
Vilka av nedan påstående är rätt eller fel?

1
En kostnad är en periodiserad utgift.

2
En inbetalning uppstår när företaget skriver sin faktura.

3
En intäkt är en värdeminskning.

4
En inbetalning kan delas upp.

5
En utbetalning kan endast betalas kontant.

6
En kostnad avser en förbrukning under en period.

7
Utbetalning av löner är en affärshändelse.

8
Företagets kostnader hittar du i balansräkningen.

9
En intäkt är ett likviditetsbegrepp.

10
Intäkt minus utgift = resultat.

11
En inkomst avser företagets prestationer under en given period.

12
En utgift är en periodiserad kostnad.

13
En avskrivning är en kostnad.

14
Företagets balans fås genom intäkter minus kostnader.

15
Intäkt och kostnad är resultatbegrepp.

16
En inkomst är en periodiserad intäkt.

Rätt eller fel,  sid 1  [2]
om redovisningens grundläggande begrepp www.biz4you.se
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Vilka av nedan påstående är rätt eller fel?

1
En kostnad är en periodiserad utgift.

2
En inbetalning uppstår när företaget skriver sin faktura.

3
En intäkt är en värdeminskning.

4
En inbetalning kan delas upp.

5
En utbetalning kan endast betalas kontant.

6
En kostnad avser en förbrukning under en period.

7
Företagets löner i april är både en utgift och en utbetalning.

8
Företagets kostnader hittar du i balansräkningen [BR].

9
En intäkt är ett likviditetsbegrepp.

10
Intäkt minus utgift = resultat.

11
En inkomst avser företagets prestationer under en given period.

12
En utgift är en periodiserad kostnad.

13
En avskrivning är en kostnad.

14
Företagets balans erhålls genom intäkter minus kostnader.

15
Intäkt och kostnad är resultatbegrepp.

16
En inkomst är en periodiserad intäkt.

Rätt eller fel,  sid 2  [2]
om redovisningens grundläggande begrepp www.biz4you.se
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