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1.
Elk AB har tecknat en företagsförsäkring på 60 000 kr. Försäkringen löper från 
1 augusti 20x1 till 30 juli 20x2. Markera vilka  månader som  försäkringen för-
brukas under 20x1.

2.
Beräkna företagets försäkringskostnad 20x1. Se uppgift 1.

3.
Den 1 jan finns varor i lager för 5 000 000 kr. Under året har företaget köpt in 
varor för 12 000 000 kr. Vid årets slut värderades lagret till 3 500 000 kr. 
Beräkna årets varukostnad hos BetongImorten AB.

4.
Vad händer med företagets varukostnad när deras varulagret ökar?

5.
Den 25 nov 20x1 erhåller du en hyresavi, 5 000 kr för jan 20x2. Fakturada-
tum är den 22 nov 20x1 och kreditvillkor är 20 dagar netto. När uppstår före-
tagets utgift, utbetalning och kostnad?
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6.
Efter den senaste amorteringen 30 aug 20x1 är skulden till banken 500 000 
kr. Räntan är 3,6% och antal dgr är 360 på ett år. Beräkna företagets upplup-
na räntekostnad.

7.
Bygga Mera  AB har renoverat ett kontor. Arbetet genomfördes och färdigställ-
des under okt-dec 20x1. De skriver en faktura i jan 20x2 som skickas till sin 
kund som betalar fakturan 23 feb 20x2. Markera vilka månader som generer-
ar företagets intäkter.

8.
Under 20x2 skriver Bygga Mera AB en faktura på 300 000 kr exklusive  moms. 
Med hur mycket påverkar denna faktura årets resultat den 31 dec 20x2?

9.
Företaget erhåller en faktura, 5 000 kr, för en prenumeration på Dagens Indu-
stri. Prenumerationen gäller från 1 apr 20x1 till 31 mar 20x2. Beräkna årets 
kostnad för tidningar & tidskrifter.

10.
Vad är skillnaden på varuinköp och varukostnad?
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