
Var ska du börja?
Det kan man ju undra? Det finns faktiskt en naturlig väg att gå. Eftersom det 
är ett stort och tidskrävande arbete  är det viktigt att ekonomichefen tar fram 
en handlingsplan och delegerar arbetet. Glöm inte att ha täta avstämnings-
möten under processen.

‣ Håll ett styrelsemöte och besluta om datum för din avveckling.

‣ Utse projektledare för företagets avveckling.

‣ Titta igenom företagets bolagsordning, där finns regler för företagets 
årsstämma. När och hur du ska skicka kallelse och hur din agenda  ska 
se ut.

‣ Tag fram en tid- och aktivitetsplan över din avslutande period.

‣ Leta upp en revisor som kan vara hjälp i ditt arbete och som ska skriva 
under din revisionsberättelse.

‣ Planera för att avsluta din produktion - tacka din leverantör för ett gott 
samarbete.

‣ Planera för att avsluta din försäljning - ett sista ryck ..

‣ Reglera företagets ”skulder”, bl a utlägg från dig själva.

‣ Bokför företagets sista verifikationer.

‣ Stäm av [kontrollera] samtliga kontohändelser i företagets bokföring.

‣ Stäm av företagets kassa.

‣ Stäm av huvudbokens Eget Kapital-konton bl a,
- Riskkapital.
- Egen insättning.
- Eget uttag.

‣ Stäm av företagets bankkonto/-n mot bankens kontoutdrag. De ska ha 
samma datum och belopp

‣ Skriv ut dagboken [verifikationslistan] och boka kort möte med din 
handledare.

‣ Gör bokslutsjusteringar, d v s periodisera samtliga konton.

‣ Ekonomichefen ger förslag till styrelsen om, eventuell, utdelning till 
riskkapitalandelsägarna och hur stor den ska vara.

‣ Ekonomichefen ger förslag om vinstdisposition, se  ditt samarbetsavtal. 
Normalt delas vinsten lika mellan medarbetarna.
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‣ Avsluta företagets bankkonto.

- Skriv ett brev till banken i god tid.
- Be att banken bekräftar din uppsägning skriftligt.
- Om du missar lär du få ett krav på ca 2 500 kr för ytterligare ett år.

‣ Glöm inte bort din sista momsredovisning - 12 juli.

- Avregistrera din momsregistrering hos Skatteverket

‣ Påbörja din årsredovisning

- Samla in

- Strukturera

- Bearbeta 

- Analysera

- Disponera

- Layouta [40% av budskapet]

- Ladda upp [Du är automatisk med i tävlingen - Bästa årsredo-
visning som avgörs vid höstens kick-off för nästa kull entre-
prenörer.

‣ Gå noga igenom kriterierna för årsredovisningen.

‣ Ladda upp din årsredovisning på din sajt på UF-online, max 3,0 MB.

‣ Om ca två  veckor kan du skriva ut ditt UF-intyg från din sajt på UF-
online.
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