
 

 

Redovisningskonsultexamen november 2022 
 
Konsultexamen är indelad i två delprov på vardera 40 poäng, Allmänna konsultfrågor och 
Praktikfall. Nedan framgår frågorna följt av svarsförslag. Underlaget till praktikfallet finns sist i 
dokumentet. 

 
Frågor 
  
Delprov 1 Allmänna konsultfrågor 
 

Delprov 1 – Fråga 1 (3 p) 
 
Ange rätt eller fel för nedan påstående:  

a) En dags betalningar av bokförda leverantörsfakturor får bokföras med en gemensam 
verifikation i en bokföringspost. 

b) En dags försäljning i en butik får bokföras och presenteras i sammandrag. 
c) Ett företag med fem miljoner i omsättning får senarelägga sin bokföring till 50 dagar efter 

utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. 

 
Delprov 1 – Fråga 2 (2 p) 
 
En redovisningskonsult har tystnadsplikt i sitt arbete. Tystnadsplikten gäller personer som för 
kundföretaget, dvs konsultens kund, är utomstående. Till vem/vilka av följande personer får 
du som konsult lämna ut uppgifter om företagets ekonomiska ställning utan att 
överenskommelse finns med kunden? 
 
A. Ägare som även är styrelseledamot 
B. Ägare som även är styrelsesuppleant 
C. Ägare som inte ingår I styrelsen 
D. Handläggare på Skatteverket 

 
Delprov 1 – Fråga 3 (5 p) 
 
Många företagare arrangerar konferenser med sina anställda. För att kostnaderna för 
konferensen ska vara avdragsgill för företaget, och även skattefri förmån för de anställda, 
finns en mängd olika krav som måste vara uppfyllda.  

a) Ange tre krav som måste vara uppfyllda för att konferensen ska "kvala in" som avdragsgill 
kostnad för företaget och även skattefri förmån för de anställda. För poäng krävs tre 
godkända förslag. (2 p) 

b) Om du som konsult blir medbjuden på en kunds konferens, kan du då acceptera 
inbjudan? Motivera ditt svar. (2 p) 
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c) Om de anställda tillåts ta med sig en anhörig till konferensen, hur ska den extra kostnad 
som uppstår hanteras skattemässigt? (1 p) 

Delprov 1 – Fråga 4 (4 p) 
 
Din kund Balans AB ägs av Sebastian. Företaget har tio anställda och tillämpar K2. Alla 
anställda är ute och reser mellan olika städer i Sverige och har därför varsitt kreditkort som 
de använder för att betala olika kostnader i samband med resorna, t.ex. hotell, biljetter och 
taxi. Kostnad och tillhörande ingående moms bokförs alltid månaden efter genomförd resa, i 
samband med att månadsfakturan kommer från kortföretaget. 

Sebastian är inte så noga med att alla enskilda kvitton kommer in. Eftersom det framgår av 
månadsfakturan från kortföretaget vad det är för kostnad samt i de flesta fall hur mycket 
ingående moms som ingår i beloppet tycker han att det är onödigt med kvittot/fakturan från 
taxiresan eller hotellet och lämnar inte in dessa till dig när bokföringen ska upprättas.  

Hur agerar du i den här situationen? 

 
Delprov 1 – Fråga 5 (8 p) 
 
Placera AB har köpt och sålt en del noterade värdepapper genom åren. En aktie som 
handlats är i ett noterat bolag, Notera AB. I detta bolag har Placera AB tidigare år köpt 5 
aktier vid olika tillfällen enligt nedan. 

 

Inköp av aktier i Notera AB, 
börsnoterat företag 

Anskaffningsvärde per aktie Transaktionsdatum 

Aktie 1 100 2020-01-07 

Aktie 2 120 2020-03-05 

Aktie 3 90 2020-03-17 

Aktie 4 80 2021-04-18 

Aktie 5 75 2021-05-17 

Totalt anskaffningsvärde 465  

 

Nu är det 2022 och per den 29 juni säljer Placera AB två av de fem köpta aktierna. Kursen 
har stigit till 125 kr per aktie, så totalt säljs de två aktierna för 250 kr och från det beloppet tar 
banken en courtage avgift på 14 kr.  

