Exempelsvar redovisningskonsultexamen
november 2019
Konsultexamen är indelad i två delprov på vardera 40 poäng, Allmänna konsultfrågor och
Praktikfall. Nedan framgår frågorna följt av en rättningsmall. Underlaget till praktikfallet når du
genom att klicka på länken HÄR.

Frågor
Delprov 1 Allmänna konsultfrågor
Delprov 1 – Fråga 1 (3 p)
Många företag erbjuder sina anställda skattefri personalvård, även kallat friskvårdsbidrag.
Vilka av nedan exempel på kostnader/utlägg, betalda av företaget, är en skattefri förmån
(friskvårdsbidrag) hos den anställde. Svara Ja eller Nej samt en kort motivering. Både svar
och motivering ska vara rätt för poäng på respektive påstående.
a) Träningskort för gruppträning på gymanläggning motsvarande 5.000 kr för 12
månader
b) Träningsskor för gruppträning
c) Kostnaden för en app som en anställd laddar ned till sin telefon med olika enklare
träningsprogram där aktiviteten inte sker i bostaden.
Delprov 1 – Fråga 2 (4 p)
Balans AB har bokslut 30 juni. Ange när följande aktiviteter senast behöver ske enligt lagen
a)
b)
c)
d)

Bokslut och årsredovisning tillgängligt för revision
Årsstämma
Årsredovisningen godkänd hos Bolagsverket.
Företagets inkomstdeklaration inlämnad digitalt via Skatteverkets e-tjänst

Delprov 1 – Fråga 3 (3 p)
Aktiebolag som tillämpar K2 ska i sin förvaltningsberättelse lämna följande obligatoriska
upplysningar;
1. Allmänt om verksamheten
2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret
3. Flerårsöversikt med nyckeltal för nettoomsättning, resultat efter finansiella poster samt
soliditet för räkenskapsåret och de tre föregående åren. Om nettoomsättningen
varierar mer än 30% mellan åren ska företaget kommentera detta.
4. Förändring eget kapital
5. Resultatdisposition

Ge tre exempel på ytterligare uppgifter som ett aktiebolag som frivilligt tillämpar BFNAR
2012:1 (K3) måste lämna i sin förvaltningsberättelse.
Delprov 1 – Fråga 4 (3 p)
Företag behöver lämna tilläggsupplysningar om sin personal och sin styrelse i

