Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015
Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var
oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan
uppbyggnad:
•

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller
att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

•

Vilka affärshändelser studenten möter avgörs via en slumpmässig dragning ur en
databas med många händelser. Studenten möter alltså olika händelser varje gång
man startar en inlämningsuppgift.

•

Varje affärshändelse rättas och besked ges var eventuella fel finns. Studenten kan
modifiera sitt svar och rätta på nytt, men man kan inte gå vidare till nästa
affärshändelse innan man gett korrekt svar på den händelse som visas på skärmen.

•

Inlämningsuppgiften är godkänd när studenten vid ett och samma tillfälle gett
korrekta svar på de sex affärshändelserna som presenteras. Betyg registreras i
resultatlistan på vanligt sätt.

•

Några lärarlösningar till de nya inlämningsuppgifterna finns inte eftersom
affärshändelserna i databasen inte har synliga nummer. Om du vill ge handledning
måste du be studenterna att skriva ut en skärmdump.s
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Här ska man ange de förändringar i resultaträkning och balansräkning som den
aktuella affärshändelsen orsakar.
Här ska effekterna av affärshändelsen anges i såväl resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys (med indirekt metod).
Uppgiften är att bokföra sex blandade affärshändelser. Beloppet som ska
bokföras är givet och bokföringen görs med kontoplanen i en nedrullningslista.
En bokföringsuppgift inriktad på momsredovisning. Det första steget är att ange
rätt belopp och därefter att ange konton för debitering och kreditering med
kontoplanen i en nedrullningslista.
En bokföringsuppgift inriktad på periodisering. Det första steget är att ange rätt
belopp och därefter att ange konton för debitering och kreditering med
kontoplanen i en nedrullningslista.
Termkunskap – Redovisning. Webbsystemet slumpar fram sex ”maskerade”
beskrivningar av ekonomiska termer inom redovisning. Studentens uppgift är att
via listor med termer ange vilken term som avses.
Termkunskap – Kalkylering. Webbsystemet slumpar fram sex ”maskerade”
beskrivningar av ekonomiska termer inom kalkylering. Studentens uppgift är att
via listor med termer ange vilken term som avses.
Övningen illustrerar effekterna en enskild affärshändelse har på resultat- och
balansräkning samt årets kassaflöde. Inga belopp behöver anges, utan man
svarar med klick..

På följande sidor visas skärmbilder från de nya inlämningsuppgifterna.

Inlämningsuppgift 101 - Samband mellan resultat- och balansräkning
I den här uppgiften ska du ange hur resultat- och balansräkningarna påverkas av den
affärshändelse som presenteras nedan. Övningen består av 6 st slumpmässigt valda
affärshändelser och du måste lösa alla sex korrekt för att bli godkänd på uppgiften. Du kan
avbryta och återkomma senare, men då möter du nya affärshändelser.
I balansräkningen anger du minskningar med minustecken, i resultaträkningen ska minskade
kostnader anges som positiva belopp. Klicka på "Rätta" knappen när du svarat. Skulle ditt
svar vara felaktigt kan du ändra siffrorna och klicka på "Rätta" på nytt. När du angett ett
korrekt svar visas en knapp för att gå vidare till nästa affärshändelse. Bortse helt och hållet
från moms och skatter på företagets vinst. (En tom ruta behandlas som att svaret är 0)
Affärshändelse 1 (av 6 st)
Vid bokslutet framkommer att den senaste räntebetalningen för
banklånen gjordes per den sista oktober. För perioden november december har företaget inte fått någon räntefaktura, men räntan för
dessa två månader beräknas komma att uppgå till 23 tkr.
Balansräkning (Tkr)

Resultaträkning (Tkr)

Anläggningstillgångar

1 500

Försäljningsintäkter

2 600

Omsättningstillgångar
(exkl. kassa och bank)

600

Kostnad sålda varor

- 800

Kassa och bank

300

Personalkostnader

- 500

Övriga externa
kostnader

- 300

Avskrivningar

- 200
- 100

Summa tillgångar

2 400

Eget kapital

900

Räntekostnader

Långfristiga skulder

900

Årets resultat

Kortfristiga skulder

600

Summa eget kapital
och skulder

2 400

100

(Kom ihåg minustecknet (-) för ökade kostnader)

