
Konto Namn Debet Kredit

5010 Lokalhyra 18 000

1710 Förutbetald lokalhyra 18 000

01 aug 31 dec 31 jul

Konto Namn Debet Kredit

6310 Företagsförsäkringar 6 300

1730 Förutbetald försäkringspremie 6 300

01 apr 31 dec 31 mar

Konto Namn Debet Kredit

8310 Ränteintäkter 18 000

1760 Upplupen inkomstränta 18 000

Här nedan ser du ett antal bokslutskonteringar där företaget AP Techno AB 
använt sig av olika interimskonton. Observera att moms inte påverkas när du 
gör ditt bokslut. Den är redan bokförd, redovisad och betald till Skatteverket.

Ver 567
Företaget har, den 20:e november, erhållit en hyresfaktura som  gäller för 
första kvartalet nästkommande år. Fakturan som är bokförd och betald var på 
18 000 kr, exklusive moms 4 500 kr. 

Ver 568
Företaget har, den 27:e juli, erhållit en försäkringsfaktura som gäller fr o m 
den 1:e augusti till 31:e juli nästkommande år. Fakturan som är bokförd och 
betald är på 10 800 kr. Det utgår inte moms på företagsförsäkringar.

Värde att periodisera, 10 800 x 7/12 = 6 300 kr

Ver 569
Företaget har lånat ut pengar till en kund. Lånet är på 200 000 kr och löper 
på 5 år med 12 % ränta. Kunden erhöll pengarna den 1:e april och ska 
amortera på lånet samt betala ränta den 31:e mars nästa år. 

Värde att periodisera, 200 000 x  9/12 x 0,12  = 18 000 kr
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Konto Namn Debet Kredit

3010 Försäljning 60 000

2990 Övriga upplupna kostnader & .. 60 000

Konto Namn Debet Kredit

6420 Revisionsarvoden 17 000

2991 Beräknat arvode för bokslut 17 000

01 jan 01 okt 31 dec 31 mar

Konto Namn Debet Kredit

6212 Mobiltelefon 17 000

2990 Övriga upplupna kostnader & .. 17 000

Ver 570
Företaget har skickat iväg en faktura till en kund på ett arbete som ännu ej är 
utfört utan det kommer att produceras och levereras först under början av 
nästa år. Fakturan är på 60 000 kr, exklusive moms 15 000 kr. 

Ver 571
Företaget beräknar tillsammans med deras revisor att värdet på revisorns 
nedlagda arbete på  företagets bokslut motsvarar 17 000 kr, exklusive moms 4 
250 kr. Eftersom de är mitt i bokslutet har de inte  erhållit en faktura från 
revisorn.

Ver 572
Företaget har ännu ej erhållit faktura från deras teleoperatör, vilket innebär 
att samtalsavgifterna för fjärde kvartalet inte har registrerats som utgift. 
Anna uppskattar den kommande fakturans värde till 17 000 kr, exklusive 
moms 4 250 kr. 

Värde att periodisera, 17 000 x 12/12 = 17 000 kr
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