faktura 6 – Åtgärder – Kreditera. Då hämtar programmet samma kund och artiklar. 
Åtgärda så att fakturadatumet blir samma som debetfaktura, dvs 17-02-01. Bokför sedan 
kreditfakturan.  
 
Under obetalda kundfakturor ligger nu en faktura på + 2 000 kronor och en på – 2 000 
kronor. Om du tittar på bokföringskontona så används samma kontonummer och belopp, 
men motsvarande sida på debet och kredit. Då blir dessa fakturor tillsammans +/-0 i 
bokföringen. För att de inte ska ligga kvar i reskontran boka du bort bägge fakturorna via 
kreditfakturan,  klicka Åtgärder – Kvitta – Välj Fakturan till Moa Larsson – Bokför.  

Om din faktura är obetald kan du genom att använda funktionen Ångra faktura spara 
mycket tid i förhållande till de moment du precis gjort. I stället för att först krediterat den 
felaktiga fakturan för att få bort den ur bokföringen och därefter kvitta kredit- och 
debetfakturan mot varandra för att boka bort de ur reskontran går det att göra betydligt 
enklare. På en felaktigt skapad och bokförd faktura under åtgärd väljer du istället: Ångra 
faktura. Då skapar Visma eEkonomi en rättningsverifikation som krediterar den felaktiga 
fakturan och kvittar de båda mot varandra direkt. Det går dock inte att använda åtgärden 
Ångra faktura om fakturan är helt eller delvis betald.  
 

Skapa faktura utifrån offert och order 

Klicka på försäljning – offert – Ny offert. Du skapar offerten på samma sätt som en 
kundfaktura. Det som skiljer sig är att det inte finns information om betalning utan offerten är 
enbart tänkt som prisförslag till kunden. Skapa en offert till kund: Moa Larsson, välj datum 
17-02-10 och artikel 101 programvara 1 st. Välj skapa offert som pdf. 

? 
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Är kunden intresserad och bestämmer sig för att handla kan du enkelt göra en order av 
offerten. Det gör du via knappen Åtgärder där du nu kan skapa en order. Programmet hämtar 
all information från offerten och du har möjlighet att lägga till fler artiklar eller en textrad innan 
du skicka en orderbekräftelse till kunden. Kontrollera så att datum blir 17-02-13 innan du 
skapar din orderbekräftelse.  

Under Försäljning – Order – Fliken Pågående ordrar hittar vi nu vår order. När varorna är 
skickade ändrar vi status till levererad via Åtgärder. Klicka på den gröna knappen för att 
leverera. 
 
Sista steget är nu att skapa en kundfaktura. Klicka på knappen för Åtgärder – Fakturera. 
 
Så smidigt är det att skapa olika typer av underlag till kunderna i Visma eEkonomi! 
 

! 

Registrera nu betalning av fakturan på 2375 kr den 17-02-20 via Kassa- och bankhändelser- 
ny bankhändelse- välj inbetalning från kundfaktura. 

 

Bokföra leverantörsfakturor    

Februaris leverantörsfakturor har kommit. Bokför följande: 

 
 

Du behöver inte utgå ifrån en offert först, sedan order för att sista skapa en 
faktura. Vill du kan du istället skapa en order direkt och sedan faktura. 



23 
 

 



24 
 

 

 



25 
 

 



26 
 

 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

Betala leverantörsfakturor 

Du betalar fakturorna via kassa- och bankhändelser. Ditt kontoutdrag ser ut på följande sätt, 
bokför efter det: 

 

 

Överföring mellan egna bankkonton 

Via en insättningsautomat sätter du in kontanter till företagskontot. Under Kassa- och 
bankhändelser utgår du nu ifrån Kassakontot. Skapa en Ny kassahändelse – Bokför följande 
på 17-02-17De: 
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Eftersom kontanterna minskar ska du välja Pengar ut – Lägg till – Matcha. I nästa steg väljer 
du sedan Överföring mellan egna bankkonton. Välj företagskontot som motkonto då det är dit 
pengarna överförs. 
 