Samband mellan resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys
I den här uppgiften ska du ange hur resultat- och balansräkningarna påverkas av den
affärshändelse som presenteras nedan. I övningen finns många affärshändelser och varje
gång du startar övningen slumpas 6 affärshändelser. I balansräkningen anger du minskningar
med minustecken, i resultaträkningen ska minskade kostnader anges som positiva belopp.
Klicka på "Rätta" knappen när du svarat. Skulle ditt svar vara felaktigt kan du ändra siffrorna
och klicka på "Rätta" på nytt. När du angett ett korrekt svar visas en knapp för att gå vidare
till nästa affärshändelse. Bortse helt och hållet från moms och skatter på företagets vinst.
(En tom ruta behandlas som att svaret är 0)
Affärshändelse 1 (av 6 st)
Företaget betalar leasingavgifter på 34 tkr för bilar man leasat för
företagsledningen. Leasingavgiften dras via autogiro från företagets
bankkonto.
Balansräkning (Tkr)

Resultaträkning (Tkr)

Anläggningstillgångar

1500

Intäkter

2600

Omsättningstillgångar
(exkl. kassa och bank)

600

Kostnader

2500

Kassa och bank

300

Årets resultat

Summa tillgångar

2
400

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet före
ändring av rörelsekapital

Eget kapital

900

Ändring av rörelsekapital

Långfristiga skulder

900

Investeringsverksamhet

Kortfristiga skulder

600

Finansieringsverksamhet

Summa eget kapital och
skulder

2
400

Årets kassaflöde

100

Inlämningsuppgift 103 - Bokföring - blandade händelser
•
•
•
•

När du startar inlämningsuppgiften slumpas 6 st affärshändelser från en större databas. De innebär att
du får olika affärshändelser varje gång du startar uppgiften.
Om ditt svar är fel visas samma händelse och du kan rätta ditt svar.
När du svarat rätt visas en knapp för nästa affärshändelse.
När du gett korrekt svar på den sista händelsen har du klarat inlämningsuppgiften.

Affärshändelse 1 (av 6 st)
Vid bokslutet konstateras att företaget betalt hyra för 1:a kvartalet nästa år på 16 000 kr och
redovisat detta belopp som en kostnad. För att få ett rättvisande bokslut justeras
räkenskaperna.
Beloppet 16000 kr ska debiteras på
konto

Beloppet 16000 kr ska krediteras på
konto

I uppgiften används följande kontoplan:
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Ingående moms
Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter
Inventarier
Leverantörsskulder
Utgående moms
Momsredovisning
Förutbetalda intäkter o Upplupna kostnader
Personalskatteskuld
Skuld sociala avgifter
Banklån
Eget kapital

Försäljning
Ränteintäkter
Varukostnad
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

Inlämningsuppgift 104 - Bokföring - moms
•
•
•
•
•

När du startar inlämningsuppgiften slumpas 6 st affärshändelser från en större databas. De innebär att
du får olika affärshändelser varje gång du startar uppgiften.
Först ska du ange det belopp som ska bokföras.
När du angett korrekt belopp ska du ange konto för debet och kredit.
När du svarat rätt på konteringen visas en knapp för nästa affärshändelse.
När du gett korrekt svar på den sista händelsen har du klarat inlämningsuppgiften.

Affärshändelse 1 (av 6 st)
In på företagets bankkonto kommer betalningen från en kund som avser en faktura som
bokfördes för en månad sedan. Fakturans belopp var 12 000 kr + moms 3 000 kr. Vad bokför
vårt företag vid betalningen?
Ange det belopp som ska bokföras:

kr (inga decimaler)

(Efter rätt svar på beloppsfrågan visas rullister där man klickar på rätt kontonamn)
15000 kr ska debiteras konto:

15000 kr ska krediteras konto:

I uppgiften används följande kontoplan:
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Ingående moms
Momsfordran vid EU-köp
Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter
Inventarier
Leverantörsskulder
Utgående moms
Momsskuld vid EU-köp
Momsredovisning
Förutbetalda intäkter o Upplupna kostnader
Personalskatteskuld
Skuld sociala avgifter
Banklån
Eget kapital

Försäljning
Ränteintäkter
Varukostnad
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

Inlämningsuppgift 105 - Bokföring - periodisering
•
•
•
•
•

När du startar inlämningsuppgiften slumpas 6 st affärshändelser från en större databas. De innebär att
du får olika affärshändelser varje gång du startar uppgiften.
Först ska du ange det belopp som ska bokföras.
När du angett korrekt belopp ska du ange konto för debet och kredit.
När du svarat rätt på konteringen visas en knapp för nästa affärshändelse.
När du gett korrekt svar på den sista händelsen har du klarat inlämningsuppgiften.

