
 

 

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

 
Frågor 
  
Delprov 1 Allmänna konsultfrågor 
 

Delprov 1 – Fråga 1 (5 p) 
 
Enligt huvudregeln ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. I vissa 
försäljningssituationer gäller istället att omvänd skattskyldighet, alternativt omvänd moms 
som det även benämns, ska tillämpas. 

a) Beskriv vad omvänd moms är (2 p) 
b) Vilken uppgift måste finnas med på kundfakturan när omvänd moms tillämpas? (1 p) 
c) Ge två exempel på när omvänd får moms användas (2 p) 

 
Delprov 1 – Fråga 2 (2 p) 
 
Det blir allt vanligare med automatiserade flöden i bokföringen, t ex att delar av bokföringen 
upprättas automatiskt genom en integration mellan redovisningssystemet och banken. 
 
Ett sådant exempel är när betalning av och kostnad för företagets olika försäkringar bokförs 
automatiskt vid betalningen genom autogiro. Vilket/vilka underlag behöver då finnas till 
bokföringen? 
 
Delprov 1 – Fråga 3 (9 p) 
 
Snabba cash AB har tre ägare, Jonny, Birgitta och Malin. De driver en reklambyrå 
tillsammans och har genom åren haft en fin finansiell utveckling av sitt företag. De startade 
verksamheten våren 2019, men bildade sitt företag redan hösten 2018 då de köpte ett 
lagerbolag. Var och en satte in 50 tkr i aktiekapital och har ingen skillnad i sina aktieslag. 
2019 var omsättningen 3 mkr och vinsten 500 tkr. 2020 ökade omsättningen till 5 mkr och 
vinst efter skatt slutade på 1 mkr. 2021 uppgick omsättningen till 7 mkr och vinst efter skatt 
blev återigen 1 mkr. Balanserade vinstmedel i företaget är efter 2021 = 2,5 mkr. De har under 
2021 anställt en person och funderar på att anställa ytterligare en person under 2022. 

a) Jonny ringer dig och frågar hur stor omsättningen behöver vara för att de ska kunna ta en 
utdelning. Vad svarar du? (2 p) 

 



 

2(8) 

b) I samtalet kommer ni även in på skatten för utdelningen, hur hög den är och vad som 
påverkar skattesatsen. Vad svarar du? (3 p) 

c) Jonny har en sista fråga till dig, han tycker inte att Malin bidrar till arbetet och företagets 
utveckling lika mycket som han själv och Birgitta gör. Kan utdelningen ske bara till honom 
själv och Birgitta? Vilka råd ger du till Jonny. Ange även hur du dokumenterar din 
rådgivning. Motivera ditt svar. (2 p) 

d) Vad behöver du i din yrkesroll tänka på efter samtalet och varför, för att uppfylla god 
yrkessed för redovisningskonsulter. (2 p) 

Delprov 1 – Fråga 4 (3 p) 
 
Besvara följande påståenden med SANT eller FALSKT samt motivera ditt svar. 

Påstående: 

a) En styrelseledamot har alltid rätt att få ta del av företagets finansiella rapporter. 
b) En ägare som inte sitter i styrelsen har alltid rätt att få ta del av företagets finansiella 

rapporter eftersom personen har satsat pengar i företaget. 
c) Företagets revisor ringer och frågar efter årets tre sista periodrapporter inför deras 

förvaltningsrevision. Visst, svarar du, dessa kan jag skicka till er med mejl. 

 
Delprov 1 – Fråga 5 (2 p) 
 
Beskriv kort på vilket sätt du som redovisningskonsult behöver beakta reglerna kring 
behandling av personuppgifter, det så kallade GDPR regelverket? 

 
Delprov 1 – Fråga 6 (5 p) 

Böcker och tidningar AB har tre ordinarie styrelseledamöter men ingen vald suppleant. 
Företaget har bokslut 31 december 2021 och har sin årsredovisning färdig för underskrifter 
den 1 februari 2022. Ledamot 1 undertecknar årsredovisningen samma dag, dvs den 
1 februari. Underskrifterna sker digitalt. Ledamot 2 undertecknar den 5 februari och den tredje 
ledamoten signerar den 10 februari. Den sena signeringen för den sista ledamoten beror på 
sjukdom. 

a) När är företagets årsredovisning upprättad (tidigare avgiven)? (1 p) 
b) Till och med vilken tidpunkt ska händelser efter balansdagen beaktas? (1 p) 
c) Finns det krav på att företaget har en suppleant vald? Svara ja eller nej och motivera kort. 

