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Inlämningsuppgift nr 111
Din uppgift är att beräkna de utelämnade beloppen. Lös uppgiften från år 05 till år 07:
(Alla belopp är i tusentals kronor)
År - 04

År - 05

Tillgångar den 31/12

8000

9000

Eget kapital den 31/12

3000

Skulder den 31/12

5000

År - 06

År - 07
10000
4500

6500

5500

12000

13000

12500

-11900

-12700

100

300

Utdelning

0

500

0

Nyemission

0

0

400

Intäkter
Kostnader (använd minustecken)
Årets resultat
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Inlämningsuppgift nr 112
Din uppgift är att beräkna de utelämnade beloppen. Lös uppgiften från år 05 till år 07:
(Alla belopp är i tusentals kronor)
År - 04
Tillgångar den 31/12

6000

Eget kapital den 31/12

2000

Skulder den 31/12

4000

Intäkter
Kostnader (använd minustecken)
Årets resultat
Utdelning
Nyemission
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År - 05

År - 06

År - 07

7300

7000
1800
5200

5000
9950

11000

-9900

-11700

50

- 700

500

0

400

0

350

0

-12500

Inlämningsuppgift nr 113
I deluppgifterna a) - c) ska du fritt hitta på egna siffror. Kravet på dina siffror är att de är
koncistenta med den information du får om företaget. Det finns allstå mängder av
korrekta lösningar till varje deluppgift. Ange inga negativa tal!
Uppgift a)
A-företaget redovisar ett resultat efter skatt för år x4 på -400 tkr. Din uppgift är att hitta
på siffror här nedan så att de leder till företagets redovisade resultat.
Under år x4 har företagets tillgångar ökat med

tkr

Under år x4 har företagets skulder ökat med

tkr

Under år x4 har företaget verkställt en utdelning på

160 tkr

Ingen nyemission har gjorts under år x4
Uppgift b)
B-företaget redovisar ett resultat efter skatt för år x5 på -900 tkr. Din uppgift är att hitta
på siffror här nedan så att de leder till företagets redovisade resultat.
Under år x5 har företagets tillgångar minskat med

tkr

Under år x5 har företagets skulder minskat med

tkr

Under år x5 har företaget verkställt en utdelning på

140 tkr

Under år x5 har företaget genomfört en nyemission på

560 tkr

Uppgift c)
C-företaget har under år x6 genomfört en utdelning på 290 tkr. Din uppgift är att hitta på
siffror här nedan så att överensstämmer med den genomförda utdelningen.
Under år x6 har företagets tillgångar ökat med

tkr

Under år x6 har företagets skulder minskat med

tkr

Företagets redovisade resultat för år x6 år

tkr

Ingen nyemission har gjorts under år x6
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Inlämningsuppgift nr 121
Din uppgift är att skapa en resultaträkning och en balansräkning för AB Saltina som är en
mindre byggkonsult. Underlaget för bokslutet är en förteckning över företagets
betalningar under det aktuella året och några kompletterande upplysningar:
Inbetalningar
från kunder
från banken för nya lån

Summa

12100
1850

13950

Utbetalningar
till leverantörer och
anställda
till banken för räntor
till banken för
amorteringar
till leverantören av
investeringar
till staten för skatt
till ägarna som utdelning
Summa

-10250
-420
-610

-1900
-90
-340
-13610

Kompletterande upplysningar:
•
•
•
•

Under året har kundfordringarna ökat med 160
Leverantörsskulderna vid årets slut uppgår till 1050
Årets avskrivningar på anläggningstillgångar är 820
Ange kostnader som negativa tal

Resultaträkning

Balansräkningar

31/12

1/1

Försäljningsintäkter

Anläggningstillgångar

5000

Rörelsekostnader

Kundfordringar

3000

Avskrivningar

Kassa och bank

800

Räntekostnader

Summa tillgångar

8800

Eget kapital

3000

Banklån

4800

Leverantörsskulder

1000

Summa eget kapital
och skulder

8800

Skattekostnad
Årets resultat
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Inlämningsuppgift nr 122
AB Monetario visar följande resultaträkning och balansräkningar:
Resultaträkning
(Tkr)

År - 04

Balansräkningar
(Tkr)

31/12 år - 04

31/12 år 03

Försäljning

10900 Inventarier

3300

2500

Kostnad sålda varor

-5200 Varulager

1500

1400

Övriga kostnader

-3400 Kundfordringar

870

940

Avskrivningar

-900 Kassa och bank

350

310

Räntekostnader

-300

Skattekostnad

-330 Eget kapital

2925

2129

2500

2400

560

590

35

31

Årets resultat

770 Skulder till banker
Skulder till
varuleverantör
Skatteskulder

a) Hur stora är inbetalningarna från kunder under år 04?

tkr

b) Hur stora är årets inköp av varor?

tkr

c) Hur stora är utbetalningarna till varuleverantörer under år 04?

tkr

d) Hur stora är årets investeringar i inventarier?

tkr

e) Hur stora är utbetalningarna av företagets skatt under år 04

tkr

f) Hur stort är årets netto av nya banklån och amorteringar?
(Ange minus om amorteringarna är större än nya lån)

tkr

g) Hur stort är årets netto av nyemissioner och utdelning?
(Ange minus om utdelning är större än nyemissionen)

tkr

h) Vad är nettot av årets alla in- och utbetalningar?
(Ange minus om utbetalningarna är störst)

tkr
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Inlämningsuppgift nr 131
I det här testet ska du skapa siffror till en resultaträkning, en balansräkning och en
kassaflödesanalys. Du kan hitta på siffror helt fritt, men dina siffror måste följa
grundläggande ekonomiska samband. Det finns några restriktioner som du måste
beakta:
•
•

Den utdelning som verkställts under året uppgår till 260 .
Ingen nyemission görs under året..

Kom ihåg att skriva in minustecken för negativa tal. (Skattebetalningarna är lika stora
som skattekostnaden)

Resultaträkning (tkr)
Försäljning

9600

Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skattekostnad
Årets resultat

Balansräkningar (tkr)

31/12

Anläggningstillgångar

1/1
2200

Lager

1250

1200

Kundfordringar

2360

2400

Kassa och bank

800

Summa tillgångar

6600

Eget kapital

2150

Långfristiga skulder

2200

Leverantörsskulder

1450

Övriga kortfristiga skulder

990

Summa eget kapital och skulder

1200
1050
6600

7

Kassaflödesanalys (tkr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändringar
i rörelsekapital
Justeringar för ändringar i rörelsekapital
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Inlämningsuppgift nr 132
AB Monetario visar följande resultaträkning och balansräkningar:
Resultaträkning
(Tkr)

År - 04

Balansräkningar
(Tkr)

