Redovisningskonsultexamen november 2021
Konsultexamen är indelad i två delprov på vardera 40 poäng, Allmänna konsultfrågor och
Praktikfall. Nedan framgår frågorna följt av svarsförslag. Underlaget till praktikfallet, RR och
BR, finns sist i dokumentet.

Frågor
Delprov 1 Allmänna konsultfrågor
Delprov 1 – Fråga 1 (5 p)
Svara Sant eller Falskt för påståendena nedan.
a) Om koncernbidrag skattemässigt ska vara möjligt att lämna mellan moder- och
dotterföretag måste båda företagen ha samma räkenskapsår.
b) Ett företag som tillämpar K3 har möjlighet att värdera finansiella instrument till verkligt
värde.
c) Underskott från tidigare år går förlorade om företagets ägarstruktur förändras med mer än
75% av ägarna.
d) Att värdera hela varulagret kollektivt är en tillåten förenklingsregel som alltid kan
användas enligt K2 normeringen.
e) Att i årsredovisningen presentera hur väsentliga resultatpåverkande poster påverkar
sambandet mellan skattekostnad/skatteintäkt och årets resultat i en not är en obligatorisk
upplysning om företaget tillämpar K3 normeringen.
Delprov 1 – Fråga 2 (3 p)
ByggaHus AB har två helägda dotterbolag, MålaBra AB och Grävproffsen AB.
ByggaHus har utfört byggarbeten på MålaBra AB:s målarverkstad och för detta fakturerat
100 000 kr exklusive moms. På fakturan har angivits att omvänd skattskyldighet för
byggtjänster tillämpas. MålaBra har redovisat utgående moms med 25 000 kr för inköpet och
gjort avdrag för ingående moms med samma belopp. Har fakturan hanterats momsmässigt
korrekt? Svara Ja eller Nej och motivera ditt svar genom att kort beskriva vilka förutsättningar
som i det aktuella fallet finns eller inte finns för att omvänd skattskyldighet ska gälla.
Delprov 1 – Fråga 3 (5 p)
Sommarsol AB är ett fastighetsbolag som äger två hyreshus med en större park mellan
husen. Företaget har bokslut 31 december. För fem år sedan (1 januari 2016) köpte företaget
en maskin för skötsel av gräsmattor. Maskinen kostade 1 000 tkr. Företaget tillämpar K2 och
nyttjandeperioden har fastställts till 10 år. Till och med 2020-12-31 har maskinen därmed
skrivits av med 500 tkr.

Fastighetsskötaren har 1 januari 2021 bytt ut klippaggregatet inför säsongen 2021. Det nya
aggregatet kostar 650 tkr och har ökat maskinens prestanda och gjort maskinen ännu mer
effektiv än den var när den var ny. Vassare knivar bidrar till att arbetet går fortare vilket spar
mycket tid för den som kör maskinen. Det nya aggregatet bedöms ha en livslängd på 5 år.
a) Hur redovisar du det nya aggregatet när det köps den 1 januari 2021? Motivera ditt svar
och hänvisa till punkt i K2. (2 p)
b) Hur stor blir kostnaden för avskrivningar år 2021? (3 p)
Delprov 1 – Fråga 4 (6 p)
Fortsättning på föregående fråga. Om Sommarsol AB, med bokslut 31 december, istället valt
att tillämpa K3 måste företaget dela in förvärvet 2016-01-01 i olika komponenter. Maskinen,
som kostade 1 000 tkr, har därför delats upp på följande komponenter och nyttjandeperioder:
1) Klippaggregat, 500 tkr, nyttjandeperiod fem år
2) Däck och knivar, 200 tkr, nyttjandeperiod åtta år
3) Övrigt på maskinen, 300 tkr, nyttjandeperiod tio år

