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svar
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Omdöme E [180 min]
 
Uppgift 1
När uppstår en kostnad?

Uppgift 2
Vad är en affärshändelse?

Uppgift 3
Visa en indirekt avskrivning genom att markera med kryss.

Uppgift 4
Beskriv skillnaden mellan inkomst och inbetalning.

Uppgift 5
Förklara begreppet likviditet?

Uppgift 6
Vilka kontoklasser innehåller BAS-planen?
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Utgift Utbetalning Kostnad

svar

svar

Omdöme E [upp]

Uppgift 7
Vad innebär att periodisera?

Uppgift 8
Beskriv begreppet debetsaldo?

Uppgift 9
Beskriv vad ett interimskonto är.

Uppgift 10
Transformer AB har valt att investera  i ny teknologi. Företagets investering in-
handlas den 25 aug 20x1, 800 000 kr exkl. moms. Fakturan anländer den 20 
nov. Leverantören har gått med på en avbetalningsplan över 2 månader med 
30 dagars intervall. Inventariens ekonomiska livslängd beräknas till 10 år.

Hur stora är och när uppsår företagets utgift, utbetalning och kostnad?
Visa åren 20x1 och 20x2.
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15101510 30103010 26112611

19301930

24402440 40104010 26412641

19201920

Konto Namn Debet Kredit

2611 Utgående moms

2641 Ingående moms

2650 Momsredovisning

2650 Momsredovisning

1630 Skattekonto

Omdöme C [upp]

Uppgift 11
Ziggy AB köper in nya accessoarer på  kredit 200 000 kr inkl moms. När var-
orna anländer upptäckts felaktigheter i leveransen. Parterna kommer överens 
om en prisreduktion på 10 % och leverantören skickar en kreditfaktura. Före-
taget betalar sin leverantör via Plusgirot. Bokför alla tre affärshändelserna.

Ziggy AB säljer svarta accessoarer på kredit 600 000 kr exkl. moms. Tyvärr 
finns brister hos lagrets kvalitetskontroll. Kunden är missnöjd och parterna 
kommer överens om en nedsättning på 5% och de skickar iväg en kredit-
faktura. Kundens reglerar sin skuld via  banken. Bokför alla tre affärshändels-
erna.

Gör en momsredovisning hos Ziggy AB.

Redovisning, tentamen #2 sid 3  [11]
 

För- & efternamn:  www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

��:��:�	��p��"6\�Qy�1i��H<��	kD�
��:��:�	��p��"6\�Qy�1i��H<��	kD�
��:��:�	��p��"6\�*�y����e�7*�\�
��:��:�	��p��"6\�*�y����e�7*�\�


Konto Namn Debet Kredit

svar

Omdöme C [upp]

Uppgift 12
Pernilla  ska bokföra lönerna för företagets anställda. Hon tar hjälp av sin 
lönelista med namn och bruttolöner. Pernilla  bokför semesterlöner i samband 
med företagets bokslut. Samtliga medarbetare bor i Helsingborg där preli-
minär skatt dras med 30,60 %. Arbetsgivaravgifter är 31,42 %. Pengarna 
gireras via företagets bankkonto.

Paulina 52 500 kr.
Eric 45 000 kr.
Niclas 39 000 kr.
Anna 17 000 kr.
Pernilla  16 500 kr.

Hjälp Pernilla att bokföra företagets löner.

Hur stor är lönekostnaden i mars?   
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Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

Omdöme C [upp]

Uppgift 13
The Jean Genie  AB har sålt designade keramikplattor till en kund i Karlstad. 
Tyvärr har kunden dragit ut på tiden och inte betalt sin faktura. Ursprungliga 
fakturan var på  400 000 kr exkl. moms. Tyvärr upptäckte kunden transport-
skador så The  Jean Genie AB skickade en kreditfaktura på 100 000 kr inkl. 
moms.

När kunden till slut reglerar sin betalning är det 100 dagar efter förfallodagen. 
Parterna  var överens om kreditvillkoret 30 dagar annars utgår dröjsmålsränta 
med referensränta + 9 %. Bokför The Jean Genie AB:s dröjsmålsräntefaktura.

Uppgift 14
Sorrow AB har inhandlat belysning från Light my Fire GmbH i Dortmund, Tysk-
land. Fakturan är på € 100 000 och valutakursen är 8,50 kr/€. Bokför Sorrow 
AB’s utgift.

Företagets leverantör ringer upp och påpekar ett fel på fakturan. Felet identi-
fieras och Light my Fire  GmbH skickar en kreditfaktura på  10%. Bokför kredit-
fakturan.

Sorrow AB betalar Light my Fire GmbH i Dortmund. Pengarna utbetalas via 
företagets bankkonto. Valutakurs vid utbetalningstillfället 8,75 kr/€. Bokför 
företagets utbetalning.
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Konto Namn Debet Kredit

svar

Omdöme C [upp]

Uppgift 15
Moondance AB har handlat på kredit hos Velvet Underground AB som skriver 
ut en faktura på 200 000 kr exkl. moms. Kreditvillkor 30 dagar eller 10 dagar 
med 2 % kassarabatt. Moondance AB betalar via bank före 10 dagar och er-
håller kassarabatt. Bokför företagets kassarabatt.