årsredovisningen.
a) Vilka uppgifter behöver ett mindre företag lämna?
b) Vilka ytterligare uppgifter behöver ett större företag, som inte är publikt, lämna?
Hänvisa båda svaren till lag.
Delprov 1 – Fråga 5 (6 p)
Bilverkstaden AB tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har behov att köpa in en ny billyft.
Inför köpet åkte inköpsansvarig i september 2018 till Tyskland för att studera nya modeller på
en mässa. Resan inkl mässbiljetterna kostade 10 tkr. Efter mässbesöket valdes en modern
modell med senaste tekniken. Företaget beställer den nya lyften i november. Inköpspriset
exkl moms är 250 tkr. De betalar 50 tkr i handpenning vid beställningen och resten vid
leveransen, som sker i januari året efter. Vid leveransen tillkommer kostnad för frakt samt
installation, 5 tkr respektive 15 tkr. De behöver också göra om platsen där lyften ska stå, den
nya lyften är både större och tyngre än den gamla. Kostnaden uppgår till 25 tkr. I början av
februari 2019 får personalen gå en utbildning av den nya, moderna lyften och direkt efter
utbildningen börjar företaget använda den i verksamheten. Utbildning kostade 20 tkr.
a) Hur ska handpenningen redovisas? Motivera ditt svar.
b) Vilket blir maskinens inköpspris? Redogör för din beräkning och motivera i ditt svar
vilka kostnader du anser ska ingå.
c) Från och med vilken månad ska företaget börja göra avskrivning på maskinen?
d) Vilka skillnader finns för beräkning av avskrivningen om företaget istället valt att
tillämpa K2?
Delprov 1 – Fråga 6 (3 p)
Din kund Saldo AB har vid ett flertal tillfällen lämnat in bristfälliga underlag. Du har påtalat för
din kund att de inte uppfyller sina åtaganden enligt uppdragsavtalet. De levererar alltid sitt
material för sent men kräver av dig att du ska leverera i tid. Du funderar på om det är dags att
säga upp kunden?
Hur ser ditt eget arbete i processen före avslut ut i denna situation? Beskriv ditt agerande och
hur du dokumenterar ditt arbete. Hänvisa till Reko i ditt svar.
Delprov 1 – Fråga 7 (6 p)
Bokhandel AB säljer böcker genom beställningar i sin webbutik. De är inte momsregistrerade
i något annat land än Sverige där företags lager finns. Alla leveranser utgår från Sverige.
Svara RÄTT eller FEL för nedan påstående.
a) När ett momsregistrerad företag i Norge köper böcker och vill ha dessa skickade till
Norge ska Bokhandel AB inte ta ut svensk moms på försäljningen.
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b) När varor levereras till ett momsregistrerad företag i Danmark ska Bokhandel AB inte
ta ut någon svensk moms utan ange omvänd skattskyldighet på fakturan.
c) När försäljning skett till momsregistrerade företag i Finland behöver Bokhandel AB
lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket.
d) När inköp av böcker görs från Kina ska Bokhandel AB redovisa svensk moms på
importen i momsdeklarationen.
e) När ett momsregistrerad företag i Sverige beställer böcker och vill ha dessa
levererade till Norge ska Bokhandel AB inte ta ut svensk moms på försäljningen.
f) När Bokhandel AB säljer till en privatperson i Tyskland ska svensk moms tas ut på
försäljningen upp till ett visst belopp.
Delprov 1 – Fråga 8 (3 p)
Du är auktoriserad redovisningskonsult och har fått ett samtal av en företagare som
efterfrågar din hjälp med löpande bokföring, bokslut och inkomstdeklarationen för företaget.
Innan du antar ett nytt uppdrag behöver du göra en riskbedömning som bla innebär att samla
in uppgifter om din potentiella kund.
Ange tre obligatoriska uppgifter du behöver ta reda på och som du behöver ha dokumenterat
vid antagande av kunden.
Delprov 1 – Fråga 9 (3 p)
Du har sedan många år en kund som på senare år blivit slarvig med att lämna in underlagen
för bokföring. Det kommer också allt oftare in transaktioner som du känner inte har med
företaget att göra utan misstänker att det kan avse något privat.