a) Visa hur du bokför denna försäljning. Placeringen är vid köpen redovisad som en 
finansiell anläggningstillgång. (3 p) 

b) Beskriv den skattemässiga hanteringen för vinst respektive förlust vid försäljning av 
noterade andelar. (3 p) 

c) Påverkas beskattningen av om den aktuella aktien istället hade varit en onoterad aktie? 
Beskriv den skattemässiga hanteringen för vinst respektive förlust vid försäljning av 
onoterade andelar. (2 p) 
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Delprov 1 – Fråga 6 (4 p) 

En koncern består under 2021 av Moderbolaget Alfa AB samt två dotterbolag, Beta 1 AB och 
Beta 2 AB. Verksamheten bedrivs i Beta 1. Beta 2 är i sedan 2020 vilande och Alfa AB är ett 
så kallat holdingbolag utan någon annan verksamhet än att utdelning från de båda 
dotterbolagen redovisas.  

Tidigare har företagen alltid tillämpat K2. Då Beta 1 passerat de gränsvärden som gäller för 
K2, har K3 tillämpats under hela 2021 och bokslutet 2021-12-31 följer därmed K3. För att 
göra det enkelt i koncernen tillämpas K3 i alla tre företagen.  

Under 2022 säljs Beta 1. De kvarvarande företagen i koncernen har efter det inte någon aktiv 
verksamhet. Planen framåt är att köpa ett par fastigheter för uthyrning. Köpeskillingen för 
fastigheterna beräknas uppgå till minst 500 miljoner. Ägarna uppskattar att omsättningen från 
hyresintäkter kommer uppgå till 80-100 mkr årligen och antal anställda beräknas vara ca 25 
personer som jobbar med administration, fastighetsskötsel mm. Detta är emellertid en plan 
som kommer ta 3-5 år att bygga upp.  

a) Det finns mycket ett AB behöver tänka på vid övergången från K2 till K3 när gränsvärden 
för ett större företag har passerats. Ge två exempel på detta. Hänvisa till punkt/er i K3. (2 
p)  

b) Ägarna ber om råd kring vilken normering de ska följa efter avslutat räkenskapsår 2022 i 
koncernens kvarstående bolag, det vill säga avseende räkenskapsår 2023 och framåt. K2 
eller K3? Vad ger du för råd? Motivera ditt svar. (2 p) 

 

Delprov 1 – Fråga 7 (7 p) 

Resultat AB är en kund till dig. Det är ett stort företag som tillämpar K3. De har många 
anställda och har några funderingar kring sina personalkostnader som de vill få svar på. Ge 
svar på följande frågor som ställs av företagets ekonomichef. 

a) Företaget vill erbjuda sina anställda ett så kallat friskvårdsbidrag. De funderar nu på vad 
som får ingå i ett friskvårdsbidrag. Kan de anställda göra lite vad de vill med pengarna 
och hur stort belopp kan de erbjuda? Beskriv för din kund vad ett friskvårdsbidrag är och 
vilka regler som finns för att det ska anses vara en skattefri förmån. (4 p) 

b) Vad blir konsekvensen om företaget gör fel och det aktuella friskvårdsbidraget inte 
bedöms vara en skattefri förmån? (2 p) 

c) Företaget får lönebidrag för en del av sina anställda. Under innevarande år har de fått 250 
tkr i lönebidrag. Hur ska dessa 250 tkr redovisas? (1 p) 

Delprov 1 – Fråga 8 (4 p) 

Måla AB arbetar med sitt bokslut och årsredovisning för 2022-08-31. Beskriv hur nedan 
fordran respektive skuld ska redovisas i årsredovisningen (på vilken rad i årsredovisningen) 
om företaget  
 
a) tillämpar K2. (2 p) 
 
b) tillämpar K3. (2 p) 
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Fordran inkomstskatt för räkenskapsår som avslutas 2022-08-31, 50 tkr. Beloppet är ett 
netto av framräknad skattekostnad för aktuellt år minskad med den betalda F-skatten under 
året.  
 
Skuld för löneskatt på pensioner 30 tkr för samma räkenskapsår.  
 
Tidigare års inkomst- och löneskatter är helt och hållet reglerade mot Skatteverket. 
 
