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Uppgift 1 (16 poäng) 

 

Nedan följer en rad påståenden. Ange vilka/vilket av dessa påståenden som är det korrekta 

genom att ringa in det rätta svarsalternativet 1-4. Varje rätt delsvar ger 2 poäng. 

 

Deluppgift 1.1 

A)  Löpande bokföring handlar om registrering och inledande klassificering av 

affärshändelser. 

B)  Kontanta in- och utbetalningar bokförs i samband med bokslut. 

        1. A men inte B 

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B 

Deluppgift 1.2  

A) Balansräkningen är en uppställning som visar ett företags utgifter och inkomster vid en 

viss tidpunkt. 

B) Resultaträkningen är en uppställning som visar hur ett företags resultat har uppkommit 

under ett räkenskapsår.  

        1. A men inte B  

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B  

Deluppgift 1.3  

A) Varulagret ska värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 

B) Finansiella anläggningstillgångar måste skrivas ned till det lägre värde som tillgången har 

på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. 

        1. A men inte B  

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B  

 

Deluppgift 1.4 

A) Vid fondemission ökas aktiekapitalet genom tillförsel av nytt kapital. 

B) Balanserade vinstmedel kan inte delas ut till aktieägare 

        1. A men inte B 

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B  

 



Deluppgift 1.5  

A) Förutbetalda intäkter är inkomster som redan har bokförts men som inte motsvarar någon 

prestation och därför inte ska redovisas som intäkter för perioden. 

B) Interimsfordringar är ett samlingsbegrepp för förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. 

        1. A men inte B  

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B  

 

Deluppgift 1.6  

A) Skattemässiga överavskrivningar bokförs som bokslutsdisposition. 

B) Avsättning är en form av skuld som är osäker till antingen förfallodag eller belopp. 

        1. A men inte B  

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B  

 

Deluppgift 1.7 

A) Förslaget till vinstdisposition anges i förvaltningsberättelsen. 

B) De tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten 

benämns omsättningstillgångar.        

 

           1. A men inte B  
        2. B men inte A  
        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B 

 

Deluppgift 1.8 

A) Revision har sitt ursprung i intressekonflikten mellan redovisningsskyldiga företagsledare 

och företagets investerare och intressenter. 

B) Revisionsberättelsen är revisorernas skriftliga redogörelse för utfallet av granskningen av 

företagets redovisning och förvaltning. 

        1. A men inte B  

        2. B men inte A  

        3. Både A och B  

        4. Varken A eller B  

 



Uppgift 2 (10 poäng) 

 

Markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel.  
 

Rätt svar ger 1 p. 

Fel svar ger – 1 p. 

Inget svar ger 0p. 

 

 

 
Rätt Fel 

1.  Matchningsprincipen syftar till att räkenskapsårets 

sammanlagda kassaflöden skall matcha förändringen av likvida 

medel i balansräkningen.  

  

2.  Försiktighetsprincipen syftar till att ett företags redovisning inte 

skall överskatta tillgångar eller underskatta skulder. 

 

  

3.   Enligt Enhetsprincipen är företagets förmögenhet skild från 

ägarens förmögenhet och den valda redovisningsenheten måste 

definieras. 

 

  

4.    Bokföringslagen gäller enbart för företag som ska upprätta 

årsredovisning. 

 

  

5.  Bokföringsnämnden är den myndighet som ansvarar för att 

utveckla god redovisningssed i Sverige 

 

  

6.  Objektivitetsprincipen anger hur det egna kapitalet ska 

värderas. 

 

  

7.  I årsredovisningslagen återfinns regler för löpande bokföring.   

8. Redovisningen ska vara jämförbar, dvs. den går att jämföra över 

tiden och mellan företag. 

 

  

9. Utmärkande för konsekvensprincipen är att utgående balans för 

år 1 är lika stor som ingående balans för år 2. 

 

  

10. I enlighet med väsentlighetsprincipen får mindre utgifter 

kostnadsföras under året även om posten tillhör nästa år. 

 

  

 

 

 

 

 



Uppgift 3 (15 poäng) 

 

Bokför följande affärshändelser. Välj lämpliga konton med hjälp av kontoplanen som du 

hittar i slutet av tentan.  