(1 p) 
d) Finns det ett lagkrav på att ort framgår i årsredovisningen vid styrelsens påskrift? (1 p) 
e) Per vilken dag kan revisionsberättelsen tidigast vara avgiven? (1 p) 

 

Delprov 1 – Fråga 7 (10 p) 

Resultat AB har under sitt första verksamhetsår köpt inventarier för 100 tkr. Dessa skrivs av 
enligt plan på fem år. Under det andra verksamhetsåret köps inventarier för ytterligare 
250 tkr, även dessa skrivs av på fem år. Det tredje verksamhetsåret görs ytterligare en 
investering på 500 tkr. Den ekonomiska livslängden beräknas vara 10 år vilket också blir den 
fastställda avskrivningstiden. Samtidigt säljs de inventarier som köptes in år 1. Erhållet 
belopp för dessa är 74 tkr. 
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Samtliga tre år utnyttjas möjligheten till avskrivning över plan. 

a) Vad blir det skattemässigt lägsta beloppet som anläggningstillgångarna redovisas för år 
1? 

b) Vad blir det skattemässigt lägsta beloppet som anläggningstillgångarna redovisas för år 
2? 

c) Vad blir det skattemässigt lägsta beloppet som anläggningstillgångarna redovisas för år 
3? 

Delprov 1 – Fråga 8 (4 p) 

Du arbetar med en kund som arbetar som hattmodist. Företaget tillverkar bland annat hattar 
till olika teatrars scenkostymer. Vid bokslutet 2021-12-31 finns kundfordringar uppgående till 
250 tkr. Eget kapital efter bokslutet 2020 var 375 tkr och årets preliminära resultat inför 
bokslutsarbetet visar en vinst på 100 tkr. 
 
I kundreskontran finns en del kundfordringar som din kund är lite osäker på om de kommer 
att få betalt för helt och hållet. En teater, som har fokus på utomhusteater, har haft det 
kämpigt en tid och det är osäkert om de kommer att gå i konkurs eller finnas kvar inför 
sommarens alla parkföreställningar. 
 
 
a) Om det uppstår ett behov att skriva ned denna fordran, låt oss anta att det är ett belopp 

inkl moms, uppgående till 100 tkr, hur ska det redovisas? (2 p) 
b) Redogör för de skattemässiga reglerna avseende avdragsrätt för en kundförlust. (2 p) 

 

Delprov 2 – Praktikfall 
 

Praktikfall – Förutsättningar 
Nedan kan du läsa mer om företaget som frågorna i praktikfallet berör. 
 
Inledning 
RöR & Bygg i Huvudstaden AB startades 2014 av Anders, bolaget bedriver 
byggentreprenadverksamhet, rörinstallationer samt att de äger en fastighet. För att finnas 
nära kunden, något som Anders tycker är viktigt, hyr de en lokal i utkanten av Huvudstaden. 
Här kan befintliga och nya kunder titta förbi och diskutera olika projekt. 

Ekonomiavdelningen på RöR & Bygg i Huvudstaden AB sköter redovisning, bokslut och 
årsredovisning själva och ditt uppdrag är att ge råd gällande vissa redovisningsfrågor. 
Redovisningen följer sedan räkenskapsåret 2017 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

 

Delprov 2 – Fråga 1 (7 p) 

RöR & Bygg i Huvudstaden AB gör ett fastprisarbete och tillämpar huvudregeln. De uppför ett 
hus till Svensson i Lilla Staden AB. De totala beräknade utgifterna för uppdraget uppgår till 
2.000.000 kr och inkomsten uppgår enligt avtal till 2.500.000 kr. Per den 31 december år 1 
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uppgår de nedlagda utgifterna för husbygget till 800.000 kr. Av dessa har 700.000 kr 
fakturerats från underentreprenörer och 100.000 kr avser arbete utfört av egen personal. RöR 
& Bygg i Huvudstaden AB har under året fakturerat Svensson i Lilla Staden AB med 900.000 
kr. 