Delprov 1 – Fråga 9 (3 p) 

Varan AB säljer momspliktiga varor inom bygghandeln till företag i hela världen. Hittills har de 
bara sålt till företag inom EU. De planerar att under nästa år även sälja varor till länder 
utanför EU. Ägaren ringer dig och vill ha din hjälp med svar på några frågor kring vad de 
behöver tänka på gällande faktureringen när de säljer varor till länder utanför EU.  
 
a) Ska fakturan som ställs ut vara inklusive eller exklusive utgående moms när försäljning av 

varor sker till ett företag som finns i ett land utanför EU? (1 p) 
b) Finns det något annat Varan AB behöver tänka på i samband med fakturering och 

leverans av varorna till företag som finns i ett land utanför EU? Ge ett exempel och 
motivera ditt svar. (2 p) 

 

Delprov 2 – Praktikfall 
 

Praktikfall – Förutsättningar 
Nedan kan du läsa mer om företaget som frågorna i praktikfallet berör. I dokumentet 
"Praktikfall BR och RR" finner du en sammanställning över bolagets balans- och 
resultaträkningar för de senaste åren.  
 
Inledning 
Concept Store AB är en butik i Snötorp som säljer exklusiv inredning och möbler från Italien. I 
butiken finns en mix av diverse inredning. Möblerna lagerhålls inte hos bolaget utan finns hos 
tillverkarna tills dess att de ska skickas till kund, med undantag för en utställningssoffa som 
finns i butiken.  

Företaget ägs av Lena och Peter som äger 50% var av bolaget. De är båda mycket 
konstintresserade. Idén med att starta bolaget kom i samband med en inspirationsresa i 
Italien för några år sedan. Där fick de kontakt med några leverantörer och upptäckte även att 
man kunde köpa inredning till riktigt bra pris. Sedan dess har verksamheten tuffat bra. 

Ett stort varuhus i Regntorp har nu fått upp ögonen för företaget och dess unika produkter 
och är därför intresserade av att köpa företaget från Lena och Peter. De har sett över de tre 
senaste årens bokslut och har kommit med ett bud om en köpeskilling som motsvarar 5 * 
vinsten före skatt och bokslutsdispositioner på aktuellt bokslut. 

Innan försäljningen kan genomföras behöver du färdigställa årets bokslut och årsredovisning. 

Bifogat finner du en sammanställning av Concept Store AB:s balans- och resultaträkningar. 
Innevarande år avser preliminära belopp, så som det ser ut innan du kommer in i arbetet. Till 
hjälp för din analys framgår även de tre föregående årens balans- och resultaträkningar. 
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Redovisningen följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag. I redovisningen vill de tillämpa de 
förenklingsregler som finns i K2 och tillämpar redan idag möjligheten till en nyttjandeperiod 
om fem år för inventarier. 

De resultatjusteringar som uppstår när du löser fråga 2 till och med fråga 6 ska 
sammanställas i fråga nr 7 (sista frågan).  

 

Delprov 2 – Fråga 1 (9 p) 

Bifogat finner du balans- och resultaträkning för år 2021 och 2022. En redovisningskonsult 
ska bland annat verka för att erforderliga konton är rätt värderade enligt de principer företaget 
valt samt dokumentera sitt arbete. 

a) Välj ut de tre balansposter du anser är mest väsentliga från balansräkningen. Motivera 
varför du väljer just dessa tre poster. (3 p) 

b) Beskriv för dina valda poster hur du uppnår kravet att nå en korrekt värdering, det vill 
säga hur du stämmer av och dokumenterar arbetet i bokslutet. (6 p) 

 
Delprov 2 – Fråga 2 (4 p) 

Under året har Lena och Peter köpt fastigheten där butiken ligger. Anskaffningsvärdet för 
fastigheten är 700 000 kronor. Enligt Skatteverket är fastighetens taxeringsvärde 480 000 kr 
varav 360 000 kr är byggnad och 120 000 är mark. Förvärvet skedde första juli och 
nyttjandeperioden beräknas vara 50 år. 
 
Butikslokalen har ett väldigt gammalt tegeltak. Peter tror att taket behöver bytas ut om 10 år. 
Han vill därför skriva av taket över dessa 10 år. 
 
Förklara för Peter hur anskaffningen av fastigheten ska hanteras i redovisningen och hänvisa 
till punkt/er i K2. Ditt svar ska även innehålla en kommentar kring Peters fråga avseende 
taket. 
 