?Hur ser du att pengarna kommit in på företagskontot i bokföringen? 

 
Manuell verifikation 

Via Bokföring – Verifikationer och knappen Ny verifikation kan man skapa en manuell 
verifikation. En manuell verifikation kan vara bra att använda när vi vill påverka andra konton 
än kassa- och företagskonto.  
Exempel: 
Hela saldot på konto 4000 ska flyttas till kontot 4010. Konto 4010 finns inte upplagt som 
standard så det lägger vi upp först. Det gör du via Inställningar – Kontoplan – Nytt konto. Döp 
kontot till Inköp material.   
 
Via Transaktionsanalysen under Bokföring söker du smidigt på konto 4000. Beloppet som 
står på Utgående saldo ska flyttas över till 4010. Skapa en ny manuell verifikation med båda 
kontona och beloppet.  Kontrollera kolumnen för kontosaldo så att det blir korrekt bokfört. 
Har du inte använt 4000 tidigare kan du använda ett valfritt konto att göra ombokningen på. 
Skapa verifikationen med datum 28 februari.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokföra löner  

Här kommer bokföringsunderlaget för februaris löner. Bokför detta via Kassa- och 
bankhändelser:  
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Skapa momsredovisning 

Nu är alla händelser för februari bokförda. Då kan du skapa momsrapporten för denna 
månad. Kontrollera att allt ser korrekt ut innan du bokför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tips! 

Om man har skapat momsrapporten 
men upptäcker att man missat att 
bokföra en händelse. Klicka på 

momsredovisningen – Åtgärder – 
Ångra. Då har du möjlighet att lägga till 
händelsen du missat och skapa en ny 

korrekt momsredovisning. 

 
Tips! 

Momskoden som finns på 
bokföringskontot styr vart 
beloppet ska hamna på 

momsredovisningen. 
Momskoden ser du under 
Inställningar - Kontoplan 
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Uppgifter februari 
 

1. Vad är resultatet för februari månad? 
 

2. Vad är det totala resultatet för företaget? 
 

3. Hur mycket pengar finns det på kassakontot enligt bokföringen? 
 

4. Hur stora är kostnaderna för februari? 
 

5. Vilka kostnadskonton används denna månad? 
 

6. Hur stora skulder har företaget? 
 

7. Vad har företaget för fordringar? 
 

8. Hur mycket personalskatt ska betalas för februari månad? 
 

9. Hur stor är den totala lönekostnaden för arbetare, kollektivanställda och 
företagsledare i februari? 
 

10. Ska företaget betala eller få tillbaka moms, och i så fall hur mycket? 
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Övning 4  
mars 

 

Skapa kontantfaktura 

Om kunden betalar kontant vill du ge kunden en kontantfaktura. För att skapa en sådan 
väljer du betalsätt Kontant på kunden och skapar fakturan precis som vanligt. När du bokför 
den så hamnar fakturan inte under Obetalda kundfakturor. Eftersom kunden betalar på plats 
hamnar den direkt som betald.  

Skapa en kontantfaktura till kund 3 Greta Svensson på datum 17-03-03. Du säljer 
konsulttjänst 500kr /h exkl moms, 3 h. 
 

Om man tittar under fliken Alla kundfakturor så ser konteringen lite annorlunda ut här. 
Det blir ingen uppbokning på 1510-kundfordringar utan den bokförs direkt som betald emot 
1910-Kassan. Notera även att det inte står Faktura utan Kontantfaktura och längst ner står 
det betalt. Ett utmärkt kvitto att antingen e-posta eller skriva ut till kunden. 
 
 

Skapa betalningsbekräftelse 

Väljer du betalsätt kortbetalning får du en betalningsbekräftelse. Detta om exempelvis 
kunden betalt via kortterminal, Swish eller iZettle. Du ställer in betalsättet på kunden och 
skapar en kundfaktura som vanligt med de artiklar kunden köpt. 

Lägg upp en ny kund: Kund 5 Miriam Bryant, företag med betalsätt kortbetalning. Skapa en 
faktura på 17-03-06 med försäljning konsulttjänst 500kr/h exkl moms, 10h. 