Affärshändelse 1 (av 6 st)
Vårt företag hyr ut lokaler och tar in hyra i förskott. Hyresbetalningarna redovisas debet
Kassa och bank och kredit Försäljning. En av hyresgästerna betalade den 1/12 en hyra på 27
000 kr som avser de kommande tre månaderna. Vad bokför hyresgästen vid bokslutet den
31/12 innevarande år? Hyresgästen som är ett företag har den 1/12 redovisat hela beloppet
som en kostnad.
Ange det belopp som ska bokföras:

kr (inga decimaler)

(Efter rätt svar på beloppsfrågan visas rullister där man klickar på rätt kontonamn)
18000 kr ska debiteras konto:

18000 kr ska krediteras konto:

I uppgiften används följande kontoplan:
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Ingående moms
Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter
Inventarier
Leverantörsskulder
Utgående moms
Momsredovisning
Förutbetalda intäkter o Upplupna kostnader
Personalskatteskuld
Skuld sociala avgifter
Banklån
Eget kapital

Försäljning
Ränteintäkter
Varukostnad
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

Inlämningsuppgift 106 - Termkunskap redovisning
för 420828 R. L.
XXX är termen för de tillgångar och skulder som företaget har när en
redovisningsperiod startar. XXX innehåller alltså samma information som
balansräkningen för föregående period.

Fråga 1 av 6

B C D E F G H I J K L M N
O P R S T U V Å Ä Ö
Term/Begrepp

Kort beskrivning

I denna uppgift slumpas sex beskrivningar av ekonomiska termer.
Din uppgift är att ange vilken term (XXX) som beskrivningen avser.
•

•
•
•

Klicka först på begynnelsebokstaven i tabellen ovan och sedan på den
term/begrepp som du tror är rätt svar. Upprepa proceduren tills du
svarat rätt.
När du svarat rätt visas en länk till nästa fråga i den vänstra kolumnen
Använd inte länkarna i den förklaring av vald term som visas.
Du är godkänd på inlämningsuppgift nr 106 när du svarat rätt på den
sjätte termen.

Inlämningsuppgift 107 - Termkunskap kalkylering
för 420828 R. L.

Fråga 5 av 6

Kostnader som betecknas som XXX är kostnader som inte påverkas av
mindre volymvariationer, men som hoppar upp en nivå när man når en
kapacitetsgräns. Kostnaderna för företagets löneavdelning är troligtvis
opåverkade av att verksamhetsvolymen går upp eller ned med 5%. Men
vid en kraftig expansion måste företaget nyanställa löneadministratörer,
vilket innebär att kostnaderna "hoppar" upp till en högre nivå.

B C D E F G H I J K L M N
O P R S T U V Å Ä Ö
Term/Begrepp

Ditt svar är Rätt
Halvfast kostnad
(Semi fixed cost)

Kort beskrivning
Kostnader som betecknas som halvfasta är kostnader som inte påverkas av
mindre volymvariationer, men som hoppar upp en nivå när man når en
kapacitetsgräns. Kostnaderna för företagets löneavdelning är troligtvis fasta
och opåverkade av att verksamhetsvolymen går upp eller ned med 5%. Men
vid en kraftig expansion måste företaget nyanställa löneadministratörer,
vilket innebär att de fasta kostnaderna "hoppar" upp till en högre nivå.
Vid riktigt stora volymändringar är inga kostnader helt fasta. Om ett litet
företag med tre anställda expanderar till ett börsnoterat företag, kommer
alla kostnader att öka. Men poängen med fasta kostnader är att de
visserligen ökar stegvis, men att de inte påverkas av mindre
volymvariationer.

Inlämningsuppgift 108 - Samband resultat, balans och kassaflöde
•
•

När du startar inlämningsuppgiften slumpas 6 st affärshändelser från en större databas. De innebär att
du får olika affärshändelser varje gång du startar uppgiften.
Uppgiften är att via "klick" markera om de olika posterna ökar, minskar eller inte påverkas.

Effekter på resultat, balans och kassaflöde
I den här uppgiften ska du ange hur resultat- och balansräkningarnas huvudposter och årets
kassaflöde påverkas av den affärshändelse som presenteras nedan. Övningen består av 6 st
slumpmässigt valda affärshändelser och du måste lösa alla sex korrekt för att klara övningen.
Du kan avbryta och återkomma senare, men då möter du nya affärshändelser.
Kom ihåg att du måste lämna ett svar på varje rad!
Affärshändelse 1 (av 6 st)
Vid periodbokslutet görs en avskrivning på 55 tkr.

Tillgångarna ökar

Tillgångarna minskar

Tillgångarna påverkas ej

-----------------

-----------------

-----------------

Eget kapital ökar

Eget kapital minskar

Eget kapital påverkas ej

Skulder ökar

Skulder minskar

Skulder påverkas ej

-----------------

-----------------

-----------------

Intäkter ökar

Intäkter minskar

Intäkter påverkas ej

Kostnader ökar

Kostnader minskar

Kostnader påverkas ej

-----------------

-----------------

-----------------

Årets kassaflöde ökar

Årets kassaflöde minskar

Årets kassaflöde påverkas ej

