
Automatiska avskrivningar / Bokslutstips  

Detta program kan spara in en hel del tid vid bokslutsarbetet för Dig eller Din 
revisor. Ett inventarie skrivs ju av till fullo under ett antal år och man kan tycka att 
det med dagens ränteläge inte spelar så stor roll vilken avskrivningsregel som används. 
SEBS gör dock hela arbetet automatiskt.  
Programmet hittar du under Ekonomi - Körningar - Avskrivningar.  Årskörning skall 
vara gjord och arbetsdatum någon av de första dagarna på nya året.  

I exemplet ovan kommer avskrivning att göras med 68 850 Kr enligt 30%-regeln. 
SEBS väljer automatiskt den skatteregel som ger lägst skatt för företaget. 

När Du klickar på Fortsätt gör SEBS en verifikation som automatiskt bokförs samt 
uppdaterar anläggningsregistret med hittills avskrivet samt restvärde. 
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Här ser vi en mer komplex körning. Bilen med anläggningsnummer 20172067 har 
skrivits av me ytterligare 112 390 Kr. Anläggningskortet ser ut så här. 

Ålder visar att två avskrivningar har gjorts. De inventarier som anskaffats och 
bokförts i SEBS finns automatiskt i Anläggningsregistret.  I annat fall kan Du registrera 
dem här. Numret skall vara 8-siffrigt med årtal samt verifikationsnummer. 
Verifikation 67 år 2015 får således nummer 20150067. 
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Förutsättningar för att kunna köra programmet:  
Balansrapport och Anläggningsregistret måste visa samma värde både vad gäller 
anskaffningsvärde och ackumulerad avskrivning. Se exempel. 

Balansrapport 

Anläggningsregister 

Glöm inte att direkt på nya året, när alla kundinbetalningar för föregående år har 
registrerats, skriva ut kundreskontran som skall bifogas bokslutet. 
Observera att listan Kundreskontra viss dag INTE kan användas för exakt värde då den 
inte tar hänsyn till eventuella godkända avdrag eller manuella bokföringar. 

Använder Du Kvittering av bankgirofil  kan Du använda listan Leverantörsreskontra 
viss dag. 

Du som inte använder Daglig inventering  skall göra fysisk inventering. Det är bra att 
ta backup efter inmatning av resultatet. Döp mappen till F1-ÅÅMMDD. Behöver 
Du hjälp med detta så kontakta supporten. 

Du behöver också ta ut en SIE-fil. Programmet hittar Du under Ekonomi - Körningar. 
Filen finns sedan under mappen C:\SIE. De flesta revisionsbyråer vill ha typ 4. 

Got Nytt År från supporten 
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Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-effektivaste affärssystem 
 Saknar Du någon funktion? Kontakta oss. En ny funktion kostar bara bråkdelen av vad det kostar att byta system för att 

erhålla en viss funktion.  
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS 

Avsluta prenumeration genom att sända AVSLUTA till support@systemtechnologies.se
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