
Visma Koncern

Ekonomilösningar som du vill ha det



2För hjälp direkt i programmet – tryck F1.

Välkommen till 
Visma Koncern
För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar  
vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. 

Tips och råd om ditt program hittar du på vismaspcs.se/support,  
där du kan få svar på dina frågor dygnet runt.

Som kund hos Visma Spcs har du även en egen sida – Min sida  
– som du når direkt från programmet. Där hämtar du senaste versionen 
av programmet, får tillgång till internettjänster, nyheter med mera.

För att dra nytta av alla fördelar med Min sida och för att börja arbeta  
med internettjänsterna måste du skapa ett konto. Det gör du enkelt  
på www.vismaspcs.se/minsida-reg

Vismas internettjänster
Härifrån når du direkt de internettjänster du är ansluten 
till och kan enkelt ansluta dig till övriga tjänster.

Min sida

Min sida innehåller även: 
Meddelanden 
Som inloggad får du personligt anpassad information 
som rör de program och tjänster du har från Visma Spcs. 

Visma Infoline
Dagliga nyheter om företagande, redovisning,  
skatter och ekonomi.

Nyhetsarkiv
Sök efter tidigare publicerade nyhetsartiklar.

Menyn
Via huvudmenyn tar du dig enkelt vidare till exempelvis 
webbutiken och supportsidorna.

Tips och aktuellt
Råd och tips om hur du använder dina program och  
tjänster på bästa sätt. Vi påminner också om viktiga  
händelser som rör ditt ekonomiarbete.

Ekonomifakta/Skattekalender
Viktiga belopp och procentsatser samt snabb  
överblick över alla viktiga datum för skatte- och  
momsdeklarationer under året.

Inspireras av andra
Här kan du bland annat ta del av andra företagares  
tips och idéer.

Logga in
För att ladda ner senaste versionen av ditt program och få personligt 
anpassad information om den eller de produkter du använder  
måste du vara inloggad.
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Arbeta med Visma Koncern

I nedanstående bild illustrerar vi hur Visma Koncern fungerar. Här beskrivs flödet från den  
inledande inmatningen av grunduppgifterna, fram till arbetet med årsredovisningshandlingarna.  
Använd gärna den här schematiska bilden som referens när du läser innehållet i häftet.

Arbeta med Visma Koncern

Integration mot 
Visma Bokslut

Grunduppgifter
Arbeta med 
uppdraget Årsredovisning

Företagstablå

Koncerntablå

Koncernverifikation 
och dokument

Balans- och 
resultaträknings-

mall

Utskrifter
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Börja så här

Installera programmet
1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen 

som du har hämtat från Visma Spcs hemsida.

2. Välj Installera. 
En guide leder dig genom installationen. Här väljer 
du om du vill starta via Visma Byråstöd.

3. Slutför installationen. 
Om du valt att inte arbeta via Visma Byråstöd läggs 
en programikon till på ditt skrivbord.

4. Starta programmet och aktivera det.

Börja så här

Starta Visma Koncern
Programmet startas från Visma Byråstöd eller via den fristående ikonen på 
skrivbordet. Om du använder Visma Byråstöd för att starta Visma Koncern väljer 
du först vilket företag du vill arbeta med. Öppnar du programmet genom den 
fristående ikonen kommer du till en dialogruta. Där väljer du vilket företag du vill 
jobba med. 



5För hjälp direkt i programmet – tryck F1.

› Grunduppgifter

Nästa steg: Företagstablå

Bra att veta:
Om du har lagt upp ett företag som tillhör koncern-
strukturen i Visma Byråstöd kan du hämta in upp- 
gifterna om detta företag till Visma Koncern.

Grunduppgifter

Det första du ska göra är att skapa ett koncernbokslut och fylla på med 
grunduppgifter. En guide hjälper dig steg för steg. Det börjar med att 
du ska skapa ett nytt moderföretag. Du lägger in grunduppgifter såsom 
bokslutsnamn, räkenskapsår och typ av bokslut. I nästa steg talar du 
om vilka företag som ska ingå i koncernstrukturen. Därefter väljer du 
uppställningsform för tablåns och årsredovisningens resultaträkning,  
t ex funktions- eller kostnadslagsindelad.

Exempel på grundinställningar 
som görs via guiden

•	Grunduppgifter

 - Bokslutets namn

 - Räkenskapsår

 - Enhet

 - Typ av bokslut

•	Koncernstruktur

 - Koncernens namn

 - Vilka företag som ingår

 - Var i strukturen som respektive företag ligger

•	Val	av	mall

 - Standardmall, kostnads- eller funktionsindelad  
resultaträkning

 - Egen, tidigare sparad mall

 - Mall direkt från ett annat bokslut i Visma Koncern

Grunduppgifter

Här väljer du vilken enhet som du vill ska 
gälla för koncernbokslut och årsredovisning.