Betalningsbekräftelsen hamnar direkt under fliken för Alla kundfakturor när den blir bokförd. 
Då blir den första verifikationen bokförd på konto 1510-Kundfordringar som vanligt. Men det 
bokas ytterligare en verifikation per automatik där värdet på 1510-kundfordringar bokas bort 
och bokas istället på konto 1580-Fordringar för kontokort och kuponger. 

När pengarna nått företagskontot och det finns en händelse på kontoutdraget lägger du in 
det via Kassa- och bankhändelser. Ny bankhändelse, lägg in beloppet: 6250:- den 8/3. 

Matcha händelsen mot Inbetalning från betalkort. På så sätt bokas fordran på 1580 bort och 
visar att pengarna kommer in på företagskontot.  
 

Skapa utländsk kundfaktura 

Visma eEkonomi stödjer utländska valutor och även engelska fakturor om du väljer annat 
land än Sverige. Skapa en ny kund: Kund 6 Hans Mûller från Tyskland med valuta EUR. 
Skapa nu en ny kundfaktura till kunden på datum 17-03-09. Du säljer en ny artikel: Glas 
Kosta, 4-pack, 3 styck á 499:- SEK ink moms. 

Valutakursen sköter programmet per automatik utefter fakturadatumet. Aktuell kurs hämtas 
ifrån Europeiska Centralbanken.  



34 
 

Du hanterar fakturan precis som vanligt. På fakturan visas beloppen i EUR. När du sedan 
bokför händelsen blir verifikationen omräknat och bokfört i SEK.  

 
              

      Var ser du vilket belopp den utländska fakturan blir i SEK? 

 

Skapa leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturorna för mars månad har kommit in. Lägg upp leverantörer och bokför 
enligt fakturorna. Utländska leverantörer går bra att lägga in i leverantörsregistret. Du kan 
även välja land och valuta för utländska leverantörer. 
 

? 
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Bokför enligt följande: 
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4. Betala leverantörsfakturorna 

Kontoutdraget ser ut på följande sätt i mars månad. Betala leverantörsfakturorna.  

 

När betalning avser en faktura i annan valuta än SEK måste man markera rutan för 
Utlandsbetalning. 
Fyll i informationen och matcha sedan emot Betalning av leverantörsfaktura. 

 

Bokföra inköp mot kvitto 

Kvittona för mars månad finns samlade här. Bokför dem via Kassa- och bankhändelser. 
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Bokför kvittot per 17-03-20 
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Bokför kvittot per 2017-03-22 

 

 

Bokfört felaktigt inköp mot kvitto 

Skapa ett nytt Inköp mot kvitto 17-03-22. Inköp varor. Boka 1 000 kronor med kontona 1930 
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mot 4000 - Bokför. 
Titta nu via Bokföring – Verifikationer och på din nya verifikation. Om man i detta skede 
upptäcker att man missat att bokföra momsen kan man via Åtgärder – Skapa korrigeringsver. 
 
Beloppet blir fel även på konto 4000 eftersom beloppet är inklusive moms. På inköpskontot 
ska beloppet bokföras exklusive moms. Markera rutan Korrigera, så vänds detta belopp på 
korrigeringsverifikationen. På nästa rad på korrigeringsverifikationen väljer du passande 
konto för ingående moms och inköpskontot igen och konterar det som du önskar. Inköpet 
avser 25 % moms. 
 

Bokföra insättningar  

 
Bokför följande insättningar via Kassa- och bankhändelser: 
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Uppföljning via resultatenheter i bokföringen 

I Visma eEkonomi kan du använda dig av Resultatenheter och Kostnadsbärare. En 
resultatenhet används för att följa upp din verksamhet mer detaljerat genom att bokföra 
kostnader och intäkter på en specifik kostnadsbärare inom enheten. Uppgifter om 
resultatenheten och dess resultat hittar du på resultatrapporten.  