 

 

a) Kreditköp av kontorsmaterial för 888 kr exklusive moms (25 %). (2 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

 

 

b) Betalning av leverantörsskulden i uppgift a) via checkräkningskontot. (1 poäng)    

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

 

 

c)  Ett långfristigt lån ges till ett kundföretag. Beloppet är 450 000 kr och betalas ut via 

plusgiro. (1 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

 

 

d)  Kreditförsäljning av varor (leksaker) till kund för 150 000 inklusive moms. (2 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



e)  På grund av reklamation från kunden avseende defekta varor (leksaker) skickar företaget 

en kreditnota på 24 000 kr exklusive moms. (2 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

 

 

f) Inköp av varor till lagret (leksaker). På fakturan finns följande poster specificerade: varor 

110 000 kr, fraktkostnad 750 kr, moms 27 687 kr. (2 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

  

 

g) Betalning av ränta och amortering. Lånebeloppet är 200 000 kr och räntesatsen 6 %. Vid 

det här tillfället betalas ränta för de närmast 6 föregående månaderna och amortering görs 

med 20 000 kr. Betalning görs via bank. (2 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

 

 

h) En anställd tjänsteman tar semester i juli. Den 25 juli får han sin lön, inklusive semesterlön, 

via bank. Han tjänar 35 000 kr i månaden och semestertillägget uppgår till 3 010 kr. Han 

betalar 31% av lönen i kommunal skatt. Arbetsgivaravgiften är 33%. (3 poäng) 

 

Kontonummer Kontonamn Debet Kredit 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



Uppgift 4 (4 poäng) 

 

Det är den 10 maj och AB Rätt & Korrekt har två dagar på sig att skicka in sin deklaration till 

skatteverket. AB Rätt & Korrekt har fem anställda och omsättningen brukar ligga runt 15 

miljoner kronor årligen.  

 

Vilka skatter och avgifter skall (i normalfallet) AB Rätt & Korrekt deklarera för och betala 

senast den 12 maj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 5 (3 poäng) 

 

Den 3 januari år 1 köper Skiftnyckeln AB in en maskin för 95 000 kr (exklusive moms). 

Maskinen levereras och börjar användas redan den 4 januari och dess nyttjandeperiod 

uppskattas till 5 år. Fakturan anländer den 7 januari. Enligt överenskommelse med det 

säljande företaget betalar Skiftnyckeln 5 000 kr (exklusive moms) för maskinen varje månad 

med start den 1 februari.  

 

a) Hur mycket uppgår utbetalningen, utgiften och kostnaden till år 1 för Skiftnyckeln 

AB? (Redovisa eventuella beräkningar samt kommentera vad de avser.)  

 

 

Utbetalning:  

 

Utgift:   

 

Kostnad: 

 

 

 

 

 

 

 



Uppgift 6 (8 poäng) 

 

Reservdelar AB hyr sina lokaler. Hyran betalas en månad i förskott och under innevarande 

räkenskapsår (20X8) har hyran varit 65 000 kr i månaden. Således innebär det att hyran för 

januari månad betalades in i december föregående år (20X7). Från och med januari nästa år 

(20X9) kommer hyran höjas med 5 000 kr och uppgå till 70 000 kr i månaden. Under första 

halvåret (20X8) gick försäljningen över förväntan och företagets lagerlokal blev för liten. 

Under augusti tecknade därför företaget ett ytterligare hyresavtal avseende en förrådslokal att 

användas som extra lagerutrymme. Hyran för denna lokal är 15 000 kr i månaden och betalas 

med tre månader i förskott. Första hyresbetalningen gjordes i augusti och avser således 

september, oktober och november och den andra hyresbetalningen gjordes i november.  

 

a) Hur stor är den ingående fordran (20X8) Reservdelar har på hyresvärden? 

 

 

 

b) Hur stor är Reservdelars hyreskostnad för 20X8? 

 

 

 

 

 

c) Hur stor är Reservdelars fordran på hyresvärden vid bokslutet 20X8 avseende 

förskottsbetalda hyror? 

 

 

 

 

 

d) Välj lämpliga konton från kontoplanen i slutet av tentan och visa hur utgifterna för 

hyrorna ska bokföras och periodiseras vid bokslutet. Kom ihåg att föra in eventuella 

ingående balanser. Utgå från att utbetalningarna bokas mot konto 1930 Checkräkning. 

Du väljer själv om du vill lösa uppgiften med brutto- eller nettometoden. 

