
BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19–21, ÖVNINGSPROV  

 

 

NAMN:_______________________________________________ Klass:__________ 
 
Hjälpmedel kontoplan och miniräknare (ej mobiltelefon) 
 
1.  Ange om följande påståenden är rätt eller fel 
 a) Varulagret ska alltid värderas till anskaffningsvärdet minus inkuransavdrag. 
 b) En anläggningstillgång ska skrivas av under det antal år som den anses vara fysiskt brukbar. 
 c) Vid kontokortsaffärer måste köparen betala en avgift till kontokortsföretaget. 
 d) Ju längre kredittid som ett företag får från sina leverantörer desto mindre blir behovet av att 

låna pengar. 
 e) Omsättningstillgångar är avsedda att användas under en längre period i företaget. 
 f) Skatteavdrag behöver inte göras för inhyrd personal om uppdragstagaren kan visa att företaget 

är godkänt för F-skatt. 
 
2.  Kundreskontra 

Soft Skin har ett stort antal kunder varav en är Lisas skönhetssalong. Fyll i reskontrakortet för 
Lisas skönhetssalong för april månad. 

 
 1 april Ingående fordran 23 500 kronor 
 5 april Faktura nr 72 skickas, belopp 12 600 kronor (ver 167) 
 12 april Betalning av den ingående fordran (ver 179) 
 22 april  Delbetalning av faktura nr 72, 6 300 kronor (ver 212) 
 25 april Faktura nr 85 skickas, belopp 15 200 kronor (ver 223)  
 
 

Namn: Lisas skönhetssalong 
  
  
  
  

Datum Text Vernr. Debet Kredit Saldo 
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3. Preliminärskatt och arbetsgivaravgift 
Lönesumman i januari för ett aktiebolag är 700 000 kronor. På detta görs preliminärskatteavdrag 
med 210 000 kronor. Nettolönen betalas ut via plusgiro. I samband med löneutbetalningen ska 
också arbetsgivaravgifter bokföras. 

 
 a) Bokför lönekostnad, preliminärskatt och utbetalning i konteringsrutan. 

Konto   Debet   Kredit   

Nr Namn kronor   kronor   
       
       
       
            
  kont:  bokf:     att:    

 
 b) Bokför arbetsgivaravgifterna och räkna med en procentsats på 33 procent. 

Konto   Debet   Kredit   
Nr Namn kronor   kronor   
       
       
       
            
  kont:  bokf:     att:    

 
 c) Bokför överföringen till skattekontot och betalningen från skattekontot som görs via 

plusgirokontot. 

Konto   Debet   Kredit   

Nr Namn kronor   kronor   
       
       
       
            
  kont:  bokf:     att:    

 
Konto   Debet   Kredit   

Nr Namn kronor   kronor   
       
       
       
            
  kont:  bokf:     att:    
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4. Varukostnad för matjord 
Ett byggvaruhus säljer tegelstenar per styck. Företaget har vid årets början ett lager värt 12 000 
kronor. Under året har varuhuset köpt in tegelstenar vid sex tillfällen. 

 
 1 februari  2 000 stenar à 3,00 kronor per styck 
 4 mars  3 000 stenar à 3,50 kronor per styck 
 18 april  4 000 stenar à 3,50 kronor per styck 
 20 maj  5 000 stenar à 3,50 kronor per styck 
 16 juli  2 000 stenar à 4,00 kronor per styck 
 17 augusti  5 000 stenar à 3,00 kronor per styck 
 
 Vid årets slut fanns det 8 000 tegelstenar kvar i lagret. 
 a) Beräkna lagrets värde om byggvaruhuset använder sig av FIFO-metoden vid värderingen. 
 b) Hur stor är byggvaruhusets kostnad för tegelstenar? 
 
5.  Varuförbrukning i Klädklippet 

 Klädklippet har vid årets början ett varulager värderat till 400 000 kronor. Varuinköpen har under 
året uppgått till 950 000 kronor. Vid årets slut värderas varulagret till 425 000 kronor. 

 
 a) Fyll i de siffror som ska vara i saldobalansen vid årets början. Bokför därefter periodiseringen 

och avsluta kontona mot balansräkning och resultaträkning. 
 

  Bokslutstablå 
  
  
  
  
  
  
  

  Konton Saldobalans Omföring Balansrapport Resultatrapport 

Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

1400 Varulager 	  	                 

                    

4010 Varuinköp                 

4900 Varulagerförändring                 

                    
 
 b) Hur stor blev årets varuförbrukning? 
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6.  Avskrivning på maskiner 
 I nedanstående utdrag från en bokslutstablå har maskiner under året anskaffats för 105 000 kronor. 
 

  Bokslutstablå 
  
  
  
  
  
  
  
  

  Konton Saldobalans Omföring 

  

Balansräkning Resultaträkning 

Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

1210 Maskiner 385 000       385 000       

1219 Ack avskr maskiner   56 000   38 500   94 500     

                    

7830 Avskr mask och inv     38 500       38 500   

  
 a) Vilket är maskinernas bokförda värde? 
 b) Hur lång är maskinernas beräknade nyttjandetid? 
 
7.  Bokföring av kreditfaktura 

Söders Väskaffär köper ett parti med resväskor på kredit och får den 11 juni en faktura på 8 000 
kronor exklusive moms 2 000 kronor (ver 112). 
 

 a) Bokför inköpet. 

Konto   Debet   Kredit   

Nr Namn kronor   kronor   

       

       

       

            

  kont:  bokf:     att:    

 
 
När företaget undersöker leveransen upptäcker personalen att några väskor är skadade. De kontaktar 
leverantören som går med på att skicka en kreditfaktura för att ersätta skadorna. Kreditfakturan som är 
på 500 kronor exklusive moms 125 kronor, kommer den 15 juni (ver 225). 
 
 b) Bokför kreditfakturan.  

Konto    Debet     Kredit    

Nr Namn  kronor     kronor    

       

       

       

            

  kont: bokf:   att:   
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8. Faktura för dröjsmålsränta 
 Ullna Trädgårdshandel har fått betalning för en faktura 30 dagar efter förfallodagen. 
Skuldbeloppet var 20 000 kronor och dröjsmålsräntan på årsbasis är 12 procent. Ullna 
Trädgårdshandel skickar därför en räntefaktura till kunden. 

 
 a) Till vilket belopp uppgår dröjsmålsräntan? 
 b) Bokför räntefakturan. 
 

Konto    Debet     Kredit    

Nr Namn  kronor     kronor    

       

       

       

            

  kont: bokf:   att:   

 
 
9.  Kontokortsförsäljning i S:t Pauls Måleributik 
 Kontokortsförsäljningen uppgår en dag till 5 000 kronor inklusive moms 1 000 kronor. 
 
 a) Bokför försäljningen. 

Konto    Debet     Kredit    

Nr Namn  kronor     kronor    

       

       

       

            

  kont: bokf:   att:   

 
 
 b) När kontokortsföretaget senare betalar via checkräkning tar det ut en avgift på 80 kronor  

plus moms 20 kronor. Bokför betalningen. 
Konto    Debet     Kredit    

Nr Namn  kronor     kronor    

       

       

       

            

  kont: bokf:   att:   
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