Du har vid ett flertal tillfällen påtalat detta. När materialet för augusti kom fanns det med ett
underlag för en ovanlig transaktion som din kund inte kunde lämna någon tillfredsställande
förklaring till hur den hörde till verksamheten. Beloppet är väsentligt för företaget.
Hur ska du som redovisningskonsult hantera situationen? Motivera ditt svar och hänvisa till
Reko.
Delprov 1 – Fråga 10 (6 p)
Du arbetar med ett företag som anlägger parker och lekplatser. Vid bokslutet 2019-08-31
finnas det ett projekt som har startats i augusti men som inte kommer vara klart förrän mot
slutet av 2019. Kunden redovisar enligt BRNAR 2016:10 (K2) och vill ha din hjälp med att
beräkna intäkten för det pågående projektet. Arvodet för det aktuella projektet är ett fast pris
på 1.000 tkr. Materialkostnaden är beräknad till 300 tkr och personalkostnaden beräknas
kosta 500 tkr. Per den 30 augusti 2019 har de förbrukat 100 tkr av materialkostnaden och
personalkostnaden i projektet uppgår samma dag till 150 tkr.
a) Beräkna och ange hur stor intäkt som ska redovisas om företaget tillämpar
huvudregeln. Visa dina beräkningar.
b) Hur stor intäkt ska redovisas om företaget istället tillämpar alternativregeln? Motivera
ditt svar.
c) Tidigare år har företaget tillämpat alternativregeln. Kan företaget välja fritt vid varje
bokslutstillfälle enligt vilken regel de redovisar sin intäkt? Motivera ditt svar.
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Delprov 2 – Praktikfall
Notera att texten under Förutsättningar samt balans- och resultaträkning för år 2019 och
2018 för VarmTech AB, som du fick i pappersform, även finns via länk nedan.
Förutsättningar
Din kund VarmTech AB (bolaget) utvecklar och säljer klimatsmarta värmare till
fordonsindustrin. Bolaget har utvecklat en egen patenterad förbränningsteknik vilket medför
att deras produkter ger partikelfri och sotfri förbränning samtidigt som både kväveoxid och
kolmonoxid hålls på mycket låga nivåer.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till M & A Holding AB. M & A Holding i sin tur ägs av Peter
och Krister som utför en del konsultationer genom sitt moderbolag. Konsultationerna
faktureras från moderbolaget och redovisas där. Moderbolaget är ett mycket kapitalstarkt
bolag och har bl a gett ett större lån till dotterbolaget. VarmTech AB har även tagit upp ett
större lån externt för att finansiera sina utvecklingskostnader.
VarmTech AB bedriver också sin verksamhet genom egna dotterbolag i andra länder, bla
Tyskland, USA och Kina.
Under år 2019 har utvecklingen av värmarna tagit fart vilket har medfört utgifter som uppgått
till 12.856.621 kr.
I VarmTech AB finns det 15 st anställda och de sitter i hyrda lokaler i Stockholm.
Moderbolagets ägare vänder sig till dig som redovisningskonsult och vill ha din hjälp med att
upprätta bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Den löpande bokföringen
sköter de själva. Bolaget har bokslutsdag 31 december och det är nu på våren 2020. Bolaget
har hittills valt att tillämpa BFNAR 2016:10, K2.
Delprov 2 – Fråga 1 (12 p)
Bifogat finner du balans- och resultaträkning för år 2019 och 2018. En redovisningskonsult
ska bla verka för att erforderliga konton är rätt värderade enligt de principer företaget valt
samt dokumentera sitt arbete.
a) Välj ut de fyra balanskonton du anser är mest väsentliga från balansräkningen. (4p)
b) Motivera varför du väljer just dessa fyra konton genom att ange varför de är mest
väsentliga. (4p)
c) Beskriv för dina valda konton hur du uppnår kravet att nå en korrekt värdering. Hur
stämmer du av och dokumenterar arbetet i bokslutet, dvs vilka frågeställningar finns
och vilka underlag behöver tas fram. (4p)
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Delprov 2 – Fråga 2 (3 p)
Bolaget står inför valet att stanna i regelverket K2 alternativt gå över till K3.
Nämn 3 anledningar för bolaget att byta till K3.
Delprov 2 – Fråga 3 (8 p)