31/12 år - 04

31/12 år 03

Försäljning

10900 Inventarier

3300

2500

Kostnad sålda varor

-5200 Varulager

1500

1400

Övriga kostnader

-3400 Kundfordringar

870

940

Avskrivningar

-900 Kassa och bank

350

310

Rörelseresultat

1400
2914

2123

2500

2400

560

590

35

31

11

6

Ränteintäkter

60 Eget kapital

Räntekostnader

-300 Skulder till banker

Skattekostnad

-348

Årets resultat

Skulder till
varuleverantör

812 Skatteskulder
Ränteskulder

Upprätta en kassaflödesanalys för AB Monetario.
Rörelseresultat

1400 tkr

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta

tkr
60 tkr

Erlagd ränta (= betald ränta)

tkr

Betald skatt

tkr

Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av rörelsekapital

tkr

Ändring av varulager

tkr

Ändring av kortfristiga fordringar

tkr

Ändring av kortfristiga skulder

tkr

Kassaflöde från löpande verksamhet

tkr

Kassaflöde från investeringsverksamheten

tkr

In- och utbetalningar från/till ägare

tkr

Amorteringar

-1700 tkr

Nya lån

tkr

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE

tkr
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Inlämningsuppgift nr 133
Visa kassaflödesanalysen för AB Nimo för år X7
Resultaträkning för år X7
(Tkr)
Försäljningsintäkter
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

10100
-900
-8450

Rörelseresultat

750

Finansiella intäkter

300

Finansiella kostnader

31/12
år X7

31/12
år X6

Anläggningstillgångar

7800

6500

Omsättningstillgångar (exkl
Kassa och bank)

3400

3500

500

400

11700

10400

Eget kapital

4800

5000

Balansräkningar för (Tkr)

-600

Kassa och bank
Summa tillgångar

Resultat före skatt

450

Långfristiga skulder

5400

4000

Skatt

-40

Leverantörsskulder

1500

1400

Årets resultat

410

Summa EK och skulder

11700

10400

Kassaflödesanalys:
Kassaflöde från den löpande verksamheten före justering för
ändrat rörelsekapital
Ändring av rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Inlämningsuppgift nr 151
Beräkna de tre nyckeltalen nedan. Använd definitionerna enligt läroboken.
Resultaträkning för år X7
(Tkr)
Försäljningsintäkter
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

10100
-900
-8450

Rörelseresultat

750

Finansiella intäkter

300

Finansiella kostnader

31/12
år X7

31/12
år X6

Anläggningstillgångar

7800

6500

Omsättningstillgångar (exkl
Kassa och bank)

3400

3500

500

400

11700

10400

Eget kapital

4800

5000

Balansräkningar för (Tkr)

-600

Kassa och bank
Summa tillgångar

Resultat före skatt

450

Långfristiga skulder

5400

4000

Skatt

-40

Leverantörsskulder

1500

1400

Årets resultat

410

Summa EK och skulder

11700

10400

Nyckeltal: (Avrunda ditt svar till en procentsiffra med en decimal!)
Räntabilitet på eget kapital år X7

%

Räntabilitet på sysselsatt kapital år X7

%

Soliditet (beräknat på basis av totalt kapital) per 31/12 - X7

%
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Inlämningsuppgift nr 152
Din uppgift är att helt fritt hitta på egna siffror i indatarutorna. Det finns många korrekta
lösningar, men dina siffror ska ge följande nyckeltal. Räntabilitetsmåtten ska baseras på
genomsnittliga kapitalmått. (Ange kostnader som negativa tal.)
•
•
•

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt ska vara 18 %
Räntabiliteten på sysselsatt kapital (före skatt) ska vara 27 %
Soliditeten per 31/12 år 6 ska, baserat på samtliga skulder vara 42 %

Resultaträkning
Försäljning

År - 06 Balansräkningar

31/12 år 06

31/12 år - 05

Tillgångar

9900

Räntekostnader

Eget kapital

4200

Skattekostnad

Banklån

5300

Årets resultat

Leverantörsskulder

Rörelsekostnader

12

400

Inlämningsuppgift nr 161
AB Solo är ett företag som tillverkar ett antal produkter. Beräkna de tre
tillverkningskostnadsbegreppen nedan.
Lager av produkter i arbete den 1/1

700 tkr

Lager av produkter i arbete den 31/12

650 tkr

Lager av färdiga produkter den 1/1

2500 tkr

Lager av färdiga produkter den 31/12

2400 tkr

Tillverkningskostnaden för under året
sålda produkter

8300 tkr

Ange följande kostnadsbegrepp (svara utan minustecken och ange beloppen i tusentals
kronor):
Tillverkningskostnaden för årets produktion

tkr

Tillverkningskostnad för under året färdigställda produkter

tkr

Tillverkningskostnaden i årets resultaträkning

tkr
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Inlämningsuppgift nr 162
AB Nindo är ett företag som tillverkar en enda produkt, en bilbarnstol. Organisatoriskt är
företaget indelat i två enheter, en tillverkningsavdelning och en administrations- och
försäljningsavdelning. Vid bokslutet för år x7 finns följande uppgifter om lager och
tillverkningsvolymer:
Lager av färdiga produkter den 1/1 - x7

0 st

Antalet barnstolar som tillverkats under år x7

8300 st

Lager av färdiga produkter den 31/12 - x7

1100 st

Vid bokslutet för år x7 får de båda avdelningscheferna följande rapporter över kostnader
för årets verksamhet:
Tillverkningsavdelningen

Adm- och
försäljningsavdelningen

Material och komponenter

720 tkr

40 tkr

Personalkostnader

800 tkr

1320 tkr

Avskrivningar

490 tkr

210 tkr

Övriga kostnader

1520 tkr

2190 tkr

Summa

3530 tkr

3760 tkr

Visa inledningen på resultaträkningen i årsredovisningen för år x7 samt värdet på
färdigvarulagret per 31/12 år x7: (Ange kostnader som negativa belopp.)
Försäljningintäkter

7690 tkr

Material och komponentkostnader

tkr

Personalkostnader

tkr

Avskrivningar

tkr

Övriga kostnader

tkr

Färdigvarulager 31/12 - x7

tkr
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Inlämningsuppgift nr 171
AB Contendo är ett detaljhandelsföretag. I följande deluppgifter visas delar av företagets
redovisning för respektive affärshändelse. Räkna med momssatserna 20%/25%. Ange
belopp i kronor i svarsrutorna.
•
•

Observera att du inte alltid får alla konton som behövs för en fullständig
redovisning. Du ska visa hur de konton som anges påverkas av affärshändelsen.
Observera vidare att det ibland visas konton som inte berörs av affärshändelsen.
Lämna rutorna på dessa konton utan åtgärd.