 

 

Bruttometod 

 
      

          

              

              

          

 

 

Nettometod 

 
      

          

             

         

          



Uppgift 7 (16 poäng) 

 

Anläggningsregistret för Wilda Motor AB ser, per den 2011-01-01, ut enligt nedan. Wilda 

Motor önskar göra maximalt tillåtna skattemässiga avskrivningar. 

 

 

 Anläggningstillgångar        

Inköpsår Maskiner Anskaffningsvärde Nyttjandeperiod Restvärde 

Årlig 

avskrivning 

Ack. 

Avskrivning 

UB 2010 

Ack. 

Avskrivning 

UB 2011 

2008 Maskin A 500 tkr 10 år 0 tkr    

2008 Maskin B 250 tkr 5 år      0 tkr    

2008 Maskin C 150 tkr 5 år 0 tkr    

2009 Maskin D 200 tkr 8 år 0 tkr    

2010 Maskin E 600 tkr 10 år 0 tkr    

                                    

Summa              

 

 

Ingående ackumulerade överavskrivningar uppgår till 175 tkr. 

 

Under 2011 har följande skett: 

Maskin A som anskaffades 2008 har sålts för 250 tkr. 

En ny maskin F har anskaffats för 300 tkr. Detta har bokförts genom att konto 1210 Maskiner 

och inventarier har debiterats och konto 1930 checkräkning krediterats. Nyttjandeperioden 

beräknas till 5 år och restvärdet till noll. 

 

 

a) Uppdatera anläggningsregistret med anledning av årets anskaffning och 

försäljning. Beräkna och uppdatera anläggningsregistret med årlig avskrivning och 

ackumulerad avskrivning.  

 

 

 

b) Beräkna realisationsvinsten/förlusten med anledning av försäljningen av maskin A. 

 

 

 

 

c) Beräkna årets planenliga avskrivningar 

 

 

 

d) Beräkna lägsta tillåtna värde enligt huvudregel och kompletteringsregel 

 

 

 



e) Beräkna årets skattemässiga överavskrivningar. 

f) Visa hur företagets bokföring ser ut på kontona nedan per 2011-12-31. Kom ihåg 

att föra in ingående balanser. 

 

 

 

  1210 Maskiner och inventarier                            

    
  

    
  

    
  

 

              1219 Ack. Planenliga avskrivn. 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7973 Förlust vid avyttring maskiner 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
   8850 överavskrivningar 

    

    

   2150 ack.överavskrivningar 

    

    

    

 

   7830 avskrivn. Maskin och inventarier 

    

    

     



 

Uppgift 8 (28 poäng) 

 

Nedan återges saldobalansen för Speed Cross AB inför bokslutet 20X4. Gör bokslut och ta 

därvid hänsyn till nedanstående upplysningar. Debiteringar och krediteringar görs i 

tilläggskolumnen.  

 

 

1. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, anskaffningsvärdet uppgår till 

675 000  kr och nettoförsäljningsvärdet har beräknats till 682 000 kr. 

 

2. Speed Cross betalade och bokförde företagsförsäkringen den sista maj med ett år i 

förskott. Fakturans belopp uppgick detta år till 60 000 kr, förra året uppgick fakturan 

till 48 000 kr. Bokför nödvändig periodisering avseende försäkringen, företaget 

tillämpar nettometoden. 

 

3. Vid föregående års bokslut hade en kund ställt in sina betalningar. Speed Cross’s 

fordran på kunden var 125 000 kr (inkl. moms) och Speed Cross gjorde en 

nedskrivning av denna fordran med 80 000 kr. Under året gick kunden i konkurs och 

Speed Cross erhöll ingen utdelning vid konkursen. Beräkna och bokför resultatet av 

kundförlusten. 

 

4. Vid årets bokslut ställde en ny kund in sina betalningar. Bolagets fordran på denne 

kund är 60 000 kr inklusive moms och man bedömer att endast 20 % av denna fordran 

kommer att betalas. 

 

5. Årets avskrivningar uppgår till 59 000 kr och överavskrivningar till 50 000 kr. 

 

6. Bolaget tecknade ett banklån om 240 000 kr i slutet av februari detta år som amorteras 

två ggr per år med 20 000 kr per tillfälle. Den första amorteringen betalades i slutet av 

augusti och nästa amortering sker i slutet av februari nästa år. Räntan är på 6 % och 

betalas i samband med amorteringen. Bokför nödvändig periodisering av räntan. 