Här väljer du 
uppställning för 
balans- och resultat-
räkningen.

Arbetar du via Visma Byråstöd kommer du till 
den här dialogrutan. Arbetar du däremot med 
Visma Koncern fristående lägger du upp alla 
koncernföretagen själv.

Koncernstruktur

Val av mall
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›› Arbeta med uppdraget

Nästa steg: Koncerntablå

Bra att veta:
För de flesta tablårader finns ett baskontointervall  
definierat. Det innebär att när du gör en import i  
Visma Koncern görs det en koppling till ett baskonto. 
Saldona hamnar sedan på rätt tablårad i företags-
tablån via sin koppling till baskonto.

Företagstablå

När du skapar ett koncernbokslut läggs en företagstablå upp för moder-
företaget och för varje dotterföretag som ingår i koncernen. Företags-
tablån innehåller en balans- och resultaträkning för företagets bokslut. 
Vilka rader som ingår i resultaträkningen beror på om du valt funktions- 
eller kostnadsslagsindelad resultaträkning vid upplägget. Du kan välja 
om inmatning av resultat- och balanssaldon ska ske manuellt eller via 
import från fil.

I varje företagstablå kan du göra eventuella justeringar av boksluts- 
saldon och/eller fördela obeskattade reserver. Dessutom kan du lägga 
till, ändra eller ta bort rader.

Import av ekonomidata

Du kan välja att lägga in uppgifter till  
företagstablån på följande sätt:

• Import från SIE-fil

• Import direkt från Visma Bokslut

• Manuell inmatning

Företagstablån

En företags-
tablå skapas för 
moderföretaget 
och för varje 
dotterföretag som 
ingår i koncern-
bokslutet.

Import – Välj källa
Du kan välja att importera 
kontoplan och saldon via 
en SIE-fil eller hämta upp-
gifterna direkt från Visma 
Bokslut.
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Nästa steg: Koncernverifikationer och dokument

Bra att veta:
Du kan välja hur balans- och resultaträkning ska visas  
i koncerntablån. Antingen väljer du att visa både  
balans- och resultaträkning eller endast en av dem. 

Koncerntablå

När du importerar saldon till dina företagstablåer förs de även över  
till koncerntablån. Det skapas en kolumn för varje företag som ingår  
i koncernen. Du kan inte ändra företagens saldon i koncerntablån,  
utan det måste ske i respektive företagstablå. När du arbetar med  
koncernverifikationer överförs även de till koncerntablån.

I koncerntablån kan du göra följande:

• Spåra samtliga koncernverifikationer 

• Spåra koncernverifikationer i en kolumn

• Spåra belopp i en specifik cell

• Spåra koncernverifikationer i en specifik rad

• Spåra koncernverifikationer i ett specifikt företag

• Välja kolumner

• Skriv ut till textfil/excel

• Skapa koncernverifikationer

Spåra koncernverifikation

Du kan se vilka verifikationer som påverkar 
en specifik cell eller en hel kolumn.

Här kan du välja 
vilka kolumner 
som ska visas i 
koncerntablån.  
Du kan avmarkera 
de du inte vill se 
och markera de 
kolumner du vill 
ska visas.

Urval kolumner 
i koncerntablå

Koncerntablå

Från koncerntablån kan du skapa 
och öppna koncernverifikationer/
dokument.

›› Arbeta med uppdraget
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›› Arbeta med uppdraget

Nästa steg: Balans- och resultaträkningsmall

Bra att veta:
Du kan kopiera koncernverifikationer från föregående 
år om du har gjort ett koncernbokslut tidigare i pro-
grammet.

Koncernverifikationer  
och dokument
I Visma Koncern upprättar du på ett enkelt sätt en verifikation för varje 
koncerntransaktion. I verifikationen skriver du in de uppgifter som krävs 
enligt bokföringslagen, d v s när den upprättats, vad den avser, vilket 
belopp som gäller och i vissa fall vilka handlingar som legat till grund 
för transaktionen. Du kan välja om programmet ska numrera verifikatio-
nerna automatiskt eller om du ska numrera dem manuellt.