a) Hur redovisar du det nya aggregatet, som kostar 650 tkr, när det köps den 1 januari
2021? Motivera ditt svar och hänvisa till punkt i K3. (3 p)
b) Hur stor blir kostnaden för avskrivningar år 2021? (3 p)
Delprov 1 – Fråga 5 (3 p)
Ett företag, som tillämpar K3, har den 15 december 2020 mottagit en leverantörsfaktura för
varor som ska säljas i verksamheten. Leverantörsfakturan är på 5 000 USD. Den 15:e
december var avistakursen 1 USD = 9 SEK.
Den 31 december 2020 har företaget bokslut och per bokslutsdagen är leverantörsfakturan
obetald och ligger därmed kvar i leverantörsreskontran. Den 31:a december var avistakursen
1 USD = 10 SEK.
Fakturan betalas 15 januari 2021. Vid betalningstillfället var avistakursen 1 USD = 8 SEK.
Visa med räkneexempel hur stor leverantörsskulden är vid de två tidpunkterna som anges i a)
respektive b) nedan. Visa även hur du bokför de båda transaktionerna i debet respektive
kredit. Av konteringen ska även framgå på vilken rad i BR respektive RR som beloppen ska
klassificeras
Vi bortser helt från moms i exemplet.
a) Första tidpunkten är 15 december 2020? (1 p)
b) Andra tidpunkten är bokslutet den 31 december 2020? (2 p)

2(11)

Delprov 1 – Fråga 6 (5 p)
Din kund Snabba Ryck AB har bokslut 31 augusti 2021. Företaget kör bud till företag på
orten. Inför 2022 vill styrelsen, som även är ägare, starta en ny verksamhetsgren, att sälja
resor till soliga Spanien. Ägarna, Sebastian, Martin och Mårten, har själva hus i Spanien och
har kommit fram till att om företaget har en verksamhet med koppling till Spanien kan de göra
avdrag för sina egna semesterresor med sina familjer. De har samtal igång med ett flygbolag
samt en fastighetsägare i Spanien som har lägenheter de kan köpa. Tanken är att de ska
sälja ett ”paket” med flyg + boende för en fast kostnad.
a) Du får veta om företagets planer i samband med att du upprättar bokslutet för 2021. Vilka
råd ger du till Sebastian, Martin och Mårten gällande deras planer? (3 p)
b) Hur ser du på ditt eget uppdrag när kundernas verksamhet förändras? (2 p)

Delprov 1 – Fråga 7 (3 p)
Rimligt och Rätt AB anordnar varje år en konferens för sina anställda. Företaget har en god
resultatutveckling och i takt med att vinsten ökar blir konferenserna mer och mer exklusiva.
De funderar även på att låta de anställda ta med sin respektive på nästa konferens.
Informera Rimligt och Rätt AB om vilka lagkrav som finns avseende avdragsrätt för företagets
konferensarrangemang.

Delprov 1 – Fråga 8 (2 p)
Du har en kund för vilken du utför den löpande bokföringen. Bokföringen upprättas per kvartal
vilket är enligt det upprättade uppdragsavtalet. Löpande bokföring är den enda tjänst som
framgår av uppdragsavtalet som är daterat 2020-01-01.
Vid vilket eller vilka alternativ nedan behöver du uppdatera alternativt göra ett helt nytt
uppdragsavtal med din kund? För att få poäng krävs att du har gjort fullständigt rätt val bland
alternativen.
o
o
o

Kunden hör av sig och vill att du även gör bokslutet för räkenskapsåret som slutar
2021-12-31.
Kunden ber dig att upprätta och bifoga en likviditetsrapport efter varje bokfört kvartal.
Kunden vill att bokföringen upprättas varje månad istället för per kvartal.

Delprov 1 – Fråga 9 (5 p)
a) Ett AB kan i sin bolagsordning skriva in olika begränsningar för hur ägare tillåts sälja sina
aktier. Redogör för de möjliga begränsningar som kan förekomma. (3 p)
b) Vad är alltid obligatoriskt för ett AB att ha, aktiebrev eller aktiebok? (1 p)
c) Vad finns det för krav på styrelseledamöternas hemvist? (1 p)
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Delprov 1 – Fråga 10 (2 p)
AB Hund och Mjau betalar ut ersättning till sina anställda för kostnader som de anställda haft
i samband med olika tjänsteresor.
Ange två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att AB Hund och Mjau ska ha möjlighet
att redovisa och göra avdrag för den ingående momsen på utläggen. Vi förutsätter nu att
företaget har en aktuell momsregistrering.
Delprov 1 – Fråga 11 (1 p)
För att ett företag ska har rätt till avdrag för kostnaden vid extern representation finns det
utöver att företaget är momspliktigt, dvs har skyldighet att redovisa och betala moms, ett
grundläggande krav som måste vara uppfyllt. Beskriv detta grundläggande krav.