Uppgift a) Antag i den här uppgiften att företaget löpande redovisar in och utleveranser
i varulagret till inköpspriser. AB Contendo skicka en faktura till en kund. Fakturan lyder
på 3600 kr exklusive moms och inköpspriset för de sålda varorna uppgår till 2800 kr.
Kundfordringar
kr

Ingående moms
kr

kr

Varulager
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift b) Kunden i uppgift a) klagar på att leveransen var drygt två veckor försenad.
För att försöka återupprätta en god affärskontakt beslutar AB Contendo att skicka en
kreditnota där priset på varorna sänks med 600 kr inklusive moms.
Kundfordringar
kr

Ingående moms
kr

kr

Varulager
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift c) Den 25/4 betala AB Remo lön till de anställda genom att 56000 kr överförs
från företagets bankkonto till de anställdas privata lönekonton. AB Remo har gjort avdrag
för personalskatt med i genomsnitt 30% beräknad på den avtalsenliga lönen.
Arbetsgivaravgifterna uppgår till 46 %.
Lönekostnader
kr

Personalskatt
kr

kr

Kostnad för arbetsgivaravgifter
kr

kr

Upplupna arbetsgivaravgifter

kr

kr

15

kr

Uppgift d) Den 28/5 får AB Umbria en faktura från en amerikansk varuleverantör på 11
000 USD. På grund av vissa brister i leveransen får Umbria den 12/6 en kreditnota på 1
000 USD. Den 26/6 betalar AB Umbria sin skuld till den amerikanske leverantören genom
att girera 73500 kr.
Valutakurser:
den 28/5 8050 kr för 1 000 USD
den 12/6 8120 kr för 1 000 USD
Vilket värde redovisar AB Umbria på de varor som köpts från USA
och som alla finns i företagets lager

kr

Vilken kursdifferens redovisar AB Umbria. Ange ev. kursförlust som
ett negativt belopp.

kr

Uppgift e) Den 1/ 10 betalar AB Predo 12 000 kr för en försäkringspremie som gäller ett
år framåt från betalningsdatum. Företaget har ett amorteringsfritt banklån på 600000 kr
som löper med 7% ränta. Den senaste räntebetalningen gjordes per sista september.
(Svara utan att använda minustecken.)
Kostnad
Tillgång i
i
balansräkningen
resultaträkningen

Skuld i
balansräkningen

Ange effekterna av beloppet
12 000 kr för
försäkringspremien i bokslutet
per 31/12.

kr

kr

kr

Ange effekterna av
räntekostnaden för oktober december i bokslutet per
31/12

kr

kr

kr
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Inlämningsuppgift nr 172
AB Rintendo är ett detaljhandelsföretag. I följande deluppgifter ska visa delar av företagets redovisning för
respektive affärshändelse. Räkna med momssatserna 20%/25%. Ange belopp i kronor i svarsrutorna.
•
•
•

Observera att du inte alltid får alla konton som behövs för en fullständig redovisning. Du ska visa hur
de konton som anges påverkas av affärshändelsen.
Observera vidare att det ibland visas konton som inte berörs av affärshändelsen. Lämna rutorna på
dessa konton utan åtgärd.
Företaget redovisar in och utleveranser i varulagret löpande till inköpspriser

Uppgift a) AB Rintendo får en faktura från en varuleverantör. Fakturan lyder på 13600 kr
exklusive moms.
Leverantörsskulder
kr

Ingående moms
kr

kr

Varulager
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift b) Rintendo klagar på att leveransen i uppgift a) var drygt fyra veckor försenad.
Leverantören accepterar klagomålet och skickar en kreditnota där priset på varorna sänks med
1800 kr exklusive moms.
Leverantörsskulder
kr

Ingående moms
kr

kr

Varulager
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift c) Rintendo betalar leverantören i uppgift a) och b) via plusgiro.
Leverantörsskulder
kr

Ingående moms
kr

kr

Plusgiro
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift d) Rintendo får en faktura för en färglaserskrivare som ska installeras i företagets
nätverk. Fakturan lyder på 64000 kr exklusive moms.
Leverantörsskulder
kr

Ingående moms
kr

kr

Inventarier
kr

kr

Utgående moms
kr

kr
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kr

Uppgift e) AB Rintendos försäljningschef lämnar in kvitton på avdragsgilla
representationsmiddagar som hon betalt med privata pengar. Företaget bokför middagarna och
betalar ut ersättning till försäljningschefen via plusgiro. Kvittona lyder på 1500 kr inklusive moms.
Representationskostnader
kr

Ingående moms
kr

kr

Plusgiro
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift f) AB Rintendo skickar en faktura till en kund. Fakturan lyder på 8200 kr exklusive moms.
Kundfordringar
kr

Ingående moms
kr

kr

Försäljning
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift g) AB Rintendo skickar en kreditnota till en kund på grund av levererade varor hade fel
färg. Kreditnotan lyder på 5000 kr exklusive moms.
Kundfordringar
kr

Ingående moms
kr

kr

Försäljning
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift h) En dagskassa på 14000 kr från fabriksförsäljningen redovisas och pengarna sätts in på
företagets bank via en servicebox.
Bank
kr

Ingående moms
kr

kr

Försäljning
kr

kr

Utgående moms
kr

kr

kr

Uppgift i) AB Rintendo får en faktura för förbrukningsmaterial från en tysk leverantör. Omräknat
till svenska kronor lyder fakturan på 14000 kr. Bokför fakturan samt moms vid inköp från EU.
Förbrukningsmaterial
kr

Momsfordran vid inköp från EU
kr

kr

Leverantörsskulder
kr

kr

Momsskuld vid inköp från EU
kr

kr
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kr

Inlämningsuppgift nr 173
Bokför händelserna i varje deluppgift genom att ange belopp, det kontonummer som ska
debiteras och krediteras. Avrunda ditt svar vid behov till helt antal kronor. Använd
följande kontoplan:
170

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

290

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader

839

Ränteintäkter

341

Hyresintäkter

841

Räntekostnader

621

Telekostnader

631

Försäkringskostnader

Uppgift a) AB Nimo hyr ut en del av sin lagerlokal till ett annat företag på orten. Hyran
betalas i förskott och i mitten av december år x3 får AB Nimo 22000 kr i hyra för det
första kvartalet år x4. Vid betalningen redovisar Nimo beloppet som hyresintäkt. Vad
bokför AB Nimo vid bokslutet per 31/12 år x3?
Debet

Kredit

Belopp

Uppgift b) AB Nimo har en ansvarsförsäkring. Den senaste betalningen för försäkringen
uppgick till 2900 kr och avsåg kommande sex månader med start den 1/ 10 år x3. Vad
bokför AB Nimo vid bokslutet per 31/12 år x3?
Debet

Kredit

Belopp

Uppgift c) AB Nimo har lånat ut 125000 kr till ett företag som arbetar med utveckling av
ortens näringsliv. Lånet löper med 5 % ränta och den senaste ränteinbetalningen avsåg
tiden fram till den 31/10 år x3. Vad bokför AB Nimo vid bokslutet per 31/12 år x3?
Debet

