Öppning av ny bokföring i nya Fortnox F3 Webbhuset i Finland
OBS! När man tar i bruk en ny bokföring i Webbhusets Fortnox för föreningar i Finland får
man INTE mata in något i funktionen Ingående balans som är det vanliga förfaringssättet i
Finland.
Så här tar man i bruk Fortnox F3 föreningsbokföring:
1. Första gången man loggar in kan programmet kräva att man fyller i föreningens namn
och organisationsnummer. Det fungerar inte med finska organisationsnummer så om
programmet vägrar godkänna det nummer man försöker skriva in kan man fylla i
nummerserien 121212-1212 för att komma vidare i programmet.
2. Efter det skapar man det första räkenskapsåret som är jämförelseåret till det år man
ämnar bokföra. (om föreningen är ny och detta är första räkenskapsåret behöver
man förstås inte skapa ett jämförelseår). T.ex. om ni vill börja bokföra år 2016 skall ni
först öppna räkenskapsåret 2015-01-10 till 2105-12-01. Notera att datum måste
skrivas enligt svensk standard årtal-månad-dag.
3. I detta skede lönar det sig att ägna en stund åt att planera sin kontoplan. I en tidigare
bokföring har man ju sällan samma kontonummer som här i Fortnox så det kan löna
sig att göra en kladd över vilken kontonummer i Fortnox motsvarar ert tidigare
kontonummer.
I Fortnox finns en grundkontoplan med en föreningssuppställning enligt
Bokföringsförordningens stadganden. Kontoplanen i programmet öppnas genom
funktionen Register/kontoplan (i gröna balken till höger). Men kontoplanen i
programmet innehåller inga mellanrubriker. Därför rekommenderar vi att man
använder samma kontoplan med mellanrubriker som finns att ladda ner här i
helpdeskfunktionen. Då kan man lättare få en överblick samtidigt som man väljer
under vilken rubrik man själv vill ha konton. Om man godtyckligt ger nya
kontonummer kan det hända att de i utskriften hamnar under fel rubrik. Om man
inte hittar lämpliga konton i vår kontoplan så rekommenderar vi att man använder
kontonumren 4700-4799 för den verksamhet man bedriver. Då får de rubriken Övriga
kostnader. OBS öppna inte nya konton efter kontonummer 4800 till 4999. Denna
grupp räknas inte med i resultatet! Om vår rubrik passar men inte själva
kontobenämningen så går det ju bra att ändra namnet på kontona i
grundkontoplanen och dessutom grunda nya konton.
4. När jämförelseåret är öppnat i Fortnox och kontoplanen är planerad och ändrad
inleder man genom att öppna bokföringsfunktionen och ett verifikat. I det första och
enda verifikatet skriver man in summorna i tidigare resultat- och balansräkning. OBS,
som ett ENDA verifikat. Men skriv inte in själva resultatsumman ”räkenskapsårets
resultat” utan programmet räknar ut årsresultatet. Men föreningens kapital dvs
sammanlagt resultat från tidigare år än jämförelseåret skrivs in på konto 2200.
Kostnader i resultatet bokförs som debet och intäkter som kredit. Aktiva i balansen
som debet och passiva i balansen som kredit (om föreningens kapital är negativt blir

det förstås debet också på passiva sidan). När debet och kredit stämmer kan
verifikatet sparas.
5. Då jämförelseårets resultat- och balansräkningen stämmer i Fortnox är det dags att
öppna ett nytt räkenskapsår och överföra balansen till följande år. Se separat
anvisning om denna överföring.
6. Exaktare info om konton finns inbyggt i programmet under frågetecknet på blått
botten. Fortnox har också demomonstrationsvideor på YouTube.
Modell på ett öppningsverifikat för jämförelseåret.