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
resultatrapporter för de senaste fem åren.
Inledning
Malte Arkitektbyrå AB arbetar med marknadsföring, formgivning, arkitektur samt är
återförsäljare av den populära hyllan Ragnar. Försäljningen sker i huvudsak i Sverige men
även till viss del i Europa. Ragnar säljs för 10 000 kr per st och marginalen är 20 %.
Underleverantören lagerhåller Ragnar åt arkitektbyrån. På så sätt behöver inte Malte
Arkitektbyrå AB ha något eget lager. Bolaget ägs och drivs av Harry som startade bolaget
tillsammans med Sally under 2010. Antal anställda i Malte Arkitektbyrå AB har varierat mellan
51 – 55 anställda under årens lopp.
Malte Arkitektbyrå AB äger också samtliga andelar i dotterbolaget Minerva AB som driver
forskningsarbete.
Nu är det dags för bokslut och enligt Harry är allt avstämt och klart och det återstår endast
mindre justeringar för att bokslutet skall bli helt klart. Harry har kontaktat dig för att få hjälp
med att färdigställa bokslutet.
Ägarna har beslutat att de ska ha en genomgång av resultat- och balansrapport per
2021-08-31 på ett styrelsemöte den 9 september. Konkurrensen om de stora projekten har
blivit hårdare på marknaden, det har därför inte varit lätt att få ut samma marginaler som
tidigare. Detta är negativt för företagets finanser och Harry behöver hjälp med en plan för
fortsättningen. Man räknar dock med att omsättningen kan öka med 5% nästa år då man
börjat få mer förfrågningar av längre projekt.
Företaget följer Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i
mindre företag.
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris samt löpande räkning redovisas enligt
huvudregeln.
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Principen för fakturering av varor är följande: 30 % vid order, 60 % vid leverans till
mellanlager eller kund, 10% vid slutgodkännande.
Viktig information från kunden inför bokslutet
*Harry skall göra en tjänsteresa i september och strax innan balansdagen har han tagit ut
150 tkr från företagets konto. Del av beloppet som han har tagit ut avser ett förskott avseende
tjänsteresan. Harry har också fyllt 50 år i somras och tänkte ge sig själv en present från
företaget. Harry vill att hans 50 års present ska vara så fin som möjligt men inom gällande
skatteregler. Uttaget syns på kontot men inga andra underlag finns. I nuläget ligger uttaget
150 tkr bokfört på ett OBS konto.
*Bolaget har haft skatterevision under våren 2021 där Skatteverket har kontrollerat
mervärdesskatt för perioden september 2019 till och med februari 2020. Under denna period
har man sålt hyllan Ragnar till ett företag i Lettland. Någon moms har inte tagits ut på
fakturabeloppet. De har redovisat faktureringen i periodisk sammanställning som avser
försäljning av varor till kunder i EU. Enligt Skatteverket har det inte kunnat bevisats att
varorna har levererats till Lettland. Utgångspunkten till Skatteverkets beslut är att
försäljningen därmed skett i Sverige och vill därmed påföra utgående moms med 500 000 kr
samt skattetillägg med 20%
*Harry och Sally vill premiera en av bolagets anställda som varit med sedan starten av
bolaget genom ett delägarskap i bolaget. Nyemissionen är beslutad och tecknad men har
ännu inte registrerats av Bolagsverket. Den kommer att registreras efter bokslutsdagen. Den
anställda har tecknat sig och betalt för 100 st nya aktier där teckningskursen var 110 kr /
aktie, varav kvotvärdet är 100 kr. Innan nyemissionen ägde rum tog man en utdelning vid en
extra stämma.
*I början av augusti hörde en kund av sig och lade en order på 100 st Ragnar. Företaget
hanterade denna förfrågan kvickt och fakturerade genast kunden 300 000 tkr. Kunden har
hunnit betala fakturan innan bokslutet. Samtidigt gjorde man en beställning av Ragnar hos sin
underleverantör. I slutet av augusti har fakturan från underleverantören anlänt men ännu inte
betalts. På bokslutsdagen har varorna inte levererats till kund. Fakturorna ligger nu som
försäljningsintäkt respektive varukostnad i resultaträkningen per 21-08-31.