Kredit

Belopp

Uppgift d) AB Nimo har mobilabonnemang med Tele2 där en fast abonnemangsavgift
betalas i förskott och en rörlig avgift baserad på faktisk trafik som faktureras i efterskott.
Den senaste fakturan för fast abonnemangsavgift på 45000 kr och avsåg en
tremånadersperiod med börjanden 1/ 12 år x3. Vad bokför AB Nimo vid bokslutet per
31/12 år x3?
Debet

Kredit

Belopp
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Uppgift e) AB Nimo har mobilabonnemang med Tele2 där en fast abonnemangsavgift
betalas i förskott och en rörlig avgift baserad på faktisk trafik som faktureras i efterskott.
Den senaste fakturan för faktisk trafik avsåg perioden fram till 31/10. På basis av tidigare
statistik uppskattas den rörliga avgiften för november och december till 9200 kr. Vad
bokför AB Nimo vid bokslutet per 31/12 år x3?
Debet

Kredit

Belopp

Uppgift f) AB Nimo har ett amorteringsfritt banklån på 425000 kr som löper med 5 %
ränta och den senaste ränteutbetalningen avsåg tiden fram till den 15/ 10 år x3. Vad
bokför AB Nimo vid bokslutet per 31/12 år x3?
Debet

Kredit

Belopp
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Inlämningsuppgift nr 174
Per den 1/1 år X5 redovisar AB Rentero följande aktuella skatteskulder:
•
•

Obetald preliminärskatt 24 tkr
Beräknad kvarskatt 19 tkr

I december år X5 får företaget besked om att skattemyndigheterna fastställt en
kvarskatt på 22 tkr för (inkomst)år X4. Denna kvarskatt betalas först under år X6. Vid
bokslutet 31/12 - X5 finns även följande uppgifter:
•
•

Vid bokslutet är 32 tkr av årets preliminärskatt obetald
Företagets resultat före skatt är + 1600 tkr och alla intäkter och kostnader är
skattepliktiga.

Beräkna företagets aktuella skattekostnad, aktuell skatteskuld och skattebetalning.
Använd skattesatsen 28% och räkna med att företaget följer den normala tidtabellen för
skattebetalningar. (Inga fyllnadsbetalningar har gjorts.)
Aktuell skattekostnad i resultaträkningen för år X5 (Anges som
negativt belopp)

tkr

Aktuell skatteskuld per 31/12 - X5

tkr

Summan av skattebetalningar under år X5

tkr
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Inlämningsuppgift nr 211
AB Tomto är ett företag som har som affärsidé att köpa och sälja mark som kan
användas för bostadsbyggande. I slutet av år 3 finns följande uppgifter:
Marknadsvärden

Anskaffningsvärden

12500 tkr

9200 tkr

Markinnehav den 1/1 år 3
Inköp av mark under år 3

1600 tkr

Försäljning av mark under år
3

3400 tkr

Marknadsvärde på såld mark
den 1/1 - 3

3380 tkr

Markinnehav den 31/12 år 3

11550 tkr

8700 tkr

Din uppgift är att beräkna ett antal poster i årsredovisningen för AB Tomto för år 3. I
detta webbprov bortser vi helt från skatter, såväl aktuella skatter som uppskjutna
skatter, eventuella värdeändringar förs alltså i sin helhet till resultat eller eget kapital.
Övriga kostnader i bolaget uppgår till 400 tkr.
a) Antag i denna uppgift att företaget värderar markinnehavet till anskaffningskostnad.
Beräkna följande poster i årsredovisningen för år 3:
Årets resultat (före skatt)
b) Antag i denna uppgift att företaget värderar markinnehavet till marknadsvärde och att
värdeändringar redovisas i Fonden för verkligt värde. Beräkna följande poster i
årsredovisningen för år 3: (Tips, kom ihåg att fonden för verkligt värde ändras när
företaget köper och säljer mark.)
Tillgången mark den 31/12 år 3
Fond för verkligt värde den 31/12 år 3
c) Antag i denna uppgift att företaget värderar markinnehavet till marknadsvärde och att
värdeändringar redovisas i resultaträkningen. OBS! Beräkna följande poster i
årsredovisningen för år 3:
Årets resultat (före skatt)
Tillgången mark den 31/12 år 3
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Inlämningsuppgift nr 212
Tallkronan äger och förvaltar fastigheter. I den här uppgiften ska du analyseras hur
företagets resultat och egna kapital påverkas av hur fastigheterna värderas. För att
renodla effekterna ska du bortse från såväl aktuella som uppskjutna skatter. Tallkronan
startade sin verksamhet i början av år 04. Under kommande år görs vissa investeringar
men inga fastigheter säljs förrän i början av år 08 då samtliga fastigheter säljs för 8730
tkr. Företagets fastigheter rubriceras som förvaltningsfastigheter och därför görs inga
avskrivningar när fastigheterna värderas till anskaffningsvärde. Per den 1/1 år - 04
uppgick det egna kapitalet till 2 900 tkr. Under kommande år har företaget inte gjort
någon nyemission.
Här visas företagets balansräkningar när fastigheterna värderas till anskaffningsvärde:
Tkr

År - 04

År - 05

År - 06

År - 07

Förvaltningsfastigheter

6000

6000

7500

7500

Övriga tillgångar

1000

1100

1200

1100

Eget kapital

3000

3160

3280

3390

Skulder

4000

3940

5420

5210

0

160

80

190

Utdelning som verkställts under
året

Uppgift a) Beräkna företagets resultat före skatt om Tallkronan värderar fastigheterna
till anskaffningsvärde. För år 08 ska du ange resultatet vid försäljningen av fastigheter.
Tkr

År - 04

År - 05

År - 06

År - 07

År - 08

Resultat före skatt
Eget kapital i början av år - 08
Uppgift b) Beräkna företagets resultat före skatt och eget kapital om Tallkronan istället
värderat fastigheterna till verkligt värde och redovisar värdeändringar i
resultaträkningen.
Tkr
Förvaltningsfastigheter, verkligt
värde
Tkr

År - 04

År - 05

År - 06

År - 07

6500

6200

8600

8700

År - 04

År - 05

År - 06

År - 07

Resultat före skatt
Eget kapital
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År - 08

Inlämningsuppgift nr 221
AB Lagretto är ett företag som bland annat köper och säljer två varor, AX39 och BY44. I
slutet av år 3 finns följande uppgifter om dessa två produkter:
AX39