Under Bokföring – Resultatenhet – Lägg till grupp 1 – Ange namn Kontor. 
Skapa nya kostnadsbärare. Skapa en för Nord, Syd, Öst och Väst. 
 

Uppföljning via projekt i bokföringen 
Du kan använda dig av Projekt när du vill följa upp delar av din verksamhet mer detaljerat 
och över flera räkenskapsår. När du skapar en händelse i programmet kan du ange ett eller 
flera projekt som händelsen tillhör. På så vis får du uppföljning av alla intäkter och kostnader 
för projektet. 

Under Bokföring - Projekt lägger du upp dina projekt och kan även få fram historik och 
resultat för de olika projekten. Det finns också möjlighet att ta fram balans- och 
resultatrapporter baserade på ett eller flera projekt. 

Skapa ett projekt som heter Projekt 0008 – Projekttid 2017-01-01 – 2017-12-31. 
 

Bokföra kundfaktura med resultatenhet 
Skapa en kundfaktura till kund 4Moa Larsson med datum 17-03-15 där du säljer artikel 103. 
Glas 4-pack, 10s, lev. Lägg till resultatenheten Nord och bokför fakturan. 
 

Bokföra leverantörsfaktura med resultatenhet 

Skapa en leverantörsfaktura med datum 17-03-22 , på Telia levfakturanummer 17878 och 
ange totalbelopp 800:-, varav moms är 160 :-. Lägg till resultatenheten Nord på 
resultatkontot. Bokför sedan fakturan.  
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Skapa periodisering 

Du kan använda funktionen Periodisering när du arbetar med leverantörsfakturor för att få en 
mer rättvisande fördelning av dina kostnader. Periodisering använder du om du till exempel 
betalar hyra för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader 
som hyran avser. Du kan även periodisera en verifikation.  

Skapa en leverantörsfaktura till leverantör Hyresbolaget AB med datum 2017-01-01. 
Lev.fakturanr: 123456789. Fyll i totalbelopp 15 000 kronor, varav moms 3000. Kontera med 
exempelvis konto 5000 -Lokalkostnader. Klicka på knappen för Periodisera – 
Periodiseringskonto 1790 – Första datum 2017-01-01 – Antal månader: 3 st. Bokför. 
 
När fakturan är bokförd kan vi titta på verifikationen. Programmet bokar bort värdet från 

konto 5000 och överför det nu istället till 1790.  

 
Var ser du kommande periodiseringar? 

 

Utför Periodisering 

Via pilen vid Ny verifikation kan du välja Genomför periodisering. Välj datum 2017-01-31 och 
utför första för januari. Om man då tittar på verifikationen har värdet nu bokats bort från 1790 
och bokförts som en kostnad på konto 5000 istället. Utför periodiseringarna för februari 17-
02-28 och mars 17-03-31 också. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokföra löner 

Här kommer bokföringsunderlaget för mars månad. Notera att det är fördelat på olika 
resultatenheter och projekt.  

 

? 
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På konto 7399 går det inte att välja en resultatenhet. Bokför lönerna först. Går därefter in i 
Inställningar-Kontoplan och leta upp konto 7399, klicka på redigera och markera Använd 
resultatenhet på kontot och spara. Gå därefter in på Bokföring-verifikationer och leta upp din 
senaste verifikation för löner. Klicka på öppna. Välj nu upp resultatenhet och spara. 

 

Skapa momsredovisning 

Nu är samtliga händelser för mars bokförda. Skapa momsredovisningen för mars och bokför 
den.  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter mars 
 

1. Vad uppgår företagets resultat till? 
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2. Vad är resultatet för mars månad? 
 

