Instruktion Excel‐årsräkning
Ta fram alla kontoutdrag och årsbesked från banker och utbetalare, t.ex. Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
OBS! Skriv gärna ut dem. Det blir lättare att bocka av alla inkomster och utgifter då.
Fyll i ingående tillgångar (bankkonton, fonder m.m.) per 1 januari eller startdatum för ditt uppdrag. Lägg in sparkonto
också. Tänk på att överföringar till sparkonton inte ska räknas med som utgifter eller inkomster.
Lägg bara in konton som du förvaltar och redovisar inkomster och utgifter från. Lägg alltså inte in huvudmannens
fickpengskonto eller konto som bara han eller hon använder. De utgifter som sker där ska du ju inte redovisa.

Huvudmannens fickpengskonto, fonder och aktier lägger du istället in under ”Övriga tillgångar”.

Du kan inte fylla i inkomster och utgifter på sidan 1 och 2 – de är låsta och inkomster och utgifter överförs automatiskt dit
från flikarna. Du måste istället gå till flikarna ”Inkomster” och ”Utgifter” längst ner och fylla i aktuella poster.
Fyll i alla poster från det konto som du förvaltar. Fyll bara i konton från vilka du betalar utgifter. Du ska som sagt inte fylla
i de transaktioner som huvudmannen gjort på sitt fickpengskonto.
OBS! Räkna inte samman utgifter för varje månad utan fyll i varje transaktion för sig.

Det kan se ut så här:

Varje månad kan alltså förekomma flera gånger om det skett fler transaktioner denna månad. Alla transaktioner ska
läggas in enskilt.
Se t.ex. Telefon/Internet/TV där det varit två utgifter i januari – 490 kr för Internet och 399 kr för TV.

Detsamma gäller inkomster. Varje inkomst ska fyllas i månadsvis. Om flera inkomster inkommit under en månad så
antecknar du detta.

OBS! Kom ihåg att lägga in inkomster före skatt. Skatten tar du upp som en utgift under Skatt pension/sjukers. under
”utgifts-fliken”.

När du fyllt i alla inkomster och utgifter enligt kontoutdrag och årsbesked fyller du utgående tillgångar. Fyll i samma
bankkonton som du fyllde i under ingående tillgångar (såvida inte något konto avslutas). Fyll också i övriga tillgångar.