Delprov 2 – Fråga 1 (12 p)
Harry har identifierat några områden gällande resultat, ställning och likviditet som han önskar
hjälp med att förstå samt hur ska han komma till rätta med det han identifierat.
a) Rörelseresultatet har minskat. Förklara för Harry vad rörelseresultat är och hjälp honom
att analysera posterna som påverkar rörelseresultatet. Vad kan Harry göra framgent för
att förbättra rörelseresultatet? Ange tre förbättringsområden och motivera dina svar. (4 p)
b) Likviditeten har minskat. Förklara för Harry vad likviditet innebär. Hjälp även Harry med
tre tips som förbättrar likviditeten. (4 p)
c) Soliditeten har varierat något mellan åren. Förklara för Harry vad soliditeten visar samt
varför det är positivt att ha god soliditet. Nämn även två områden som påverkar soliditeten
i positiv riktning. (4 p)
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Delprov 2 – Fråga 2 (4 p)
Hur skall Harrys uttag på 150 000 kronor hanteras i bokslutet? Ge förslag på hur OBS-kontot
ska hanteras utifrån förutsättningarna som anges ovan. Motivera ditt svar samt ange i svaret
hur stor resultatpåverkan detta ger.
Delprov 2 – Fråga 3 (4 p)
Harry har tidigare sålt varor till ett företag i Lettland. Han har gjort kontroller enligt “normal”
kundkännedom om företaget samt har kopior på transportdokument som bevisar att varorna
har lämnat Sverige. Harry har nu även anlitat en advokat som har lämnat in en överklagan till
Skatteverket avseende skatterevisionen. Advokaten är optimistisk och tycker sig ha goda
förutsättningar att vinna processen. Skatteverket har ännu inte tagit ställning till överklagan.
Med detta som grund anser Harry att de inte behöver redovisa Skatteverkets beslut. Hur
anser du att beslutet ska hanteras? Motivera ditt svar och hänvisa till punkt i K2.
Delprov 2 – Fråga 4 (6 p)
Nyemission
a) Hur skall den pågående nyemissionen hanteras i balansräkningen på bokslutsdagen?
(2 p)
b) Hur stor utdelning kan bolaget besluta om under löpande år, samt hänvisa till punkt i
aktuell lag? (2 p)
c) Hur skall nyemissionen redovisas i balansräkningen när Bolagsverket har registrerat
ärendet (2 p)
Delprov 2 – Fråga 5 (6 p)
a) Hur skall ordern av Ragnar hanteras och bokföras i bokslutet, visa vilken påverkan detta
får på företagets resultaträkning. Beskriv även under vilka rader/poster detta ska
presenteras i årsredovisningens balansräkning. (4 p)
b) När har man rätt att intäktsredovisa försäljning av en vara, hänvisa till punkt i K2? (2 p)
Delprov 2 – Fråga 6 (8 p)
Vad blir det nya resultatet före bokslutsdispositioner och skatt efter ovanstående justeringar
samt vad uppgår det egna kapitalet till vid årets slut.
Visa även en IB – UB analys över bolagets egna kapital, dvs gör en beskrivning av ingående
eget kapital, årets förändringar och utgående eget kapital.
Bortse från beräkning av årets skatt, och eventuella bokslutsdispositioner.
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Svarsförslag
Delprov 1 Allmänna konsultfrågor
Delprov 1 – Fråga 1
a) Sant
b) Sant
c) Frågan kan tolkas som både sant och falskt och båda svaren har gett poäng. Möjligheten
att rulla underskott vidare påverkas både av en beloppsspärr samt hur stor andel av
rösterna (bestämmande inflytande) som byter ägare.
d) Falskt
e) Sant
Delprov 1 – Fråga 2
Ja, fakturan har momsmässigt blivit rätt hanterad. För att omvänd skattskyldighet för
byggtjänster ska tillämpas ska två förutsättningar vara uppfyllda: försäljningen ska avse en
byggtjänst och köparen ska vara ett byggföretag (någon som mer än tillfälligt säljer
byggtjänster). I detta fall säljer ByggaHus AB en byggtjänst till MålaBra AB som är ett
byggföretag eftersom det säljer måleritjänster som momsmässigt anses vara byggtjänster.
Förutsättningarna för omvänd skattskyldighet är uppfyllda i detta fall.
Delprov 1 – Fråga 3
a) Det nya aggregatet läggs till redovisat värde, K2 10.19.
b) Kostnaden blir 230 tkr. (1 mkr*10%=100 tkr + 650 tkr*20%=130 tkr) Eventuellt antagande
om ingående moms som räknats bort har också gett poäng med rätt motivering.
Delprov 1 – Fråga 4
a) Den nya delen redovisas som en ny komponent, K3 7.5. Den gamla komponenten lyfts ut
ur redovisningen och bokas bort utan resultateffekt eftersom den är helt avskriven.
b) Kostnaden blir 185 tkr. (Nytt Aggregat 130 tkr (650/5 år), Däck och knivar 25 tkr
(200/8 år), Övrig maskin 30 tkr (300/10 år). Eventuellt antagande om ingående moms
som räknats bort har också gett poäng med rätt motivering.
Delprov 1 – Fråga 5
a) 5000 USD*9kr=45 000 SEK
b) 5000 USD*10kr=50 000 SEK. 5 000 valutajustering redovisas i rörelseresultatet.
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Delprov 1 – Fråga 6
a) Exempel på områden att diskutera med kunden;
o Ny verksamhetsgren som innebär verksamhet utanför Sverige. De behöver fundera
på behov att fördela sin ingående moms.
o Avdrag för privata resor är inte möjligt. De måste kunna visa att familjen betalar sina
egna resor så som familjen gjort hittills.
o Råd kring hur redovisningen läggs upp för att kunna följa de olika
verksamhetsgrenarna
o Råd kring budget inför den nya satsningen.
o Behov att ändra sin bolagsordning
b) Jag behöver göra en omprövning och tänka igenom bland annat att vi har rätt kompetens
för uppdraget efter förändringen, tid för uppdraget om det efter förändringen kräver mer
tid att utföra. Jag behöver även se över uppdragsavtalet.
Delprov 1 – Fråga 7
Förslag på svar;
o Minst sex timmar per dag måste innehålla effektivt arbete.
o Om konferensen pågår under en vecka måste minst 30 timmar vara effektivt arbete, som
är jämnt fördelade under veckan.
o Nöje och avkoppling får inte fylla en allt för stor del av konferensen.
o Inslag av allt för stor lyx får inte förekomma.
o Konferensen ska vara till nytta för företaget.
o Det är viktigt att det finns en plan och ett utarbetat aktivitetsschema för hela konferensen.
Aktiviteterna kan dokumenteras till exempel genom anteckningar, foton och film.
o Konferensprogram ska finnas som styrker ovan regler.
o Risk för förmånsbeskattning för de anställda om det inte kan styrkas att det var en
konferens till nytta för företaget.
Delprov 1 – Fråga 8
Samtliga alternativ innebär att uppdragsavtalet behöver kompletteras eller förnyas.
Delprov 1 – Fråga 9
a) Samtycke, förköpsförbehåll, hembud. Beskrivning se ABL.
b) Aktiebok.
c) Minst hälften av ledamöterna ska vara bosatta inom EU (ABL 8:9)
Delprov 1 – Fråga 10
Utlägget ska vara gjort för företagets räkning/Utlägget ska vara gjort i tjänsten.
Det måste finnas ett underlag som styrker utlägget och kopplingen till verksamheten.
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Delprov 1 – Fråga 11
Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och verksamheten, att
underhålla en affärsrelation alternativt skapa en ny.