3. Vad är resultatet för resultatenheten Kontor Nord? 
 

4. Hur stor är omsättningen för mars månad? 
 

5. Hur stora är kostnaderna för mars månad? 
 

6. Hur påverkar en kontantfaktura bokföringen? 
 

7. Hur påverkar en betalningsbekräftelse bokföringen? 
 

8. Vilken leverantör har högsta inköpssumman i år? 
 

9. Vilken kund är försäljningen högst på i år? 
 

10. Varför ska du periodisera och på vilka kontoklasser kan du periodisera? 
 

11. Hur mycket personalskatt ska betalas denna månad? 
 

12. Ska företaget betala eller få tillbaka moms, och i så fall hur mycket? 
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Smarta funktioner i Visma eEkonomi 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokföringsförslag 

Via Inställningar – Bokföringsförslag kan 

du skapa egna bokföringsförslag. Detta är 

väldigt användbart när man t ex via övrigt 

uttag ska bokföra lön. Lägg in de kontona 

som vanligtvis är med så behöver du 

endast komplettera med belopp när 

lönen ska bokföras nästa gång! 

Artikelkonteringar 

Försäljningskontona som används på 

kundfakturor styrs via artikelkonteringar. 

Via Inställningar och Artikelkontering kan 

du lägga upp egna. Om du exempelvis 

skapat egna intäktskonton med korrekt 

momskod kan du enkelt koppla dessa 

konton till dina artiklar. 

Inventarie 

I bokföringen finns tillgångarna för 

dina inventarier. Via Bokföring – 

Inventarie kan du få hjälp med 

avskrivningarna som ska göras 

månads‐ eller årsvis. Fyll i belopp 

och antal år för nyttjandeperioden 

så hjälper programmet dig med 

fördelning per månad eller år. 

eEkonomi App 

Ladda gärna ner vår eEkonomi app 

och se hur enkelt du kan skapa 

kundfakturor och få en överblick av 

de som är obetalda eller förfallna. 

 

Via appen kan man även 

fotografera kvitton. Detta är en 

väldigt smidig funktion för att få in 

underlag och enkelt kan se belopp 

för att bokföra moms och inköp. En 

annan stor fördel är att du snabbt 

kan se vilket kvitton som avser 

vilken verifikation.  

 

Originalen måste sparas. 

Årsavstämning 

När räkenskapsåret börjar 

närma sig sitt slut är det dags 

att göra årsavstämning. I 

programmet finns en utformad 

checklista för att enkelt gå 

igenom de steg som vanligtvis 

görs när året är slut. 

Exempelvis upplyser 

programmet dig om att 

kontrollera så att föregående 

års resultat är bokfört, att 

stämma av saldo på 

företagskontot jämfört med 

banken och hjälper dig att 

bokföra årets resultat. 
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Hjälp till? 
Januari 
Vilka konton bokförs din faktura på? 
Svar: Detta ser du antingen på kundfakturan genom att klicka så att fakturan expanderar. 
Bokföringskontona ser du även på verifikationen.  
 
Hur kan du se att fakturan nu är betald? 
Svar: Den ligger inte under fliken obetalda kundfakturor. Du kan även öppna fakturan och då 
ser du tillhörande händelse att betalningen ligger där.  
 

 
Februari 
Hur kan du se att fakturan är delbetald via Försäljning – Kundfakturor? 
Svar: Dels om du klickar på fakturan så under Relaterade verifikationer står delbetalning. Du 
ser det också om du klickar på Öppna på de tillhörande händelserna. 
 
Hur ser 1930 ut på transaktionsanalysen i och med att kunden betalt mellanskillnaden 
på två fakturor? 
Svar: Debetfakturan på 100 000 ligger i plus och sedan kreditfakturans belopp ligger -30 000 
kronor. Kvar på kontot är 70 000 kronor. 

 
Hur ser du att pengarna kommit in på företagskontot i bokföringen? 
Svar: Detta kan man se på verifikationen eller i Transaktionsanalysen. Kontrollera att 
företagskontot ligger i debet.  

 
Mars 
Var ser du vilket belopp den utländska fakturan blir i SEK? 
Svar: Titta på verifikationen. Bokföringen är alltid i SEK. 
 
Var ser du kommande periodiseringar? 
Svar: Du kan se dem på leverantörsfakturan i expanderat läge. Du hittar dem även vid 
knappen Ny verifikation genom att välja att Genomföra periodiseringar. Där ser du dem som 
ska komma. 
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Smarta tillval i Visma eEkonomi 
 

I utbildningsversionen av Visma eEkonomi har du tillgång till tillvalen Offert och Order.  
Det finns många andra väldigt användbara tillval som våra företagskunder använder sig av 
idag. 