Delprov 2 – Fråga 3 (6 p) 

Efter förvärvet av fastigheten har Concept Store AB asfalterat framför butiken samt satt upp 
ett antal laddstolpar till de kunder som kommer med elbilar. 

Ägarna undrar nu hur asfalteringen och laddstolparna ska hanteras i redovisningen. Utgiften 
för laddstolparna är nu redovisade som inventarier om 65 000 kr och asfalteringen om 26 000 
kr har redovisats som övriga externa kostnader. 

a) Beskriv för Lena och Peter hur detta ska hanteras. Motivera ditt svar och hänvisa till 
punkt/er i K2. (3 p) 

b) Utifrån ditt svar i fråga a) beskriv hur/om asfalteringen och laddstolparna ska skrivas av. 
Hänvisa till punkt/er i K2 i ditt svar. (3 p) 

Delprov 2 – Fråga 4 (7 p) 

Lagerförändringen bokas endast en gång per år. Butikens lager är litet och består av de 5 
olika artiklarna enligt bifogad lagerlista. Vid bokslutet ser de olika artiklarnas totala 
anskaffningsvärden och nettoförsäljningsvärden enligt följande;  
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Artikel Antal i lager Anskaffningsvärde Nettoförsäljningsvärde 

Litografier 100 283 420 

Ramar 2000 226 185 

Vykort 30 104 235 

Skulpturer 1560 268 275 

Doftljus 350 95 120 

  976 1235 

 

a) Vilket är det lägsta värdet som lagret kan tas upp till? (4 p)  
b) Vilka tilläggsupplysningar behöver finnas kring lagret i årsredovisningen. (1 p) 
c) Beskriv för Peter och Lena om det finns några nackdelar med att redovisa 

lagerförändringen en gång per år? Motivera ditt svar. (2 p) 

 

Delprov 2 – Fråga 5 (3 p) 

Precis innan årsskiftet så har man sålt en utställningssoffa till en kund med förbehållet att 
butiken kommer att få behålla soffan till slutet av januari. De vill gärna ha den kvar då de skall 
ha en vernissage i butiken. Kunden går med på detta då det är en trogen kund som handlar 
ofta hos dem. Försäljningen sker i december och företaget har redovisat en försäljningsintäkt 
om 15 000 kr. Kunden betalar fakturan i december. Kunden hämtar själv soffan från butiken i 
slutet av januari. 
 
När har bolaget rätt att redovisa intäkten? Motivera ditt svar och hänvisa till punkt/er i K2. 

 
Delprov 2 – Fråga 6 (2 p) 

Butiken har tecknat ett treårigt hyresavtal för ett garage. De har kommit överens i avtalat om 
en stigande hyra. Hyran kommer att uppgå till 80 tkr för innevarande år, 90 tkr 
nästkommande år och 100 tkr det sista året. För det aktuella bokslutet är hyreskostnaden 
redovisad med 80 tkr. Peter och Lena tycker att det är väldigt bra då de håller nere kostnaden 
detta år inför en eventuell försäljning. Har de hanterat hyresavtalet korrekt 
redovisningsmässigt? Motivera ditt svar och hänvisa till punkt/er i K2.  
 
Delprov 2 – Fråga 7 (9 p) 

Nu ska du hjälpa Lena och Peter att räkna fram vinsten före skatt och bokslutsdispositioner. 
 
Det finns ingen tvingande återföring av periodiseringsfond och de vill i år inte redovisa några 
bokslutsdispositioner. 
 
Utgå från resultatet i den bifogade resultaträkningen. Redogör för vilka resultatjusteringar 
som tidigare frågor i uppgiften mynnat ut i, bortse från fråga 1. Var tydlig i ditt svar om det är 
en positiv eller negativ resultatpåverkan. 
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Lena och Peter vill därefter även ha hjälp med att redovisa årets avskrivningar, utöver de 
poster som ingått i tidigare uppgifter. Anskaffningsvärdet för redan inte fullt avskrivna 
inventarier uppgår till 800 000 kr. 
 
Räkna även fram köpeskillingen för aktierna och ange i ditt svar vad denna skulle bli.  

 
Svarsförslag 
 

Delprov 1 Allmänna konsultfrågor 
 

Delprov 1 – Fråga 1 
a) Rätt 
b) Rätt 
c) Fel 

Delprov 1 – Fråga 2 
Rätt svar är A. 
 