Delprov 2 – Praktikfall
Delprov 2 – Fråga 1 a
Rörelseresultat får du fram genom att ta verksamhetens intäkter och dra av kostnaderna – du
ska dock inte dra av kostnader för bolagets räntor eller skatter.
Förslag på områden;
o En förbättring av rörelseresultatet får företaget genom att höja sina intäkter eller att
minska sina kostnader.
o I Harrys fall så har intäkterna ökat men kostnaden för råmaterial och handelsvaror har
också ökat. Harry skulle behöva se över sin inköpskanaler och försöka förhandla kring
priserna för att få ner kostnaderna.
o Intäkterna kanske kan ökas ytterligare genom att se över utpriser till kund.
o Intäkterna har ökat mycket på grund av ökningen av övriga rörelseintäkter. En dialog bör
föras med Harry vad som ligger i den posten då det inte är intäkter från företagets
huvudsakliga verksamhet. Är intäkterna återkommande, avser de bidrag?
o Harry bör upprätta en prognos för att skapa sig en bild av framtiden.
o Se över och analysera personalkostnaderna, behövs all personal, används de till sin fulla
kapacitet mm.
o Se över lokalkostnaderna, är lokalerna optimala, kan de byta lokaler eller förhandla om
hyresnivån.
Delprov 2 – Fråga 1 b
Likviditet betyder, något förenklat, betalningsförmåga. Närmare bestämt förmågan att betala
skulder med kort varsel.
Det är möjligt att förbättra likviditeten på flera sätt t ex;
o Sälja tillgångar
o Minska kostnader
o Förbättra lönsamhet
o Låna pengar
o Be om kapitaltillskott från ägarna
o Ge ut nya aktier (nyemission)
o Snabb förbättring via factoring
o Likviditetsprognos
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Delprov 2 – Fråga 1 c
Exempelsvar;
Soliditet visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av eget
kapital.
Ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella motgångar
och förluster. Det egna kapitalets storlek i förhållande till företagets övriga skulder är även av
intresse för banker i samband med att företaget förhandlar om nya lån eller krediter. Ett
företag har som regel lättare att få ett banklån beviljat om det kan visa att soliditeten är god.
o
o
o