Exempel på koncernverifikationer/dokument

• Förvärvsanalys

• Försäljning av dotterföretag

• Förvärvseliminiering

• Eliminering av dotterbolagsaktier

• Försäljning dotterbolag/Dotterbolags koncernmässiga 
värde

• Avstämning eget kapital

• Beräkning av fritt eget kapital i koncernen

Skapa koncernverifikation/
dokument

Internförsäljning är ett exempel på 
koncernverifikation som du kan 
skapa i programmet. En sådan 
försäljning innebär bokningar i både 
balans- och resultaträkningen.

Koncernverifikation internförsäljning

Här väljer du vilken typ av  
koncernverifikation/dokument 
du vill skapa.
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›› Balans- och resultaträkningsmall

Bra att veta:
För att kontrollera om det finns något som bör rättas  
i ditt bokslut kan du göra en bokslutskontroll. Du får  
då varningar på det som är fel i bokslutet. Boksluts-
kontrollen hjälper dig även med att rätta upp felen.

Nästa steg: Årsredovisning

Balans- och  
resultaträkningsmall
Balans- och resultaträkningen byggs automatiskt upp i en mall för att 
sedan användas i årsredovisningen. Mallen styr hur utskrifterna av  
balans- respektive resultaträkning ska se ut. Det finns en mall för  
koncernen och en mall för moderföretaget. Resultatmallens utseende 
beror på det val av uppställning som du gjorde vid upplägget av  
koncernbokslutet – kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad.

När du har gjort förändringar i resultat- eller balansräkningsmallen  
för en koncern kan du exportera mallen och importera till en annan 
koncern.

Du kan göra följande i balans- 
och resultaträkningsmallen:

• Se kontoinformation

• Skapa eller ändra rad 

• Flytta rader inom samma nivå

• Välja in konton till rätt rad i mallen

Balans- och resultaträkningsmall

Med hjälp av pilknapparna Ner eller Upp 
kan du flytta en rad inom samma nivå, 
till dess att den är på rätt plats.

Via knappen Välj rader kan du välja in rader från 
tablån till en specifik post i balans- eller resultat-
räkningen.

Ändra rad i balans- och resultaträkningen
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››› Årsredovisning

Bra att veta:
Årsredovisningen måste innehålla tilläggsupplysningar 
som anges i noter. Det finns färdiga förslag till noter 
som du kan välja bland och komplettera med.  
Du kan även skapa egna noter.

Nästa steg: Integration/Utskrifter

Årsredovisning

När du är klar med koncernbokslutet avseende elimineringar och  
avstämningar är det dags att påbörja arbetet med årsredovisnings-
handlingarna. Programmet ger dig ett förslag på innehåll i din årsredo-
visning utifrån ett antal uppgifter som du fått lämna om koncernen.  
Det finns även möjlighet att skapa egna dokument i årsredovisningen. 

I årsredovisningsdelen finns det två lägen – ett arbetsläge där du  
redigerar utseendet i dokument och noter och ett granskningsläge  
där ser hur slutresultatet blir i samband med utskrift.

Du kan manuellt mata in uppgifter till årsredovisningen eller importera 
från Visma Bokslut.

Standarddokument och noter

Några exempel på standarddokument till årsredovisningen:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning - koncern - moderbolaget

• Balansräkning - koncern - moderbolaget

• Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Några exempel på noter:

• Intäkternas fördelning

• Resultat från andelar i koncernföretag

• Byggnader och mark

• Eget kapital

Årsredovisning

I den vänstra delen av bilden visas de dokument som du 
valt ska ingå i årsredovisningen. Listan är uppbyggd som 
en trädstruktur och visar i vilken ordning dokumenten och 
deldokumenten kommer att skrivas ut i årsredovisningen.

Lägg till standarddokument

Skapa egna dokument

Du kan lägga 
till dokument i 
årsredovisningen. 
Bilden visar en 
lista över de 
standarddokument 
som finns inlagda 
i programmet.

Du har möjlighet 
att skapa egna 
dokument till års-
redovisningen.
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›› Integration  /  ››› Utskrifter

Integration

Du kan importera saldon direkt från Visma Bokslut eller via en XML-fil till Visma 
Koncern. Saldona från det valda bokslutet importeras till företagstablån i 
Visma Koncern. I samband med importen sker även en inläsning av eventuella 
årsredovisningsuppgifter som finns i bokslutet. Du kan även importera en SIE-
fil som du exporterat från ett ekonomiprogram, t ex Visma Administration. 

Utskrifter

I programmets utskriftscentral finns ett antal 
färdiga rapporter du kan skriva ut. Innan 
du gör själva utskriften kan du välja att 
förhandsgranska på bildskärmen. Därefter 
kan du välja mellan att skriva ut till skrivare, 
skapa en pdf  eller skicka rapporten till ditt 
e-postprogram. Det finns även möjlighet att 
skriva ut vissa utskrifter till Excel eller till en 
textfil.