Delprov 1 – Fråga 3 
a) Minst 6 timmar per dag, alternativt 30 timmar för en hel vecka om konferensen pågår så 

länge,  
konferensen ska vara till nytta för företaget,  
inslag av nöje och liknande ska inte vara för stort,  
det ska finnas ett program som styrker innehåll, nytta, omfattning i tid etc. 

b) Konsulten behöver se över så att inte konferensen kan uppfattas som en muta eller 
liknande.  
Eget intresset för konsulten får inte vara för stort.  
Upplever konsulten att denne inte kan upprätthålla sin objektivitet vid medverkan bör 
konsulten avstå.  
Konsulten kan också fundera på att närvara men stå för sina egna kostnader. 
Om konsulten bidrar med kunskap på konferensen, kanske håller ett pass om 
redovisningen, rapporterar ekonomiskt utfall eller liknande är medverkan sannolikt helt ok.  
Det kan i så fall även vara ett alternativ att medverka endast under en del av konferensen. 

c) Den extra kostnaden räknas som en skattepliktig förmån som läggs på den anställda 
personen. 

Delprov 1 – Fråga 4 
Bokför affärshändelserna mot OBS-kontot som jag är aktiv för att utreda löpande. 
Informerar kunden/Rapporterar skriftligt till min kund, berättar om kraven i bokföringslagen att 
underlag måste finnas till samtliga affärshändelser, samt om kraven i momslagen, att den 
ingående momsen inte är ”lyftbar” utan underlag. 
Kommenterar att bokföringen sker i fel period eftersom det systematiskt sker månaden efter 
att affärshändelsen inträffat. 
Proaktivt råd hur kunden kan göra för att göra rätt, till exempel med en kvittoapp eller 
liknande teknisk lösning.  
Dokumenterar mina åtgärder på ett överlämningsbart sätt. 
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Delprov 1 – Fråga 5 
a) Debet bank 236 

Kredit Andelar 186 (genomsnittligt anskaffningsvärde uppgår till 93 kr/aktie) 
Resultat vinst 50  

b) Vinst noterat värdepapper = skattepliktig finansiell intäkt. 
Förlust noterade värdepapper = avdragsgill finansiell kostnad inom ”fållan” där en förlust 
får kvittas mot en vinst från noterade papper men annars rullas vidare och yrka avdrag 
senare år. 

c) Ja, en förlust för en onoterad aktie är inte avdragsgill, en vinst är inte skattepliktig. 

Delprov 1 – Fråga 6 
a) Kapitel 35 i K3 innehåller regler som den som tillämpar K3 första gången ska tillämpa, 

räkna om jämförelsetal (35.2), se över flerårsöversikten (35.3), upprätta 
ingångsbalansräkning (35.5), upplysa i not att det är första året K3 tillämpas (35.31).  
 
Även angivna skillnader mellan K2 och K3 har gett poäng såsom till exempel uppskjuten 
skatt (kap 29), krav på komponenter (kap 17) och behov av fler tilläggsupplysningar.  
 

b) Rimligt resonemang för att stanna kvar i K3 är till exempel planen framåt, bolagets storlek 
efter förvärv av fastigheterna samt att redovisningen enligt K3 kan vara ett bättre 
alternativ när företaget äger fastigheter med möjlighet att göra komponentindelningen från 
början. Att som litet företag tillämpa K3 innebär endast ett mindre merarbete än att 
tillämpa K2. 
 
Resonemang för att stanna i K2 kan till exempel vara att de inte längre uppnår 
gränsvärden för ett större företag, men att de även måste fundera på att uppfylla kravet 
på särskild anledning för att gå tillbaka från K3 till K2. 

 
Delprov 1 – Fråga 7 
a) Ett friskvårdsbidrag är ett på förhand fastställt belopp som en arbetsgivare erbjuder sina 

anställda att använda för att betala för motion och annan friskvård. 
 