I slutet av december gör man en besiktning av huset och bedömer att man kommit nästan 
halvvägs med bygget. 

a) Beräkna färdigställandegraden för projektet (2 p) 
b) Hur stor intäkt ska företaget redovisa i resultaträkningen avseende det aktuella projektet 

(1 p) 
c) Baserat på dina svar i fråga a-b ovan, redogör för vilken post som nu behöver redovisas i 

balansräkningen. Ange belopp och på vilken årsredovisningsrad detta ska redovisas (2 p) 
d) RöR & Bygg i Huvudstaden AB har även ett annat projekt med fast pris som befaras gå 

med förlust. Beskriv för Anders hur ett förlustprojekt ska hanteras. Hänvisa till 
punkt/punkter i K3. (2 p) 

 
Delprov 2 – Fråga 2 (2 p) 

RöR & Bygg i Huvudstaden AB ska uppdatera sin hemsida i reklamsyfte för cirka 150.000 
kronor. De ska inte utföra arbetet själv utan tar in externa konsulter. Hur ska bolaget hantera 
utgiften? Motivera ditt svar och hänvisa till punkt/punkter i K3. 
 
Delprov 2 – Fråga 3 (9 p) 

RöR & Bygg i Huvudstaden AB hyr en lokal som under året har fått en ordentlig 
uppfräschning. Golven i hela lokalen var väldigt slitna och de har bytts ut till en liknande 
parkett dock i en något mörkare nyans. Företaget har inte haft någon riktigt reception utan 
kunderna har ramlat rakt in i lokalen. Nu har de satt upp några väggar samt byggt en 
receptionsdisk som ger ett trevligare intryck för kunderna. Efter ombyggnationen så har man 
redan noterat ett större inflöde av kunder vilket lett till nya projekt. I receptionsdelen så har 
företaget placerat ut några snygga soffor och bord. Kunden Anders undrar hur dessa 
kostnader ska redovisas i bokslutet. 

a) Beskriv för Anders hur de olika inköpen ska redovisas. Utgå från vad det är, golv, möbler 
osv, eftersom du i nuläget inte har några belopp. Ditt svar ska innehålla ett 
resonemang/motivering kring vilka av inköpen som ska kostnadsföras direkt eller 
balanseras i balansräkningen. (6 p) 

b) Anders funderar också på vilken avskrivningsplan han ska bestämma på de inköp som 
balanseras som tillgång. Vilka råd ger du Anders kring det? (3 p) 

Delprov 2 – Fråga 4 (4 p) 

RöR & Bygg i Huvudstaden AB ska köpa samtliga aktier i Rörbolaget Huvudstaden AB för 
2.000.000 kr. Utöver den fasta köpeskillingen ska det under vissa förutsättningar kunna utgå 
två olika tilläggsköpeskillingar. Den första tilläggsköpeskillingen ska utgå från bolagets 
sammanlagda rörelseresultat (EBITDA) och i sådana fall betalas senast 30 juni 2022. Den 
andra tilläggsköpeskillingen ska baseras på bolagets resultat år 5. Enligt Anders bedömning 
och kalkyl kommer den första tilläggsköpeskillingen att utgå med 500.000 kr. Den andra 
köpeskillingen tycker Anders är svår att uppskatta då den ligger så långt fram i tiden. 

Direkt hänförliga transaktionskostnader vid förvärvet uppgår till 20.000 kr. 
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Till vilket värde ska andelarna bokas upp med? Hänvisa till punkt/punkter i K3 i ditt svar. 