 

7. Vid årets bokslut önskar företaget göra maximal avsättning till periodiseringsfond.  

Icke avdragsgilla kostnader uppgår till 10 000 kr och icke skattepliktiga intäkter 

uppgår till 5 000 kr. Statslåneräntan vid utgången av november 20X3 var 3 %. 

Avrunda nedåt till närmaste hundratal. Redovisa beräkningar! 

 

 

 

 

 

 



8. Skatteskulden vid årets början uppgick till 5 000 kr (1/12 av 20X3-års 

preliminärskatt). I december kom besked om att slutlig skatt överensstämde med 

preliminärskatten. 

 

Preliminärskatten för 20X4 var 84 000 kr. 

Icke skattepliktiga intäkter uppgår till 5 000 kr 

Icke avdragsgilla kostnader uppgår till 10 000 kr 

Statslåneräntan vid utgången av november 20X3 var 3 %. 

Skattesats 26,3% 

 

Beräkna och bokför årets skattekostnad (avrunda nedåt till närmaste hundratal). 

Redovisa beräkningar! 

 

9. Avsluta ingående- och utgående moms mot redovisningskonto moms. 

 

10. Bokför årets resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konto Saldobalans Tilläggskolumn Balansräkning

Debet Kredit Debet Kredit Materiella anläggningstillgångar

1110 Byggnad

1130 Mark 186 000

1220 Inventarier 590 000

1229 Ack.avskrivning inv. 145 000

1388 Långfr.fordran utl.valut

Omsättningstillgångar

1460 Varulager 631 000

1510 Kundfordringar 204 648

1515 Osäkra kundfordr.

1519 Nedskrivn.kundfordr. 80 000

1640 Skattefordringar

1730 Förutbet. Försäkring 20 000

1810 Aktier och andelar

1890 Nedskrivn.kortfr.plac.

1930 Checkräkning 131 890

Summa tillgångar

Eget kapital

2081 Aktiekapital 500 000

2086 Reservfond 50 000

2091 Balanserat resultat 70 000

2099 Redovisat resultat

Obeskattade reserver

2117 P-fond Tax 03 90 000

2118 P-fond Tax 04 80 000

2119 P-fond Tax 05

2150 Ack.överavskrivningar

Långfristiga skulder

2350 Banklån 220 000

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder 167 000

2444 Lev.skulder utl.valuta

2510 Skatteskulder 7 000

2610 Utgående moms 50 000

2640 Ingående moms 40 000

2650 Redovisn.moms

2710 pers. källskatt 18 900

2730 lagst.soc.avg 20 790

2920 uppl.semlöner 41 540

2940 uppl.soc.avg. 13 708

2950 Upplupna räntekostn.

S:a Eget kapital

och skulder

 

 

 



Konto Saldobalans Resultaträkning

Debet Kredit Rörelsens intäkter

3010 Försäljning 5 339 030

3960 Kursvinster i rörelsen

3970 Resultat avyttr.invent.

Rörelsens kostnader

4010 Varuinköp 3 174 000

5010 Lokalhyra 350 000

6310 Försäkringar 60 000

6351 Kundförluster

6352 Befarade kundförluster

6990 Diverse kostnader 55 500

7370 Representation 48 500

7000 Löner 1 056 000

7090 Förändring.sem.skuld

7510 Soc.avgifter 298 330

7812 Avskrivning invent.

7960 Valutakursförl.rörelsen

7973 Förlust avyttr.invent.

Rörelseresultat

8230 Valutadiff.långfr.fordran

8310 Ränteintäkter 44 400

8350 Res.avyttr.värdepapper

8370 Nedskrivn.kortfr.plac.

8410 Räntekostnader 7 500

Resultat efter fin.poster

8811 Avsättning P-fond

8819 Återföring P-fond

8850 Avskrivning över plan

Resultat före skatt

8910 Årets skattekostnad 84 000

8999 Årets resultat Årets resultat

6 937 368 6 937 368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tillgångar  

 