BY44

210 st x 620 kr/st =
130,2 tkr

420 st x 360 kr/st =
151,2 tkr

Inköp i mars år 3

900 st x 600 kr/st = 540
tkr

600 st x 370 kr/st = 222
tkr

Inköp i november år 3

600 st x 590 kr/st = 354
tkr

300 st x 300 kr/st = 90
tkr

750 st

440 st

630 kr/st

390 kr/st

Antal och värde den 1/1 år 3,

Lagervolym den 31/12 år 3
Nettoförsäljningsvärde den 31/12
år 3

Din uppgift är att beräkna värdet på lager och kostnad sålda varor för de två varorna.
Följ gällande regler i Sverige och använd flödesantagandet först-in-först-ut. Bortse från
inkuransavdrag och ange beloppen i tusentals kronor med en decimal.
Lagervärde för AX39 den 31/12 år 3 (tkr)
Kostnad sålda varor för AX39 år 3 (tkr)
Lagervärde för BY44 den 31/12 år 3 (tkr)
Kostnad sålda varor för BY44 år 3 (tkr)
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Inlämningsuppgift nr 222
AB Lagoro köper och säljer bland annat produkten Avia7. I slutet av år 3 finns följande
uppgifter om produkten Avia7:
Volymer

Inköpspris

Värde

Antal och värde den 1/1 år 3,

510 st

660 kr/st

336,6 tkr

Försäljning mellan 1/1 - 14/3 år 3

360 st
620 kr/st

1178 tkr

680 kr/st

992,8 tkr

Inköp i 15/3 år 3

1900 st

Försäljning mellan 15/3 - 21/11 år
3

1740 st

Inköp i 22/11 år 3

1460 st

Lagervolym den 31/12 år 3

1630 st

Nettoförsäljningsvärde den 31/12
år 3

730 kr/st

Din uppgift är att beräkna värdet på lager och kostnad sålda varor. Bortse från
inkuransavdrag och ange beloppen i tusentals kronor (systemet tillåter en felmarginal på
+/- 2 tkr. Försök att hålla avrundningarna i delberäkningarna på låg nivå.
Uppgift a) Använd metoden genomsnittspris vid bokslut för att värdera lagret.
Lagervärde för Avia7 den 31/12 år 3 (tkr)
Kostnad sålda varor för Avia7 år 3 (tkr)
Uppgift b) Använd metoden löpande genomsnittspris för att värdera lagret.
Lagervärde för Avia7 den 31/12 år 3 (tkr)
Kostnad sålda varor för Avia7 år 3 (tkr)
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Inlämningsuppgift nr 223
AB Lagio är ett företag som tillverkar ett stort antal produkter. I bokslutet för år x5 finns
följande uppgifter om företagets tillverkningskostnader för tillverkade volymer:
Tkr
Direkta materialkostnader

5100

Direkta lönekostnader

4600

Rörliga tillverkningsomkostnader

6800

Fasta tillverkningsomkostnader

16000

Företaget använder direkt lön som fördelningsgrund för tillverkningsomkostnaderna.
Direkt lön används även som mått på verksamhetsvolymen i tillverkningen. Din uppgift
är att beräkna värdet på lagret av produkten BDV vid bokslutet år x5. Bortse från
inkuransavdrag och ange beloppen i tusentals kronor (systemet tillåter en felmarginal på
+/- 2 tkr. Försök att hålla avrundningarna i delberäkningarna på låg nivå.
En efterkalkyl visar följande direkta kostnader för produkten BDV:
Direkt materialkostnad
Direkt lönekostnad

1500 kr/st
660 kr/st

Lagervolym den 31/12 år x5

280 st

Uppgift a) Antag i denna uppgift att företagets normala verksamhetsvolym är 10%
lägre än verksamhetsvolymen under år x5.
Lagervärde för BDV den 31/12 år 5 (tkr)
Uppgift b) Antag i denna uppgift att företagets normala verksamhetsvolym är 20%
större än verksamhetsvolymen under år x5.
Lagervärde för BDV den 31/12 år 5 (tkr)
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Inlämningsuppgift nr 231
AB Nimo är ett grossistföretag som köper och säljer möbler. I bokslutet för år x5 finns följande uppgifter om
företagets kundfordringar:
•

En faktura till kunden Elima AB bedöms som osäker. Den nominella fordran är 26000 kr. I samråd med
ett inkassoföretag bedöms det indrivningsbara beloppet till 12000 kr.

Uppgift a) Vilka belopp finns i AB Nimos årsredovisning för år x5 med anledning av ovanstående? Ange minus
för eventuella kostnader.
Kundfordringar den 31/12 år 5

kr

Nedskrivning av kundfordringar år 5 (kostnad - /intäkt +)

kr

Uppgift b) Vid bokslutet för år x6 finns följande uppgifter om företagets kundfordringar:
•
•

Elima AB har genomgått en rekonstruktion som bland annat innehåll en ackordsuppgörelse vilket gett
AB Nimo en slutbetalning på 13350 kr.
Kunden Rovenda AB fick en faktura på 11300 kr som efter fyra månader fortfarande är obetald. AB
Nimo räknar med att Rovenda går i konkurs och att inga medel finns för att betala den aktuella fakturan.

Vilka belopp finns i AB Nimos årsredovisning för år x6 med anledning av ovanstående? Ange minus för
eventuella kostnader.
Kundfordringar den 31/12 år 6

kr

Nedskrivning av kundfordringar år 6 (kostnad - /intäkt +)

kr

Uppgift c) Vad bokför AB Nimo med anledning av slutbetalningen från Elima AB under år 6. AB Nimo
använder ett Värderegleringskonto för kundfordringar och behåller den nominella fordran på kontot
Kundfordringar. Avstämningen mellan beräknad och definitiv förlust görs på kontot Nedskrivning av
kundfordringar.
Likvida medel debiteras med
Likvida medel krediteras med
Kundfordringar debiteras med
Kundfordringar krediteras med
Värdereglering av kundfordringar debiteras med
Värdereglering av kundfordringar krediteras med
Nedskrivning av kundfordringar debiteras med
Nedskrivning av kundfordringar krediteras med
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Inlämningsuppgift nr 241
Uppgift a)
AB Volatilo är ett företag som är mycket konjunkturkänsligt där resultatet varierar mellan
åren, men där den genomsnittliga lönsamheten över åren är hyfsad. Här nedan visas
slutet på resultaträkningarna för år 5 och år 6. Resultatprognoserna för år 7 och år 8
pekar entydigt mot att företaget kommer att ge normal vinst. Under de aktuella åren
utnyttjar AB Volatilo reglerna om förlustavdrag. Din uppgift är att fullborda
resultaträkningarna genom att redovisa såväl aktuella skatter som uppskjutna skatter
samt att ange de uppskjutna skatterna i balansräkningen. Använd skattesatsen 28%.