För att friskvårdsbidraget ska utgöra en skattefri förmån för den anställde måste flera 
förutsättningar vara uppfyllda. Friskvårdsbidraget måste: 
• erbjudas med samma belopp och villkor till hela personalen (samtliga anställda, oavsett 
anställningsvillkor) 
• vara av mindre värde (5000 kr inkl moms) 
• användas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag, inte utrustning 
 
Förmånen får inte bytas mot kontanter. 
 

b) Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger ett mindre värde ska en 
anställd som utnyttjar ett sådant bidrag förmånsbeskattas för hela beloppet, inte bara det 
överskjutande beloppet. Arbetsgivaren måste då också betala sociala avgifter på hela 
beloppet. 

c) I posten Övriga rörelseintäkter. 
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Delprov 1 – Fråga 8 
a) K2 – beloppen kvittas mot varandra och redovisas netto som skattefordran i posten 

Övriga fordringar.  
b) K3- beloppen redovisas var för sig. Skattefordran redovisas i posten Aktuella 

skattefordringar och skuld löneskatt redovisas som kortfristig skuld i posten Övriga 
skulder. 

Delprov 1 – Fråga 9 
a) Fakturan ska ställas ut utan moms. 
b) Säljaren måste kunna visa att varan transporteras ut ur EU, till exempel genom att spara 

olika transportdokument och tullhandlingar. Annat att tänka på är att redovisa exporten 
korrekt i momsdeklarationen, ha kontroll över momsregistreringsnummer för köparen, 
tullregler, eventuella specifika regler i mottagarlandet. 

Delprov 2 – Praktikfall 
 
Delprov 2 – Fråga 1 
a) Byggnader och mark: Företaget har under året köpt en fastighet enligt bokföringen. Viktigt 

att rätt anskaffningsvärde har bokförts för byggnad respektive mark.  
 
Varulager: Varulagret har samma värde som föregående år och då har kunden troligtvis 
inte bokfört lagerförändringen. Förändringen behöver bokföras och lagret värderas på rätt 
sätt. 
 
Långfristiga skulder: De långfristiga skulderna har ökat väsentligt och vi behöver se över 
om företaget har tagit fler lån och kontrollera om de ska fördelas på långfristig och 
kortfristig del. 
 

b) Byggnader och mark: Begär in köpeavtalet för att kontrollera anskaffningsvärdet samt 
eventuell fördelning av byggnad och mark. Rätt avskrivningsplan behöver fastställas.  
Utöver det görs en kontroll mot fastighetsregistret så att bolaget står som ägare till 
fastigheten. Samtliga dokument sparas ner. Dokumentation sker kring eventuell 
fördelning mellan byggnad och mark. Dokumentation sker även kring den diskussion som 
förts med kund gällande nyttjandeperiod och avskrivningar. Allt sammanställs även i 
bokslutsbilaga där jag noterar vilka observationer jag gjort och vilka kontroller jag utfört så 
att det är i överlämningsbart skick. 
 
Varulager: Lagret ska alltid värderas enligt LVP (lägsta värdets princip). Företagets 
inventeringslista kontrolleras utifrån anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde för att 
fastställa en korrekt värdering. En avstämning med företagets ägare kring inkuranta varor 
sker. Inventeringslistor samt signerat lagerintyg sparas ner i dokumentationen. Samtliga 
kontroller, kommentarer och observationer dokumenteras noggrant.  
 
Långfristiga skulder: Avtalen för de nya lånen begärs in så räntor och amorteringar kan 
stämmas av. Nytt avtal och ev. beräkning av kort och långfristig del sparas ner i 
bokslutsdokumentationen tillsammans med diskussioner med kund samt övriga 
observationer jag gjort i bokslutsarbetet.  
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Delprov 2 – Fråga 2 
Anskaffningsvärdet för en fastighet som består av både byggnad och mark fördelas normalt 
efter taxeringsvärdets fördelning enligt punkt 10.11 i K2. I detta fall tas mark upp till 25%, 
alltså 175 000 kr och byggnad till 75%, alltså 525 000 kr.  
Det går inte att skriva av taket på 10 år då byggnaden är en avskrivningsenhet enligt 10.22. 
Det finns alltså ingen möjlighet att redovisa och skriva av delarna separat, vilket innebär att 
komponentuppdelning inte är tillåtet i K2.   
 
Delprov 2 – Fråga 3 
a) Ledning kring definitionen gällande markinventarier och markanläggningar går inte att finna 
i normeringen. Definitionen finns i inkomstskattelagen och utifrån denna görs tolkningen att 
asfaltering ses som markanläggning och laddstolparna som markinventarier. 10.22 i K2. 
b) Varje avskrivningsenhet skrivs av för sig. 10.22 i K2. Finns en förenkling i 10.30 att 
markanläggningar får skrivas av på 20 år, vilken nyttjas, dvs asfalteringen skrivs av med 
1 300 kr per år (26 000/20). Inventarier skrivs av på fem år enligt inledande information, dvs 
laddstolparna skrivs av med 13 000 kr per år (65 000/5).  
 