Uppgift 16
Reality AB har IB lager 200 000 kr. Företaget har köpt in nya varor löpande 
under året. Den 12 dec köptes 1 000 portabla hårddiskar för 100 000 kr exkl. 
moms. Vid årsskiftet inventeras lagret och då finns det 100 st kvar enligt 
FIFO. Beräkna årets varukostnad.

Uppgift 17
Det är viktigt att du inför praktiska rutiner för att få din bokföring att fungera. 
Din verifikation genomgår ett antal administrativa moment från att den anlän-
der tills den är bokförd och avstämd. Vilka är dessa?

Redovisning, tentamen #2 sid 6  [11]
 

För- & efternamn:  www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

svar

��:��:�	��p��"6\�Qy�1i��H<��	kD�
��:��:�	��p��"6\�Qy�1i��H<��	kD�
��:��:�	��p��"6\�*�y����e�7*�\�
��:��:�	��p��"6\�*�y����e�7*�\�


Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

Beräkna

Omdöme C [upp]

Uppgift 18
Paranoid AB köper popkonst från Speedy Gonzales Inc. San Francisco. Faktur-
an är på $100 000. Valutakurs: 5,80 kr/$. Det svenska transportföretaget tar 
hem varorna från USA för 30 000 kr inkl. moms. 

Fakturan som anländer från Tullverket är relaterad till deras inköp från Speedy 
Gonzales Inc. San Francisco. Tullsatsen är 12 %. Bokför affärshändelsen.

Paranoid AB reglerar sin skuld till Speedy Gonzales Inc. San Francisco. Betal-
ning sker via Internetbank. Valutakurs 6,20 kr/$. Bokför utbetalningen.

Uppgift 19
Bokför upplupen ränta hos Low AB. Räntesatsen är 7 %.
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Omdöme A [upp]

Uppgift 20
Gör nedan bokslutsjusteringar samt besvara frågorna.
Omföringar görs på bifogad bokslutstablå.

Noter till bokslutstablån

1. En glömd försäljningsfaktura bokförs, 200 000 kr exkl. moms.

2. Senaste amortering var den 30 augusti. Bokför upplupen ränta, 5 %

3. En leverantörsskuld är bokförd som utbetalning dubbelt mot konto  1930, 
48 000 kr.

4. Flygbiljetter till New York, 11 200 kr, har har av misstagit blivit bokförda 
som hyrbilskostnader. 

5. Efter inventering värderas företagets varulager till 138 820 kr.

6. I dagboken finns en hyra för 1:a kvartalet 2014, 26 860 kr.

7. Företagsförsäkring betalas den 1 aug och gäller i 17 mån.

8. 6 000 kr har felaktigt bokförts som källskatt. 
Ska vara skuld sociala avgifter.

9. Inventariernas ekonomiska livslängd är beräknad till 5 år.
Avskrivning görs med indirekt metod.

10. Bokför upplupen semesterlön, 12 %.
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svar

Omdöme A [upp]

Uppgift 21
Besvara nedan frågor genom att analysera din ifyllda bokslutstablå.

A.
Hur stor är årets avskrivning?

B.
Vad är inventariernas bokförda värde?

C.
Hur stor är årets kostnad för försäkring?

D.
Hur stor är årets lönekostnad?

E.
Hur stor är årets räntekostnad?

F.
Hur stort är årets resultat?
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Fråga nivå E nivå C nivå A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Omdöme per fråga
Återlämnas ifylld till dig när din tentamen är rättad av din handledare.

Jag har gått igenom min tentamen och godkänner min lärares rättning och omdöme.

_____________________________________________________Namn 

__________________Klass 

_________________________________________________Underskrift 
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Kontoplan

1220 Inventarier
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier
1460 Varulager
1510 Kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar
1630 Skattekontot
1710 Förutbetalda hyreskostnader
1730 Förutbetalda försäkringspremier

1920 Plusgiro
1930 Checkräkningskonto [bankkonto]
2012 Skattekontot
2018 Egen insättning

2099 Årets resultat
2350 Banklån
2440 Leverantörsskulder
2611 Utgående moms

2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land
2641 Ingående moms
2645 Beräknad  ingående moms på varuförvärv från annat EU-land
2650 Momsredovisning

2710 Personalskatt [preliminär skatt]
2731 Skuld, lagstadgade sociala avgifter [arbetsgivaravgifter]
2960 Upplupna räntekostnader
2970 Förutbetalda intäkter

3010 Försäljning
3731 Lämnade kassarabatter
3960 Valutakursvinst
3974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel

4010 Varuinköp
4012 Varuinköp, import
4515 Inköp av varor från annat EU-land
4731 Erhållna kassarabatter

4690 Förändring av lager av handelsvaror
5010 Lokalhyra
6351 konstaterade förluster på kundfordringar
6352 Befarade förluster på kundfordringar

7010 Löner
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7832 Avskrivningar på inventarier
7960 Valutakursförluster

7974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel
8313 Ränteintäkter på kortfristiga fordringar
8410 Räntekostnader
8422 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder

8999 Årets resultat
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