Resultat före skatt

År 5

År 6

-600 tkr

600 tkr

Aktuell skatt (ange - för kostnad)
Uppskjuten skatt (ange - för kostnad)
Årets resultat (ange - för förlust)

Uppskjuten skattefordran per 31/12
Uppskjuten skatteskuld per 31/12
Uppgift b)
AB Speculare är ett företag som bland annat bedriver aktiv handel med värdepapper.
Inför årsbokslutet år 3 finns följande uppgifter:
Per 1/1 år 3

Per 31/12 år 3

Aktieportföljens marknadsvärde

6000 tkr

6700 tkr

Aktieportföljens anskaffningsvärde

6600 tkr

6600 tkr

Beräkna följande poster i årsredovisningen för år 3 om företaget redovisar
aktieinnehaven till marknadsvärden medan skattemyndigheterna värderar aktierna efter
anskaffningsvärde. Använd skattesatsen 28%.
Uppskjuten skatteskuld per 1/1 år 3
Uppskjuten skattefordran per 1/1 år 3
Uppskjuten skatteskuld per 31/12 år 3
Uppskjuten skattefordran per 31/12 år 3
Uppskjuten skattekostnad(-)/intäkt
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Inlämningsuppgift nr 242
AB Depress äger en fastighet som fram till bokslutet för år x5 värderats enligt
skattereglerna i redovisningen. Vid bokslutet per 31/12 år x5 är fastighetens
skattemässigt värderad till 16560 tkr och den återstående nyttjandetiden är 24 år.
Företagets revisor hävdar bestämt att fastigheten behöver nedskrivas i redovisningen
med 2600 tkr. Företaget beslutar att följa revisorns förslag trots att denna nedskrivning
inte är skattemässigt avdragsgill. Visa nedanstående poster i boksluten för år x5 och år
x6. Använd skattesatsen 28%.
År 5
Nedskrivning (ange - för kostnad)

- 26 tkr

Avskrivning (ange - för kostnad)
Uppskjuten skatt (ange - för kostnad)

Fastighet
Uppskjuten skattefordran per 31/12

Uppskjuten skatteskuld per 31/12
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År 6

Inlämningsuppgift nr 251
AB Emisio visar följande två balansräkningar i sammandrag (Tkr):

31/12 år X3

31/12 X4

12500

15500

5000

7500

0

500

1700

700

800

1000

5000

5800

12500

15500

Tillgångar
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Skulder och avsättningar
Summa

Antalet aktier i bolaget den 31/12 år X3 var 200 tusen. Under år X4 har företaget
genomfört en utdelning på 300 tkr, en fondemission där 60 tusen aktier gavs ut. Den
nyemission som genomfördes riktades till befintliga aktieägare. Utred vilka beslut som
fattades vid bolagsstämman i maj år X4.
a) Med vilket belopp ökades aktiekapitalet vid fondemissionen
b) Fondemissionen gjordes med förhållandet
c) Nyemissionen gjordes med förhållandet
aktierna var

:
:

. Svara med kr/st och två decimaler.
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tkr

. Priset på de nyemitterade

Inlämningsuppgift nr 252
Inför bolagsstämman i maj år x4 presenterar AB Entero nedanstående egna kapital i
sammandrag (Tkr). Din uppgift är att visa posterna i det egna kapitalet efter att
bolagsstämmans beslut verkställts. Kvotvärdet för en aktie före emissionerna var 100
kr/st.
•
•
•
•

En fondemission där 8500 st nya aktier ges ut och 1400 tkr överförs från fritt eget
kapital.
En nyemission där 34000 st aktier gav ut till priset 116 kr/st
En utdelning på 300 tkr
Resterande fria egna kapital balanseras.

31/12 år X3 Efter bolagsstämmans beslut

Tkr
Aktiekapital

8500

Överkursfond

0

Balanserad vinst

4000

Årets resultat

600
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Inlämningsuppgift nr 253
Ett aktiebolag beslutar att genomföra följande två samtidiga emissioner:
•
•

En fondemission där 9600 st nya aktier ges ut och 1200 tkr överförs från fritt eget
kapital.
En nyemission där 64000 st aktier gav ut till priset 86 kr/st

Före emissionerna har bolaget ett aktiekapital på 6720 tkr och kvotvärdet för en aktie
var 70 kr/st. Marknadsvärdet för en aktie var 175 kr/st direkt före emissionerna.
a) Beräkna det teoretiska marknadsvärdet för en aktie direkt efter
emissionerna

kr/st

b) Beräkna värdet på ett fondaktierättsbevis

kr/st

c) Beräkna värdet på ett teckningsrättsbevis

kr/st
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Inlämningsuppgift 261
AB Verum redovisar följande balansräkning per 1/1 år 3 och resultaträkning för år 3:
Resultaträkning för år 3
Försäljning
Rörelsekostnader
Finansiellt netto

Tkr
12000

Balansräkning per 1/1 år 3

Tkr

Tillgångar

20000

Eget kapital

12000

-11100
200

Bokslutsdispositioner

-100

Obeskattade reserver

1600

Resultat före skatt

1000

Skulder

6400

Skatt

-330

Summa

20000

Årets resultat

670

För godkänt betyg på inlämningsuppgiften ska du beräkna företagets räntabilitet på eget
kapital år 3 och företagets soliditet per den 31/12 år 3. I båda fallen ska du svara med
ett procenttal med en decimal. Vid beräkningen av soliditet ska uppskjutna skatteskulder
inkluderas bland skulderna. Övriga indatarutor kan du använda för att kontrollera olika
beräkningssteg, men de påverkar inte betyget på inlämningsuppgiften. Under år 3 har
bolaget betalat ut en utdelning på 150 tkr Använd skattesatsen 30%. Summa redovisade
skulder per 31/12 uppgår till 8200 tkr.
För kontroll av delberäkningar:
Redovisat eget kapital den
31/12

Årets (korrekta) resultat

Obeskattade reserver den
31/12
Dina svar på inlämningsuppgiften:
Räntabilitet på eget
kapital

Soliditet 31/12 år 3

%
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Inlämningsuppgift 262
Här nedan finns några rader ur AB Venturas årsredovisningar:
Tkr
Skattekostnad (ange
minus för kostnad)

År x2

År x3

År x4

År x5

-136

-136

0

-102

340

380

-300

540

Årets resultat
Tkr
Eget kapital
Obeskattade reserver

31/12 år x1

31/12 år x2

31/12 år x3 31/12 år x4 31/12 år x5

5000

5140

5280

5580

5900

0

220

440

0

320

Din uppgift är att beräkna företagets korrekta resultat, korrekt skattekostnad.
uppskjutna skatteskulder samt korrekt eget kapital. Använd skattesatsen 30% och
avrunda dina svar till hela tusentals kronor.
Tkr

År x2

År x3

År x4

År x5

31/12 år x2

31/12 år x3

31/12 år x4

31/12
år x5

Skattekostnad
Årets resultat
Tkr
Eget kapital
Uppskjuten skatteskuld
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Inlämningsuppgift nr 263
AB Maskero är ett detaljhandelsföretag som bland annat har ett antal inventarier som
används i verksamheten. I början av år 8 köper Maskero nya inventarier för 250 tkr och
en inventarie säljs för 160 tkr. Den sålda inventarien köptes i början av år 5 för 175 tkr.
Samtliga inventarier antas ha en ekonomisk nyttjandetid på 10 år.
Från inventarieregistret hämtas följande uppgifter per 31/12 år 7 om inköpspris och
inköpsår, samtliga inköp har gjorts i början av respektive år:
Inköpsår