Kontonamn   Förkortning     Nummer 

Varumärken   (vm)  1050  

Ack. avskrivning, varumärken (aavm)  1059 

Byggnader    (bygg)  1110  

Ack. avskrivning, byggnader (aabygg)  1119 

Mark    (mark)  1130 

Maskiner och inventarier  (mi)  1210 

Ack. avskrivning, maskiner och invent (aami)  1219  

Datorer   (dat)  1250 

Andelar och värdepapper i andra företag (andelar)  1350 

Andelar i börsnoterade företag  (andelar)  1351 

Långfristiga fordringar  (lf)  1380 

Ack. nedskrivning, långfristig fordran (anlf)  1389 

Råvarulager    (råv)  1410 

Produkter i arbete  (pia)  1440 

Färdigvarulager   (fäv)  1450 

Lager av handelsvaror  (hav)  1460 

Kundfordringar   (kf)  1510 

Nedskrivning, kundfordran (nkf)  1519 

Avräkning skatter och avgifter (avräk)  1630 

Momsfordran   (mf)  1650 

Kortfristig lånefordran  (kl)  1682 

Förutbetalda hyror   (fh)  1710 

Förutbetalda försäkringar   (ff)  1730 

Upplupna ränteintäkter  (uri)  1760 

Förutbetalda kost. och upplupna int. (fkui)  1790 

Andelar i börsnoterade företag (akt)  1810 

Obligationer   (obl)  1820 

Nedskrivning, kortfristiga placeringar (nkp)  1819 

Kassa    (ka)  1910 

Plusgiro    (pg)  1920 

Check    (ch)  1930 

Bank   (ba)  1940 

Likvida medel   (lm)  1950  

 

Eget kapital och skulder 

 

Kontonamn   Förkortning     Nummer 
  

Aktiekapital    (ak)  2081 

Reservfond    (rf)  2086 

Balanserad vinst eller förlust (bv)  2091 

Erhållna aktieägartillskott  (eat)  2093 

Överkursfond  (öf)  2097 

Årets resultat   (år)  2099 

Periodiseringsfonder   (pf)  2110-2129 

Ack. överavskrivningar   (aöa)  2150 

Avsättningar   (asä)  2290  

Checkräkningskredit  (chk)  2330 



Banklån    (bl)  2350 

Fastighetslån, långfristig del (fld)  2351 

Långfristiga lån utländsk valuta (luv)  2355 

Leverantörsskulder   (ls)  2440 

Leverantörsskulder i utländsk valuta (lsu)  2444 

Skatteskulder  (ss)  2510 

Beräknad inkomstskatt  (bis)  2512 

Utgående moms (25 %)  (um)  2610 

Beräknad utgående moms EU land (bum)  2615 

Utgående moms (12 %)  (um)  2620 

Utgående moms (6 %)  (um)  2630 

Ingående moms   (im)  2640 

Beräknad ingående moms, EU land (bim)  2645 

Redovisningskonto för moms  (mr)  2650 

Personalskatt   (ps)  2710 

Lagstadgade sociala avgifter (lsa)  2730 

Upplupna semesterlöner  (usem)  2920 

Upplupna sociala avgifter  (usa)  2940 

Förutbetalda intäkter  (fi)  2970 

Förutbetalda hyresintäkter  (fhi)  2971 

Upplupna avtalskostnader  (uavt)  2980 

Förutbetalda försäljningsintäkter (ffö)  2990 

 

Intäkter 

 

Kontonamn   Förkortning       Nummer 
 

Försäljning varor   (frs)  3010 

Tillfällig uthyrning av personal (up)  3620 

Hyresintäkter   (hi)  3911 

Valutakursvinster av rörelsekaraktär (vvir)  3960  

Vinst avyttring av byggnader  (vab)  3972 

Vinst avyttring av maskiner och invent. (vami)  3973 

Utdelning på aktier   (utd)  8210 

Återföring av nedskrivning på lång ford.(ånlf)  8280 

Ränteintäkter   (ri)  8310 

Vinst vid aktieförsäljning  (vva)  8350 

Återföring av nedskrivning på kort plac. (ånkp)  8380 

Räntekostnader för skatter och avgifter  (rksa)  8423 

Valutakursvinster på långa skulder (vvis)  8431  

Återföring från periodiseringsfond  (åpf)  8819 

 

Kostnader  

Kontonamn   Förkortning     Nummer 

Varuinköp    (ink)  4010 

Förbrukningsmaterial tillverkning  (fmt)  4050 

Förändring av produkter i arbete (fpia)  4940 

Förändring av färdigvarulager (ffäv)  4950 

Lokalhyra    (hyra)  5010  

Städning   (städ)  5061 

Förbrukningsinventarier/datorer (finv)  5410  



Förbrukningsmaterial  (fmat)  5460  

Reparation och underhåll  (ru)  5500  

Reservdelar   (rdel)  5510 

Frakter   (fra)  5790 
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