Delprov 2 – Fråga 5 (18 p) 

RöR & Bygg i Huvudstaden AB ska upprätta årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Anders 
kontaktar dig och berättar att han har haft väldigt mycket att göra under året. Under året som 
gått har verksamheten bytt inriktning och omfattar även rörinstallationer. Tidigare bedrev man 
endast byggverksamhet. Anders kommer inte att hinna färdigställa sin årsredovisning och ber 
dig att slutföra den årsredovisning han påbörjat (se dokumentet "Praktikfall Årsredovisning"). 
Redovisningen följer sedan räkenskapsåret 2017 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 
Anders informerar dig om att man uteslutande kommer att arbeta med rörinstallationer 
framöver och byggverksamheten ska avvecklas på nya året. 

 
a) Hur ska du som konsult agera när du ska ta över och slutföra ett arbete som kunden har 

påbörjat? Beskriv vilka åtgärder du behöver vidta. (3 p) 
b) I förvaltningsberättelsen finns en Flerårsöversikt. Ange för hur många år företaget minst 

måste redovisa uppgifter i Flerårsöversikten samt ge förslag på tre för det aktuella 
företaget relevanta nyckeltal att redovisa här. Motivera ditt svar. (4 p) 

c) Vilka obligatoriska rubriker i förvaltningsberättelsen behöver du komplettera denna 
årsredovisning med? (3 p) 

d) Vilka obligatoriska tilläggsupplysningar som redovisas i not ska finnas med i denna 
årsredovisning utöver Not 1 Redovisningsprinciper? Ange notrubrik samt vilket innehåll 
varje not ska ha. Du behöver inte ange några siffror i noterna, endast beskriva innehållet. 
(8 p) 
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Svarsförslag 
 

Delprov 1 Allmänna konsultfrågor 
 

Delprov 1 – Fråga 1 
a) Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa 

utgående moms från säljaren till köparen.  
b) Uppgift att omvänd moms tillämpas anges med en text på fakturan. 
c) Omvänd moms används t.ex. vid internationell handel inom EU samt inom byggföretag. 

Delprov 1 – Fråga 2 
Underlaget till affärshändelsen måste, utöver bankavin som visar betalningen, även beskriva 
affärshändelsen så att det framgår vad kostnaden avser och att den hör till verksamheten, 
t.ex. med ett försäkringsbrev eller motsvarande, alternativt en hänvisning till försäkringsbrevet 
eller motsvarande och uppgift om var detta finns.  
 
Delprov 1 – Fråga 3 
a) Det är inte omsättningen som avgör hur stor utdelningen kan vara. För att det ska finnas 

förutsättning för utdelning måste det finnas fastställt fritt eget kapital tillgängligt. Företaget 
måste även ta hänsyn till försiktighetsregeln enligt ABL, dvs att en värdeöverföring inte får 
äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna 
kapital.  

b) Utdelning beskattas med 20% upp till ett beräknat gränsbelopp. Gränsbeloppet beräknas 
enligt två regler, schablonregeln eller huvudregeln. Schablonregeln innebär att det varje 
år finns ett fastställt belopp som aktieägarna delar på. Huvudregeln beräknas utifrån 
anskaffningsvärdet och hur stora lönesummor som finns i företaget. För att använda 
huvudregeln måste aktieägaren ta ut en egen lön till en viss nivå.  

c) En viktig regel inom bolagsrätten är den så kallade likhetsprincipen. Den innebär att varje 
aktie ska ge samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem som är ägare. Ett exempel 
är att alla aktier som är av samma aktieslag ska ge lika stor rätt till utdelning. Eftersom 
syftet är att skydda aktieägarna är det dock tillåtet att göra undantag om samtliga 
delägare är överens. Ett annat sätt att fördela utdelningen till vissa personer är att tillämpa 
olika aktieslag. Jag dokumenterar det vi pratat om, anteckningar och mejl. 

d) Jag dokumenterar min rådgivning för senare spårbarhet och säkerställer att 
dokumentationen är i överlämningsbart skick. 

Delprov 1 – Fråga 4 
a) Sant - styrelsen ansvarar för företagets förvaltning och har alltid rätt att få ta del av den 

ekonomiska rapporteringen. 
b) Falskt – ägare räknas som utomstående 
c) Sant/Falskt – revisorn räknas som utomstående men påstående är sant om 

tystnadsplikten har hävts i uppdragsavtalet. Annars är påståendet falskt. Båda svaren 
med rätt tillhörande motivering har gett poäng. 

