Byte av bokföringsår i Fortnox Webbhuset F3

Skapa nytt/byt räkenskapsår till det år du skall börja bokföra. När du är innne på det nya året skall du
under Register öppna funktionen Kontoplan. Under den orange rutan, till vänster om den blå pilen på
bilden ovan finns funktionen ”Överför balanser från tidigare år” Via denna funktion överförs
balansen till ett nytt räkenskapsår. På bilden ovan från 31.12.2015 till 1.1.2016
OBS! Vid överföringen förmår inte Fortnox att automatiskt överföra summan av resultatet år 2015
(konto 2210) till kontot 2200 Tidigare års resultat. Efter överföringen är nog konto 2210 på noll men
summan i kontot 2200 är nu fortfarande den samma som föregående år 31.12.2015.
Detta ser man genom att summan av alla debit visar 57,50 i kontoplanen. Debet och kredit i
kontoplanen bör båda visa noll för att det skall stämma.
Man måste således vid alla räkenskapsårsbyten manuellt korrigera saldot på kontot 2200. Det gör
man genom att trycka på summan och skriva in den rätta summan. Den rätta summan är summan av
kontot 2200 och föregående års resultat, i detta fall är resultat 2015 lika med +57,50 som som måste
adderas med summan på kontot 2200.
Efter denna rättelse stämmer debet och kredit i kontoplanen och därför också i den ingående
balansen. Man kan också skriva ut en ingående balans 1.1. eller en vanlig balansräkning för att

kontrollera att allting stämmer. I den ingående balansen bör finnas två identiska spalter. Den enda
skillnaden är att konto 2200 år 2016 har en summa som är 57,50 högre än år 2015. Summan på
kontot 2210 årets resultat skall vara 0,00 i ingående balans. Kom ihåg att totala aktiva och totala
passiva i balansräkningen alltid måste ha samma summa.

På bilden nedan visar summan av debet på kontoplan ett kast på 57,50 som alltså bör rättas enligt
direktiven ovan.