Delprov 2 – Fråga 4 
a) Två alternativa lösningar gav poäng: 

Alternativ 1 

 
 
Alternativ 2 

 
 

b) Det finns inget specifikt krav på att ange principer för varulagervärdering då det räcker att 
man anger att det allmänna rådet tillämpas. 

c) Inte löpande kunna följa resultat och ställning samt missvisande resultat under året. 

 
Delprov 2 – Fråga 5 
Intäkten redovisas i januari, då väsentliga risker och fördelar övergår. K2 6.6.alt 6.7. 
 
Delprov 2 – Fråga 6 
Nej, kostnaden fördelas linjärt över den avtalade hyresperioden enligt 7.10 i K2. Kostnaden 
per år blir 90 000 kr ((80 000+90 000+100 000)/3), dvs 10 000 kr högre.  
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Delprov 2 – Fråga 7 
Resultat innan justeringar: 496 tkr 
Övriga externa kostnader: +26 tkr 
Förändring av lager: +126 tkr 
Intäkt: - 15 tkr 
Övriga externa kostnader: - 10 tkr 
Avskrivning byggnad: - 10,5 
Avskrivning markanläggning: - 1,3 tkr 
Avskrivning byggnadsinventarier: - 13 tkr 
Avskrivning inventarier: - 160 tkr 
Resultat efter justeringar: 438,2 tkr. 
 
Köpeskillingen uppgår till 438,2 * 5 = 2 191 tkr 
 
 



Resultaträkning (tkr)
2019-01-01--
2019-12-31

2020-01-01--
2020-12-31

2021-01-01--
2021-12-31

2022-01-01--
2022-12-31

Nettoomsättning 2150 100% 3702 100% 4389 100% 5267 100%
Övriga rörelseintäkter 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Rörelseintäkter 2150 100% 3702 100% 4389 100% 5267 100%

Handelsvaror -785 -37% -1445 -39% -1772 -40% -2126 -40%
Övriga externa kostnader -533 -25% -598 -16% -374 -9% -411 -8%
Personalkostnader -761 -35% -1385 -37% -1667 -38% -2120 -40%
Rörelsens kostnader -2079 -97% -3428 -93% -3813 -87% -4657 -88%

Rörelseresultat före avskrivningar 71 3% 274 7% 576 13% 610 12%

Avskrivningar -19 -1% -156 -4% -159 -4% 0 0%
Rörelseresultat 52 2% 118 3% 417 10% 610 12%

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 30 1% 12 0% 0 0% 0 0%
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -10 0% -91 -2% -81 -2% -114 -2%
Nettoresultat 72 3% 39 1% 336 8% 496 9%

Förändring av periodiseringsfonder 2 27 43 0

Resultat före skatt 74 66 379 496
Skatt på årets resultat -21 -19 -110
Årets resultat 53 47 269 496

Balansräkning (tkr) 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31
Byggnader och mark 700
Inventarier 594 595 660 725
Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar 594 595 660 1425

Varulager 506 740 809 809
Kundfordringar 87 255 398 413
Övriga fordringar 20 12 13 49
Kassa och bank 29 53 54 12
Omsättningstillgångar 642 1060 1274 1283
Summa tillgångar 1236 1655 1934 2708

Aktiekapital 100 100 100 100
Balanserat resultat 100 153 200 269
Årets resultat 53 47 269 496
Eget kapital 253 300 569 865

Periodiseringsfonder 258 231 188 188
Obeskattade reserver 258 231 188 188

Summa eget kapital och reserver 511 531 757 1053

Övriga avsättningar 0 0 0 0
Avsättningar 0 0 0 0
Checkkredit 124 354 366 248
Övriga långfristiga skulder 380 340 300 760
Långfristiga skulder 504 694 666 1008
Leverantörsskulder 112 155 225 304
Kortfristiga skulder 84 250 261 318
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 25 25 25
Kortfristiga skulder 221 430 511 647
Summa avsättningar och Skulder 725 1124 1177 1655

Summa eget kapital och skulder 1236 1655 1934 2708