Antag att bolaget väljer att tillämpa K3. I K3 finns två metoder att redovisa immateriella
anläggningstillgångar på. Den ena metoden kallas för aktiveringsmodellen.
a) Vilken är den andra metoden? Ange den och beskriv de både metoderna och hur de
skiljer sig åt, tex vilka kostnader som får eller ska ingå. (3p)
b) Låt oss nu också anta att bolaget valt metoden som kallas aktiveringsmodellen.
Visa hur bolaget skall redovisa (klassificera) sina utgifter under 2019, 12.856.621 kr,
avseende utvecklingen av värmarna i bokslutet. Du ska redogöra för hur
redovisningen ska se ut vid första redovisningstillfället och vad som sedan behöver
göras följande år.
Du behöver inte hitta det aktuella beloppet ovan i bifogade balans- och
resultaträkningar eller ange vad som ska bokas om. Din uppgift är att redogöra för hur
en fullständig och korrekt hantering av utgiften ska göras.
Bortse helt från eventuella övergångsregler från föregående år. (4p)
c) Redogör för varför reglerna om redovisningen i eget kapital finns i det här fallet. (1p)
Delprov 2 – Fråga 4 (1 p)
VarmTech AB vill gärna förbättra sitt resultat genom ett koncernbidrag från moderbolaget.
Kan Varmtech AB få ett koncernbidrag under 2019 och motivera ditt svar?
Delprov 2 – Fråga 5 (2 p)
VarmTech har under året investerat i ett nytt ekonomi- och affärssystem. Utgifterna uppgår till
550 tkr. Affärssystemet är ett mycket avancerat system och har helt och hållet anpassats
efter verksamhetens specifika processer och arbetsmetoder. Hur skall investeringen
redovisas. Motivera ditt svar.
Delprov 2 – Fråga 6 (3 p)
Bolaget vill periodisera räkenskapsårets intäkter och kostnader så korrekt som möjligt för att
kunna visa ett rättvisande resultat. Innan du börjar med arbetet att periodisera diskuterar du
vad som är väsentligt för bolaget att periodisera.
Vad innebär väsentlighetsprincipen och hur skall den tillämpas?
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Delprov 2 – Fråga 7 (4 p)
Bolagets inventarier har ett ingående redovisat värde med 1.166.777 kr samt finns det en
överavskrivning från föregående år med -378.500 kr. Inventarierna skrivs av på fem år.
Utgående redovisat värde på inventarierna är 230.739 kr.
Årets inköp 2019 uppgår till 0 kr,
2018 68.235 kr,
2017 212.000 kr,
2016 323.827 kr och
2015 228.392 kr.
Under året har bolaget sålt inventarier som köptes in år 2001. Ersättningen för dessa uppgick
till 222.433 kr.
Beräkna inventariernas lägsta tillåtna skattemässiga värde samt ange vad årets förändring av
överavskrivningen blir. Visa dina beräkningar.
Delprov 2 – Fråga 8 (4 p)
VarmTech AB har en beviljad checkräkningskredit om 1.500.000 kr. På balansdagen är
krediten utnyttjad med 129.402 kr.
Företagets bank har begärt en garanti som säkerhet från moderbolaget utifall VarmTech AB
skulle gå i konkurs.
Hur skall dessa poster redovisas i årsredovisningen
a) för VarmTech AB? Motivera ditt svar (2p)
b) för M & A Holding AB? (2p)
Ange eventuell klassificering och behov av tilläggsupplysning.
Delprov 2 – Fråga 9 (3 p)
Bolaget är i stort behov att få in ytterligare kapital till verksamheten. Istället för att låna upp
mer pengar från banken så har styrelsen diskuterat att genomföra en nyemission (1:1) om
500.000 kr. Kvotvärdet är 50 kr per aktie och 1000 nya aktier skall ges ut till en teckningskurs
om 500 kr per styck.
a) Vem/vilka är det som fattar beslut om nyemissionen? (1p)
b) Vilka formalia behöver finnas/ses över? (2p)
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Rättningsmall
Delprov 1 – Allmänna konsultfrågor
Delprov 1 – Fråga 1
a) Ja – beloppet (mindre värde) ryms inom vad som får vara en skattefri förmån.
b) Nej – utrustning är inte en skattefri förmån
c) Ja - webbtjänster och appar som den anställda använder via dator, läsplatta eller
mobiltelefon kan anses vara skattefri friskvård i vissa fall när de inte används i hemmet
Delprov 1 – Fråga 2
a)
b)
c)
d)

