Förenkla och
effektivisera?
Vi erbjuder tjänster inom hela
ekonomiområdet och vi
tillhandahåller även system– och
driftservicelösningar. Beställning
och faktura samt Redovisning och
bokslut är två områden av tjänster
som tillsammans ger dig en
helhetslösning för behovet av
ekonomitjänster. Kontakta oss för
detaljerad information.

Beställning och faktura

Periodavslut och bokslut är en ekonomirelaterad tjänst
som ingår i område Redovisning och bokslut. Tjänsten
kan också köpas separat.
Periodavslut och bokslut
Oavsett om din myndighet har månadsbokslut, kvartalsrapport,
delårsrapport eller endast årsbokslut så kan tjänsten Periodavslut
och bokslut passa dig. Den kompletterar dessutom många av våra
andra tjänster eftersom det i bastjänsten ingår avstämningar av
balanskonton som är direkt relaterade till många av aktiviteterna i
löpande redovisning, kundfakturering. Exempel på avstämningar
som vi utför är kundreskontra, leverantörsreskontra, sociala
avgifter, premier, lönerelaterade poster, skatt och moms, anslag,
bankflöden med mera.
Vi kommer tillsammans överens om du som kund vill att vi
ansvarar för avstämningen för samtliga av era balanskonton eller
en del av dem.
Förutom avstämningar inför periodavslut så hanterar vi också
periodavgränsningsposter där vi sammanställer, beräknar och
bokför periodiseringar enligt uppgift om relevanta periodiseringar
från dig. Vi bokför också underlag som är upprättade av dig, till
periodiseringar enligt fastställd tidplan. Vid delårsrapport och
årsbokslut utför vi också bokslutsredovisning i form av till
exempel semesterlöneskuld, pensionsskuld, lokalt

Beställning och faktura ger ett
sömlöst, elektroniskt flöde från
beställning till färdig betalning.
Detta ger en snabb, effektiv
hantering med minimerade
manuella inslag. Följande tjänster
ingår i Beställning och faktura:

 E-beställ
 Leverantörsfaktura
 Kundfaktura

Redovisning och
bokslut
Redovisning och bokslut är ett
område av tjänster som passar alla
myndigheter och täcker stora delar
av redovisningsbehovet.
I Redovisning och bokslut ingår
tjänsterna:

 Löpande redovisning
 Anläggningssredovisning
 Tidredovisning
 Bokslut
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Periodavslut och bokslut

omställningsarbete och oattesterade fakturor i flödet då vi med
underlag från er och/eller lönesystem/försystem sammanställer,
beräknar och bokför bokslutsrelaterade poster.
Vill ni interimsbokföra oattesterade fakturor i flödet månadsvis
erbjuder vi det som tilläggstjänst.
Vid periodavslutet stänger vi perioden i ekonomisystemet och
rapporterar utfallet i huvudboken via filinläsning till
statsredovisningen enligt tidplan från Ekonomistyrningsverket. Vi
stämmer också av att inrapporterat utfall till statsredovisningen
motsvarar huvudboken efter rapporteringen. I samband med
inrapporteringen i Hermes rapporterar vi också realekonomisk
fördelning samt godkänner betalavstämning kvartalsvis. Vid
delårsrapport och årsbokslut rapporterar vi dessutom särskild
information där ni lämnar nödvändiga uppgifter för rapportering, vi
stämmer av motpartsinformation och rapporterar in avgiftsbelagt
verksamhet, allt enligt tidplan från Ekonomistyrningsverket.
De finansiella dokument som krävs vid delårsrapport och
årsbokslut enligt FÅB 2 kap 4 § upprättar vi i dialog med er. Vi
skriver då också kommentarer till de noter som vi bedömer går att
utläsa av redovisningen. Ni analyserar sedan de finansiella
dokumenten och skriver övriga kommentarer till utfallet i noterna
samt lämnar uppgifter avseende personalstatistik.
För de myndigheter som ska lämna finansieringsanalys bistår vi
med upprättandet av denna. När det är dags för föredragning av
delårsrapport och årsbokslut bistår vi med information inför
föredragningen och vi finns också tillgängliga för att bistå med
information och material vid revisionen. Det är sedan ni som själva
lämnar delårsrapporten, årsredovisningen och särskild
dokumentation till regeringen.
Vid EA-värderingen ansvarar vi för de myndighetsfrågor som är
relaterade till vår verksamhet och rapporterar svaren till er. Det är
ni som rapporterar in svaren till statsredovisningen, bevakar
kontaktrapport samt förmedlar eventuella kommentarer. Vill ni
istället att vi sköter inrapporteringen så går det bra att beställa det
som en tilläggstjänst. Då blir det istället ni som rapporterar till oss
de svar som berör er verksamhet medan vi svarar på den del som
berör våra tjänsteområden och rapporterar in svaren till
Ekonomistyrningsverket. När föregående års räkenskaper är
rapporterade och beslutade för vi över de utgående balanserna till
ingående balanser nästa räkenskapsår enligt fastställd tidplan. Om
några balanskonton ska föras över med fler dimensioner än konto
meddelar ni oss detta.

Kundmyndighet hos
Statens servicecenter
Som kundmyndighet får du tillgång
till våra gemensamma bastjänster:

 Vår servicedesk är öppen alla
vardagar kl. 08:00 – 16:30.

 Vår internkontroll, kvalitetssäkring och ständig utveckling
och förbättring av tjänsterna.
Våra tjänster utvecklas i dialog
med myndigheter och företag för
att säkerställa relevans och
stordriftsfördelar för hela
statsförvaltningen.
Våra tjänster är indelade i
bastjänster som är lika för alla
kundmyndigheter. Vi erbjuder
också tilläggs– respektive
specialtjänster samt konsulttjänster
som utformas efter behov.
Som kundmyndighet får du som
regel tillgång till produktionssystemen vi använder för vår
tjänsteleverans.
Som kundmyndighet betalar du en
avgift som baseras på de tjänster
du köper. Avgiften bestäms årligen
och följs upp löpande så att rätt
avgift debiteras i förhållande till
aktuella volymer.
Tillsammans arbetar vi efter en
samverkansmodell som är
gemensam för alla
kundmyndigheter.
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