Ekonomiöversikt 
Med hjälp av Visma Ekonomiöversikt får du en snabb och tydlig överblick på ekonomin, 
tillgänglig var du än befinner dig via en personlig och säker inloggning på vismaspcs.se. 
Budgetfunktion ingår. 

Ekonomin visas i överskådliga grafer, men det går givetvis även att djupdyka i siffror och 
verifikationer. Perfekt för den ekonomiansvarige eller redovisningsbyrån som vill presentera 
sifforna på ett snyggt och lättförståeligt sätt. 

Tid 
Få betalt för all din tid. Registrera dina tider i datorn, surfplattan eller mobilen och fakturera i 
Visma eEkonomi - dagligen eller vecka för vecka, även på projekt. 

Du kan även registrera utlägg, skapa underlag till fakturering och sköta din tidrapportering 
direkt i appen. 

Deklaration/Årsredovisning 
Med detta tillval kan du smidigt skapa din deklaration och årsredovisning för företaget. 
Programmet samlar ihop allt som är bokfört och placerar det på korrekta rutor i 
deklarationen. Årsredovisningen är ett bra hjälpmedel att få ordning på allt som är 
obligatoriskt i en årsredovisning.  

Lönebesked 
Du kan lägga upp anställda och skapa lönebesked. Programmet hjälper dig att räkna ut 
skatt, arbetsgivaravgifter och att bokföra löneunderlaget. Via programmet kan du enkelt 
skapa månadens arbetsgivardeklaration och rapportera elektroniskt till Skatteverket. Du har 
även möjlighet att mejla lönebesked direkt till dina anställda.  

Visma AutoInvoice 
Med den smarta funktionen Visma AutoInvoice kan du skicka dina fakturor elektroniskt direkt 
till dina kunders ekonomiprogram. Detta sparar både tid och miljö. Du har även möjlighet att 
ta emot dina leverantörsfakturor som utkast direkt i programmet. 

Visma Website Free – gratis hemsida 
Nu bjuder vi alla företag på en gratis hemsida. Med Visma Website Free kan du enkelt nå fler 
kunder med en proffsig hemsida. På ett par minuter når du ut till alla dina kunder, gamla som 
nya. Klicka, markera och dra. Sedan är det bara att publicera!  

 

Visma Webshop 
Gör det enkelt att starta butik på internet. På bara några minuter kommer dina kunder att 
kunna handla hos dig. Om du dessutom kopplar ihop ditt Visma eEkonomi med Visma 



53 
 

Webshop, så förs dina kunders beställningar automatiskt över till ekonomiprogrammet. Allt 
du behöver göra för att beställningen ska bli fakturerad och bokförd är att klicka. 
Direktkopplingen mellan programmen gör även att internetbutiken fylls på helt automatiskt 
när du fyller på lagret i ekonomiprogrammet.Är du intresserad? Kolla med din skola, de kan 
få tillgång till detta kostnadsfritt.  
 
Visma Integration 

Det finns även möjlighet att bygga på Visma eEkonomi med andra API-lösningar som 
exempelvis uthyrningsmodul, autogiro samt kundunika lösningar.  
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För hela landets småföretagare 
Sedan starten för över 30 år sedan har vi arbetat nära 
landets småföretagare och redovisningsbyråer. Det har 
gett oss fantastisk insyn i hur det är att driva eget. I dag 
använder fler än 170 000 småföretag våra program och 

tjänster. Dessutom har flertalet av Sveriges 
redovisningsbyråer program från Visma Spcs och större 

delen av landets gymnasieskolor använder våra program i 
sin utbildning. 

Vi hade inte kunnat få ett bättre betyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visma Spcs AB  
Sambandsvägen 5, 351 94 Växjö  

0470-706120 • utbilda.spcs@visma.com  
www.vismaspcs.se/skola 