Delprov 1 – Fråga 5 
Bilaga som beskriver personuppgiftsbiträde/ansvar måste finns med i uppdragsavtalet. Viktigt 
att tänka på att uppfylla krav som t.ex. uppgiftsminimering, ändmålsbegränsning, riktighet, 
lagringsminimering och integritet/konfidentialitet. 
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Delprov 1 – Fråga 6 
a) När hela styrelsen har undertecknat, 10 februari 
b) Till och med 10 februari 
c) Nej, det behövs inte när det är 3 ordinarie ledamöter  
d) Nej det gör det inte 
e) Tidigast när årsredovisningen är upprättad, i exemplet 10 februari 

Delprov 1 – Fråga 7 

       

Huvudregeln    År 1 År 2 År 3 
Ingående skattemässigt 
värde    0 70 224 

Köpt    100 250 500 

Erhållet för sålda tillgångar    0 0 -74 

Underlag    100 320 650 

70%    70 224 455 

       

Alternativregeln år 1       

Köpt år 1 100 80% 80    

Summa    80    

       

       

Alternativregeln år 2       

Köpt år 2 250 80% 200    

Köpt år 1 100 60% 60    

Summa    260    

       

       

Alternativregeln år 3       

Köpt år 3 500 80% 400    

Köpt år 2 250 60% 150    

Köpt år 1 0 40% 0    

Summa    550    

       
 
a) 70 tkr enligt huvudregeln 
b) 224 tkr enligt huvudregeln 
c) 455 tkr enligt huvudregeln 

Delprov 1 – Fråga 8 
a) Den del av beloppet som inte avser utgående moms reserveras som en kundförlust. I 

exemplet redovisas 80 tkr som en osäker fordran (kredit i balansräkningen) mot 
kundförlust/kostnad (debet i resultaträkningen).  
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b) I skatterätten görs en skillnad på befarad och konstaterad kundförlust. För att en 
kundförlust ska bli avdragsgill vid inkomstbeskattningen krävs att den är konstaterad, att 
det har gjorts tillräckliga indrivningsförsök och går att visa på att motparten inte kommer 
kunna betala. Om avdragsrätt finns för kostnaden är det även möjligt att begära tillbaka 
den utgående momsen från Skatteverket. 

Delprov 2 – Praktikfall 
 
Delprov 2 – Fråga 1 
a) Färdigställandegraden är 40% (800.000/2.000.000) 
b) Intäkten som ska redovisas är 1.000 (40%*2.500.000) 
c) Upparbetad ej fakturerad intäkt 100  
d) Hänvisning 23.24, hela förlusten tas direkt och inte successivt över projektets löptid 

Delprov 2 – Fråga 2 
Egenupparbetade tillgångar är tillgångar som kan tas fram av både konsulter och egen 
personal. Däremot så är en utgift att uppdatera enbart en hemsida för reklamsyfte aldrig en 
tillgång, dvs ska kostnadsföras. 18.5 beskriver ett antal utgifter som aldrig är aktiverbara, där 
räknas reklam upp.  
 
Delprov 2 – Fråga 3 
a) Golvläggningen ska kostnadsföras, den del av renovering som ersätter ursprunglig 
standard kostnadsförs direkt. Ger heller inte några framtida ekonomiska fördelar.   
Receptionsdisk samt väggar (receptionsdelen) skapar ekonomiska fördelar för företaget vilket 
gör att utgifterna ska aktiveras. Då de hyr lokalen blir det som förbättringsutgift på annans 
fastighet. Möbler (soffor och bord) redovisas som en materiell anläggningstillgång 
(inventarier). Möjlighet att kostnadsföra finns om möblerna uppgår till mindre värde.  
 
b) Avskrivningen på förbättringsutgift på annans fastighet följer normalt hyreskontraktets 
längd, hänsyn brukar tas till eventuella förlängningsmöjligheter. Inventarierna skrivs av över 
nyttjandeperioden.  
 
Delprov 2 – Fråga 4 
Andelar i dotterbolag 2.000.000 kr + 20.000 kr + 500.000 kr = 2.520.000 kr. 19.7 och 19.8. 
 