I den vänstra rutan markerar du 
vilka utskrifter du vill skriva ut. 
Du kan välja att skriva ut flera 
olika rapporter på en gång. I den 
högra rutan gör du inställningar 
för respektive utskrift. 

Utskriftscentralen

Förhandsgranskning av utskrift

Du kan förhandsgranska 
din utskrift innan du 
skriver ut den.

Om du väljer alternativet E-post  
i utskriftscentralen skapas en pdf 
av utskriften och skickas till ditt 
e-postprogram.

Utskrift via e-post

Markera här om 
du vill importera 
saldon direkt från 
Visma Bokslut.

Välj källa

När du väljer att  
importera direkt från 
Visma Bokslut visas  
en lista med bokslut  
för det aktuella 
företaget.

Välj bokslut i Visma Bokslut



Så här når du oss
Försäljningsavdelningen

Telefon 0470-70 61 00 
E-post sales@vismaspcs.se

Hemsida www.vismaspcs.se/ 
 produkter

Öppettider mån–fre 08.00–17.00

Supportavdelningen

Telefon 0470-70 62 00

E-post support@vismaspcs.se

Hemsida  www.vismaspcs.se/support

Öppettider  mån–fre 08.00–17.00

Avtalsavdelningen

Telefon 0470-70 62 50

E-post avtal@vismaspcs.se

Öppettider mån–fre 08.00–17.00

Utbildningsavdelningen

Telefon 0470-70 61 50

E-post utbildning@vismaspcs.se

Hemsida www.vismaspcs.se/utbildning

Öppettider mån–fre 08.00–17.00

www.vismaspcs.se

Systemkrav

Internetanslutning

Operativsystem: Windows 8, 7, Vista eller XP

För fullständiga systemkrav se vismaspcs.se

Tjänster för dig  
med avtal
Du kan förenkla ditt företa-
gande ytterligare genom att 
använda ett antal smarta  
internettjänster. Det gör du  
direkt via internet eller ännu 
hellre som en integrerad funk-
tion i ditt program. Exempel  
på vad du kan göra är:  
kreditupplysningar, sköta dina 
backuper, skicka sms och  
rapportera reseräkningar  
och arbetstider.

Läs mer på vismaspcs.se/
produkter.

Rabatt på program  
och utbildningar
Med Visma Spcs serviceavtal 
får du köpa följande program 
till reducerat pris:
• Visma Analys
• Visma Anläggningsregister
• Visma Bokslut
• Visma Koncern
• Visma Revision
• Visma Skatt
• Visma Skatt Proffs

Du får också 20 procent  
rabatt på våra lärarledda  
utbildningar som omfattar  
allt från teoriutbildningar  
till fördjupningskurser  
i specifika funktioner.

”Tack för att du har valt att vara avtalskund hos Visma Spcs.  
Det är för din skull vi målmedvetet arbetar vidare med att  
förenkla företagandet.”

Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB

Nya versioner  
– alltid uppdaterad
Lagar och regler ändras  
ständigt, vilket påverkar ditt 
program. Med Visma Spcs  
serviceavtal får du tillgång  
till nya programversioner så 
snart en förändring har gjorts, 
funktioner lagts till eller för- 
finats. Uppdateringarna  
hämtas direkt via vår hemsida.

Supporten  
– till din tjänst
Ibland kör man fast och  
behöver hjälp. Det får du  
direkt av vår support, som  
nås på telefon eller e-post 
under kontorstid och dygnet 
runt via vår hemsida.  
För supporten är ingen 
fråga för enkel och våra 
medarbetare har gedigen 
programkunskap att dela 
med sig av.

Avtalet som ger dig mer!

Visma Spcs butiker 

Stockholm

Kungsbron 18, 111 22 Stockholm

Telefon 08-23 31 10

E-post butiken.sthlm@vismaspcs.se

Öppettider  mån–fre 08.00–17.00

Göteborg

Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Telefon 031-10 29 90

E-post butiken.gbg@vismaspcs.se

Öppettider mån–fre 08.00–17.00

Malmö

Neptuniplan 9, 211 18 Malmö

Telefon 040-693 13 10

E-post butiken.malmo@vismaspcs.se

Öppettider mån–fre 08.00–17.00

Växjö

Sambandsvägen 5, 352 36 Växjö

Telefon 0470-70 61 00

E-post butiken.vxo@vismaspcs.se

Öppettider mån–fre 08.00–17.00

Sommaröppettider juni–augusti se www.vismaspcs.se