En bra/hög vinst påverkar soliditeten.
Att amortera skulder, få ner leverantörsskulderna -> sänker balansomslutningen och ökar
soliditeten.
Leasa tillgångar istället för att köpa på avbetalning påverkar soliditeten.

Delprov 2 – Fråga 2
Förskott till resan bokas som Reseförskott. Det finns ingen låneavsikt, reseräkning med
kvitton eller liknande ska visas efter resan för att visa hur det eventuellt påverkar
resultaträkningen. Resultatpåverkan sker när resan genomförs.
Gåvan – En gåva kan lämnas till en person som fyller 50 år, max belopp fn 15 000 kr
inklusive moms. Ska styrkas med underlag. Olika resonemang enligt SKV:s
rekommendationer har gett poäng även om ingen resultatpåverkan redovisas. Även
resonemang kring att man inte får ge penninggåvor har gett poäng. Betraktas då som lön.
Resultatpåverkan innevarande år eller kommande år när underlaget lämnas in, båda har gett
poäng med rätt motivering.
Delprov 2 – Fråga 3
Momsen inklusive skattetillägg ska redovisas som avsättning – 600 000 kr (avsättning,
minskad försäljning/nedskrivning).
Enligt 16.9 (1 p) ska avsättning till följd av tvist med myndighet eller i domstol redovisas till
det belopp som beslutats av den instans som senast prövat (1 p) ärendet. Även om företaget
anser att beslutet i senaste instans är helt fel och har för avsikt att överklaga detta finns det
ingen möjlighet att göra avsättning med annat belopp än det som beslutats av den instans
som senast prövat ärendet.
Delprov 2 – Fråga 4
a) Ej registrerat aktiekapital.
b) Senaste fastställda resultat, dvs ackumulerat, ABL 17:4 man får rätt om man hänvisar till
ABL 17 samt måste 4 616 tkr framgå annars blir det bara 1 poäng.
c) Redovisas som aktiekapital. Överkursen fördelas på bunden eller fri överkursfond.
Enligt den nya lydelsen av 13 kap. 4 § ABL som trädde i kraft den 1 januari 2021 ska det
av förslaget om nyemission till bolagsstämman framgå hur belopp som överstiger aktiens
kvotvärde ska fördelas mellan fri och bunden överkursfond.
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Delprov 2 – Fråga 5
a) Redovisas som Förskott från kund samt Förskott till leverantör. Resultatpåverkan
intäkt -300 000 respektive kostnad +800 000)
b) När varan hämtas eller varan transporteras och risker/förmåner övergår. Punkt 6.6, K2.
Delprov 2 – Fråga 6
Resultat 356 065 vid uppgiftens början;
-12 000 (gåva/present exkl moms, resterande 135 000 avser resa i nya året och påverkar ej
resultatet innevarande år)
- 600 000 (500 000 x 120%) avsättning för skatterevision
+ 500 000 (försäljning Ragnar 10 000 st upplupet, netto)
= 244 065 kr nya resultatet
Resonemang vid fråga 2 kan visa ett resultat som är 12 tkr högre (256 065) vilket i så fall
också är korrekt.
IB Eget kapital = 5 166 467
Utdelning -310 000
Resultat 244 065
Pågående nyemission 11 000
= UB Eget kapital 5 111 532
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