Delprov 2 – Fråga 5 
a) Se över uppdragsavtalet, rimlighetsbedöma det arbete kunden gjort, dokumentera 

rimlighetsbedömningarna. 
b) 3-5 år. Soliditet, balansomslutning och nettoomsättning alternativt något resultatmått. 

(motiv har utelämnats i svarsförslaget) 
c) Allmänt om verksamheten, väsentliga händelser under räkenskapsåret, förslag till 

vinstdisposition. 
d) Personal – medelantalet anställda, räntekostnader (bara för koncernföretag), byggnader 

och mark, inventarier, andelar i koncernföretag, långfristiga skulder, händelser efter 
balansdagen, ställda säkerheter respektive eventualförpliktelser (om motiverat). 
(innehållet i varje not har utelämnats i svarsförslaget) 
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Styrelsen för Rör & Bygg i Huvudstaden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
  

Förvaltningsberättelse 
  
  
 
  
 
  
Flerårsöversikt (Tkr)      
  
  
  
            

  
Förändring av eget kapital 
  Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt 
  kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 -26 727 669 764 763 037 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   669 764 -669 764 0 
Årets resultat    183 973 183 973 
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 643 037 183 973 947 010 
       

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 1 500 000 kr (1 500 000 kr) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

  

 

 
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.           
Nettoomsättning   14 667 091   17 754 143   
Övriga rörelseintäkter   101 812   0   
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   14 768 903   17 754 143   
            
Rörelsekostnader           
Råvaror och förnödenheter   -11 527 832   -13 793 192   
Övriga externa kostnader   -961 141   -1 124 016   
Personalkostnader   -1 966 545   -1 994 783   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -37 817   -32 197   
Summa rörelsekostnader   -14 493 335   -16 944 188   
Rörelseresultat   275 568   809 955   
            
Finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0   0   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -44 342   -54 285   
Summa finansiella poster   -44 342   -54 285   
Resultat efter finansiella poster   231 226   755 670   
            
Resultat före skatt   231 226   755 670   
            
Skatter           
Skatt på årets resultat   -47 253   -85 906   
Årets resultat   183 973   669 764   
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TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark   815 635   820 864   
Inventarier, verktyg och installationer   66 161   77 949   
Summa materiella anläggningstillgångar   881 796   898 813   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag   120 900   20 900   
         
Summa finansiella anläggningstillgångar   120 900   20 900   
Summa anläggningstillgångar   1 002 696   919 713   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m. m.           
Råvaror och förnödenheter   107 134   107 170   
Summa varulager   107 134   107 170   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   1 273 542   1 919 788   
Övriga fordringar   252 992   89 610   
Upparbetad men ej fakturerad intäkt   70 960   45 788   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   23 958   35 838   
Summa kortfristiga fordringar   1 621 452   2 091 024   
            
Kassa och bank           
Kassa och Bank   300 700   171 307   
Summa kassa och bank   300 700   171 307   
Summa omsättningstillgångar   2 029 286   2 369 501   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   3 031 982   3 289 214   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   100 000   100 000   
Reservfond   20 000   20 000   
Summa bundet eget kapital   120 000   120 000   
            
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat   643 037   -26 727   
Årets resultat   183 973   669 764   
Summa fritt eget kapital   827 010   643 037   
Summa eget kapital   947 010   763 037   
            
Långfristiga skulder           
Övriga skulder till kreditinstitut   397 588   456 484   
Summa långfristiga skulder   397 588   456 484   
            
Kortfristiga skulder           
Övriga skulder till kreditinstitut   58 896   58 896   
Leverantörsskulder   473 768   719 056   
Övriga skulder till koncernföretag   830 548   946 791   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   324 172   344 950   
Summa kortfristiga skulder   1 687 384   2 069 693   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 031 982   3 289 214   
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Noter 
  
Not 1 Redovisningsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
 
Avskrivning 
Tillämpade avskrivningstider: 
  
Byggnader 50 år   
Inventarier, verktyg och installationer 5 år   
      

  
  
Stockholm 2022- 
  
  
  
  
Anders Svensson   
    
    

  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- 
  
Revisionsbolaget & Co AB  
  
  
  
Sune Pettersson   
Auktoriserad revisor  
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