år 7
år 6
år 5
år 4
år 3
år 2

Inköpspris
180 tkr
80 tkr
380 tkr
120 tkr
80 tkr
120 tkr

I bokslutet per 31/12 år 7 fanns bland annat följande uppgifter:
Inventarier i balansräkningen 31/12 år 7 (tkr)

652 tkr

Anläggningsreserv i balansräkningen 31/12 år 7 (tkr)

160 tkr

Din uppgift är att beräkna följande poster i bokslutet för år 8 givet att företaget utnyttjar
reglerna för räkenskapsenlig avskrivning för att redovisa lägsta möjliga resultat:
Posten Inventarier i balansräkningen per 31/12 år 8
Anläggningsreserven i balansräkningen per 31/12 år 8
Posten Avskrivningar i resultaträkningen för år 8
Ange minus för kostnad
Posten Realisationsresultat i resultaträkningen för år 8
Ange minus för kostnad
Bokslutsdispositionen i resultaträkningen för år 8
Ange minus för kostnad
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Inlämningsuppgift nr 264
AB Minori är ett nystartat företag som köper sin första inventarie i början av år x1 för
330 tkr. Nyttjandetiden för inventarien bedöms till 6 år.
Uppgift a)
Visa följande poster i Minoris bokslut för åren x1 till x6 givet att företaget vill minimera
skattekostnaden varje år och att inga andra inventarier köps under perioden.
Tkr

År x1

År x2

År x3

År x4

År x5

År x6

Bokslutsdisposition
(ange minus för
kostnad)
Inventarier
Obeskattade
reserver
Uppgift b)
Antag i denna uppgift att Monori i början av år x3 säljer den första inventarien för 160
tkr och samtidigt köper en ny för 920 tkr. Den nya inventarien har en nyttjandetid på 10
år. Visa följande poster i bokslutet för år 3 om Minori konsekvent minimerar
skattekostnad: (Ange kostnader som negativa tal)
Avskrivningar
Realisationsresultat
Bokslutsdisposition
Inventarier
Obeskattade reserver
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Inlämningsuppgift nr 271
AB Verum är ett grossistföretag för byggmaterial. Uppgiften behandlar bokslutet för år 3.
Många delar av bokslutet är färdigt, men vissa data saknas. Din uppgift är att fullborda
bokslutet.
Balansräkning för AB Verum 31/12 år 2 (tkr)
Tillgångar
Byggnad (1)
Maskiner och inventarier (1)
Varulager
Kundfordringar
Kassa och bank
Summa

3700
3240
1720
1400
1700
11760

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga lån
Nästa års amortering
Övriga korta skulder
Leverantörsskulder

VISA;ekIB
700
4910
230
470
1750

Summa

11760

Not nr 1 Anläggningstillgångar (tkr)
Mask. o
Inventarier
5400
2160

Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning

Byggnad
7400
3700

Kundfordringarna uppgår per den 31/12 år 3 till 1490 tkr.
Lager
Samtliga lager utom lagret av Borsin är värderade enligt lagar och förordningar. Dessa
andra lager uppgår den 31/12 år 3 till 1640 tkr. Det ingående lagret av Borsin den 1/1 år
3 värderades till 300 tkr. Enligt inköpsjournalen har AB Verum under året köpt Borsin
enligt följande:
Inköp:
24/2
20/6
7/11

Antal
2000 st
1600 st
1200 st

Kr/st
240
260
260

Vid inventeringen per 31/12 år 3 fanns 1 500 st av Borsin i lager. Bortse från
inkuransavdrag vid värderingen. Nettoförsäljningsvärdet för en Borsin uppgår till 320
kr/st.
Maskiner och inventarier
Under år 3 inköps en maskin för 1200 tkr. Samtliga maskiner har en ekonomisk livslängd
på 10 år och den äldsta maskinen köptes för sju år sedan.
Byggnad
Byggnadens är uppförd på hyrd mark. Byggnadens ekonomiska livslängd är 40 år.
Skattekostnad
Använd skattesatsen 30% vid beräkning av skattekostnad.
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Skulder
Per den 31/12 år 3 uppgår AB Verums skulder till leverantörerna till 2550 tkr. Övriga
kortfristiga skulder, exklusive nästa års amorteringar av långfristiga lån, uppgår vid
samma tid till 270 tkr. I slutet av december år 3 upptog AB Verum ett nytt långfristigt lån
på 800 tkr. Detta lån ska amorteras med 350 tkr med start i december år 4. Det
befintliga långfristiga lånet ska under år 4 amorteras med 285 tkr. De amorteringar som
ska göras under år 4 ska redovisas som kortfristig skuld. I kassaflödesanalysen ska
ändringen av skulderna för nästa års amorteringar räknas in i kassaflödet från
finansieringsverksamheten. Företagets totala räntekostnader för år 3 uppgår till 250 tkr.
Bokslutsdispositioner och utdelning
Enligt direktiv från företagsledningen ska årets bokslutsdisposition anpassa så att årets
skattekostnad minimeras, dock inte längre än att den redovisade vinsten uppgår till
minst 600 tkr. En utredning kring skattelagstiftningens regler visar att de obeskattade
reserverna maximal kan uppgå till 1500 tkr. Den utdelningen som verkställs under år 3
uppgår till 500 tkr.
Rörelsen år 3
Försäljningsintäkter
Rörelsekostnader, exklusive Borsin
och avskrivningar

17700 tkr
14400 tkr

Kom ihåg att sätta ut minustecken för kostnader och andra negativa värden. Svara med
belopp i tusentals kronor med en decimal där så behövs.
Resultaträkning för år 3
Försäljningsintäkter

17700

Rörelsekostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Resultat före
bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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Balansräkning

31/12 år 3

31/12 år 2

Byggnad

3700

Maskiner och inventarier

3240

Varulager

1720

Kundfordringar

1400

Kassa och bank

1700

Summa tillgångar

11760

Eget kapital

3700

Obeskattade reservet

700

Långfristiga skulder

4910

Nästa års amorteringar

230

Övriga kortfristiga skulder

470

Leverantörsskulder

1750

Summa skulder och eget kapital

11760

Kassaflödesanalys för år 3
Från den löpande verksamheten
Från investeringsverksamheten
Från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Inlämningsuppgift nr 272
AB Solanum är ett handelsföretag. Uppgiften behandlar bokslutet för år x5. Många delar
av bokslutet är färdigt, men vissa data saknas. Din uppgift är att fullborda bokslutet.
Balansräkning från bokslutet per 31/12 år x4 finns i lösningsformuläret.
Rörelsen år x5
Försäljningsintäkter
Rörelsekostnader, exklusive kostnad sålda varor för AX43
och avskrivningar

15700 tkr
12400 tkr

Kundfordringarna uppgår per den 31/12 år x5 till nominellt 1490 tkr. En genomgång av
kundreskontran visar att en fordran på 60 tkr på kunden AB Verum inte betalts på åtta
månader. Solanum beslutar att skriva ned denna fordran med 100 %.
Lager
Samtliga lager utom lagret av AX43 är värderade enligt lagar och förordningar. Dessa
andra lager uppgår den 31/12 år x5 till 1600 tkr. Det ingående lagret av AX43 den 1/1 år
x4 värderades till 70 tkr. Enligt inköpsjournalen har Solanum under året köpt AX43 enligt
följande:
Inköp:
4/2
20/6
7/11

Antal
1000 st
1500 st
1500 st

Kr/st
320
300
310

Vid inventeringen per 31/12 år x5 fanns 1 400 st av AX43 i lager. Bortse från
inkuransavdrag vid värderingen. Nettoförsäljningsvärdet för en AX43 uppgår till 340
kr/st.
Maskiner och inventarier
Under år x5 säljs en maskin för 550 tkr. Denna maskin köptes för tre år sedan för 1200
och hade som alla andra maskiner och inventarier en beräknad nyttjandetid på 6 år. Vid
bokslutet per 31/12 år x4 var det sammanlagda anskaffningsvärdet för maskiner och
inventarier 5400 tkr. Inga maskiner och inventarier har under år x5 passerat gränsen för
nyttjandetiden. Antag att det realisationsresultat som eventuellt uppkommer är
skattepliktigt/avdragsgillt.
Bokslutsdispositioner och utdelning
Enligt direktiv från företagsledningen ska årets bokslutsdisposition anpassa så att årets
skattekostnad minimeras. En utredning kring skattelagstiftningens regler visar att de
obeskattade reserverna maximal kan uppgå till 1500 tkr. Den utdelningen som verkställs
under år x5 uppgår till 500 tkr.
Skattekostnad
Använd skattesatsen 30% vid beräkning av skattekostnad.
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Skulder
Per den 31/12 år x5 uppgår AB Verums skulder till leverantörerna till 2550 tkr. Övriga
kortfristiga skulder uppgår vid samma tid till 270 tkr. I slutet av december år x5 upptog
AB Verum ett nytt långfristigt lån på 850 tkr. Detta lån löper utan amortering och har en
löptid på fem år. Även de befintliga långfristiga lånen är amorteringsfria och inlösen
börjar först under år x7. Företagets totala räntekostnader för år x5 uppgår till 280 tkr.
Kom ihåg att sätta ut minustecken för kostnader och andra negativa värden. Svara med
belopp i tusentals kronor med en decimal där så behövs.
Resultaträkning för år x5
Försäljningsintäkter

15700

Rörelsekostnader
Avskrivningar
Realisationsresultat
Nedskrivning av kundfordringar
Räntekostnader
Resultat före
bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Balansräkning

31/12 år x5

31/12 år x4

Maskiner och inventarier

4480

Varulager

2760

Kundfordringar

1440

Kassa och bank

1640

Summa tillgångar

10320

Eget kapital

3770

Obeskattade reservet

1000

Långfristiga skulder

2790

Övriga kortfristiga skulder

710

Leverantörsskulder

2050

Summa skulder och eget kapital

10320
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Kassaflödesanalys för år x5
Från den löpande verksamheten
Från investeringsverksamheten
Från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Inlämningsuppgift nr 280
Revenco är ett dataföretag som fått ett uppdrag att bygga ett ekonomistyrsystem för
Skreda-koncernen. Det fasta priset är 10 500 tkr och projektet påbörjas under år 1 och
avslutas under år 3. Projektet redovisas enligt reglerna för slutavräkningsmetoden

(=Completed Contract)
Uppgift a) Antag att bedömningarna för Revencos kostnader för projektet uppgår till 9
600 tkr och att kostnadsbedömningen inte ändras vid boksluten år 1 och år 2.
Tkr
Fakturering enligt betalplanen per
år
Betalningar från kunden per år
Nedlagda projektkostnader per år

År 1

År 2

År 3

3200

5400

1900

2800
2800

5200
5800

2500
1400

Visa posterna i resultaträkningar och balansräkningar om företaget använder
slutavräkningsmetoden
År 1

År 2

Intäkter för projektet

0

0

Kostnader för projektet (ange
minustecken)

0

0

Bruttoresultat för projektet

0

0

År 3

Kundfordringar
Pågående arbete
Förskott från kunder
= Saldo i pågående arbeten (- för
tillgångssaldo)
Uppgift b) Antag att projektet löper enligt tabellerna ovan för år 1 och år 2. Antag
vidare att i bokslutet 31/12 - år 2 framkommer information som gör att prognosen för
projektets totalkostnader uppgår till 11000 tkr. När projektet är avslutat visar det sig att
de nedlagda kostnaderna under år 3 uppgår till 2250 tkr.
Beräkna bruttoresultatet för projektet:
År 1
Bruttoresultat för projektet

0
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År 2

År 3

Inlämningsuppgift nr 281
Revenco är ett dataföretag som fått ett uppdrag att bygga ett ekonomistyrsystem för
Skreda-koncernen. Det fasta priset är 21 000 tkr och projektet påbörjas under år 1 och
avslutas under år 3. Revenco redovisar projektet enligt metoden successiv vinstavräkning.
Tkr
Under året faktiskt nedlagda kostnader
Beräknade återstående kostnader per 31/12
respektive år
Fakturering enligt betalplanen per år

År 1
7200

År 2
10000

12800

3400

8100

11400

År 3
3200
1500

Visa posterna i resultaträkningar och balansräkningar avrundade till närmaste hela
tusentals kronor:
År 1
Intäkter för projektet
Kostnader för projektet (ange minustecken)
Bruttoresultat för projektet
Saldo i pågående arbeten (- för tillgångssaldo)
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År 2

År 3

Inlämningsuppgift nr 282
Rosetta AB är ett dataföretag som i början av år X1 tecknat ett leasingkontrakt för en
serveranläggning. Hyrestiden är 5 år och därefter övertar finansbolaget utrusningen.
Enligt avtalet ska Rosetta AB betala följade leasingavgifter:
Betalningsdatum
I början av år X1
I slutet av år X1
I slutet av år X2
I slutet av år X3
I slutet av år X4

Tkr
130
110
120
130
50

Rosettas revisor anser att avtalet ska ses som finansiell leasing med en räntesats på 7,5
%. Avskrivningar görs linjärt under hyresperioden. Visa posterna i resultaträkningar och
balansräkningar avrundade till närmaste hela tusentals kronor.
Här kan du kontrollera beräkningen av serveranläggningens anskaffningsvärde:
Från resultaträkningar (ange INTE minustecken)

År 1

År 2

Avskrivningar på serveranläggningen
Räntekostnad för leasingskuld
31/12 år X1 31/12 år X2

Från balansräkningar
Serveranläggning
Långfristig leasingskuld
Kortfristig leasingskuld
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