Senast 6v före den ordinarie stämma där årsredovisningen ska behandlas (ÅRL 8:2)
Senast 6 månader efter räkenskapsårets slut, dvs 31/12 (ABL 7:10)
Inom 1 månad efter det att bolagsstämman fastställt BR o RR (ÅRL 8:3).
Senast 15 januari (Skatteförfarandelagen)

Delprov 1 – Fråga 3
Exempel på områden;
• Förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet,
ställning och resultat, men inte ska redovisas i BR, RR eller noter
• Antal och kvotvärde för egna aktier som innehas, köpts eller sålts under året
• Fler nyckeltal i flerårsjämförelsen som behövs för att uppfylla krav i ÅRL 6:1 st 1
• Att företaget inte längre kan tillämpa fortlevnadsprincipen
Delprov 1 – Fråga 4
a) Medelantalet anställda, ÅRL 5:20
b) Tillkommande uppgifter; medelantalet anställda fördelat på kön, anställda i olika länder,
könsfördelning bland ledande befattningshavare, uppgift om lön fördelat på styrelse och
VD respektive övriga anställda, uppgift om sociala kostnader, uppgift om
pensionskostnad, uppgift om avgångsvederlag. ÅRL 5:37-44
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Delprov 1 – Fråga 5
a) Syftet med förvärvet är en materiell anläggningstillgång. Enligt RedR 1 5.12 punkt 9 ska
en handpenning redovisas som “Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar” när den avser förvärv av tillgång.
Det är också möjligt att motivera att inte redovisa som tillgång genom att tillgångskriteriet
inte är uppfyllt. Då redovisas handpenningen istället som “Övriga fordringar”.
b) I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska, utöver anskaffningsvärdet, sådana
kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet ingå, ÅRL 4 kap. 3 §, vägledning i K3
kapitel 17.
Beroende på motivering för de olika kostnaderna som ingick kan anskaffningsvärdet
uppgå till 295 tkr (pris för billyft + frakt + installation) , 315 tkr (pris för billyft + frakt +
installation + utbildning) alt 325 tkr (pris för billyft + frakt + installation + utbildning +
resan).
c) Avskrivning påbörjas när anläggningen kan tas i drift, dvs i februari.
d) I K2 får nyttjandeperioden bestämmas till fem år och avskrivning får göras från
räkenskapsårets början.
Delprov 1 – Fråga 6
En konsult behöver i den här situationen vara proaktiv och informera sin kund om lagar och
regler. Jag ska påtala brister för min kund och även försöka hjälpa min kund göra rätt. Det
kan jag göra genom att tex föreslå ett ändrat upplägg på uppdraget. Jag behöver även
upplysa om konsekvenserna av att kunden inte följer avtalet och har korrekta underlag.
Till en början skriver jag om bristerna i månadsrapporteringen, med förslag hur förändring kan
göras. Om det inte sker någon förändring behöver jag lämna Rapport vid väsentlig händelse.
Av dokumentationen ska framgå att konsulten varit aktiv, vilka brister som finns och när
konsulten lyft frågan. Även kundens svar ska finnas i dokumentationen.
När uppdrag inte går som tänkt är det ofta bra med både en muntlig och skriftlig
kommunikation.
I Reko kan vi läsa om hanteringen på några olika ställen, tex
Reko 110 p5, 130, 140, 310, 725, 740, 850 Reagera på undermåligt material
Frågan kan även tolkas som att det handlar om avslutsrutinen.
Uppsägning ska göras skriftligt. En plan för avslut och överlämning av kundens
räkenskapsmaterial bör göras i samråd med kunden. Konsulten bör, så långt det är möjligt,
verka för att avslutet kan genomföras utan onödiga störningar i uppdragsgivarens
verksamhet.
Reko 920
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Delprov 1 – Fråga 7
Samtliga påståenden är rätt.
Delprov 1 – Fråga 8
Exempel på obligatoriska uppgifter innan antagande av ny kund;
Kundkännedom, tex att identifiera kundens företrädare, identifiera verklig huvudman och följa
upp om kundens företrädare är i politisk utsatt ställning. Jag behöver kontrollera att det finns
tid och kompetens för uppdraget, kunskap om kundens verksamhet, om det finns speciella
riskområden att ta hänsyn till.
Delprov 1 – Fråga 9
En redovisningskonsult behöver agera på undermåligt räkenskapsmaterial. Konsulten ska
kommunicera om bristerna med uppdragsgivare och rapportera detta skriftligt. All dialog inkl
kundens svar ska dokumenteras.
Rapport vid väsentlig händelse kan behöva lämnas.
Om brister kvarstår under längre tid, förbättring inte sker trots ovan agerande, omprövas
uppdraget.
Reko 140, 130, 310, 740, 725, 850
Delprov 1 – Fråga 10
a) Färdigställandegrad beräknad genom förbrukade kostnader i förhållande till totalt
beräknade kostnader för projektet, dvs 250 tkr/ 800 tkr = 31,25% färdigställandegrad.
Intäkt Fasta priset * färdigställandegraden, dvs 1.000 tkr * 31,25% = 312.500 kr (svar i tkr
accepteras också).
b) Eftersom projektet inte är väsentligen fullgjort redovisas ingen intäkt enligt
alternativregeln.
c) Nej, inte helt fritt. Byte av princip kan göras vid ett tillfälle när ändrade förutsättningar
uppstår. Att byta varje år följer inte grundläggande redovisningsprinciper.
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Delprov 2 – Praktikfall
Delprov 2 – Fråga 1
a) Det finns ett flertal
väsentliga balanskonton. Ex
är konton som tillhör;
Immateriella
anläggningstillgångar

b) Motivering

c) Ex på åtgärder

Stor förändring mellan åren,
ser heller inte rätt redovisat ut
om de ska följa K2

Stäm av mot underlag,
intervjua bolaget om de
transaktioner som skett under
året

Inventarier

Största posten i BR
Har minskat väsentligt jämfört
med året innan

Andelar/fordringar/skulder
mot koncernföretag

Stora förändringar mellan
åren

Eget kapital

Väsentliga belopp, stor
förändring mellan åren, hör
lite ihop med immateriella
anläggningstilllgångar

Förskott bidrag

Fanns fg år men saknas i år

Interima skulder

Övriga uppl kostnader har
ökat väsentligt jämfört med
föregående år

Stäm av mot underlag.
Behöver följa upp att
försäljningar är rätt om
kunden har bokfört.
Kontrollräknar avskrivningar
och stämmer av den
kostnaden i RR.
Stäm av mot
koncernbolagens
redovisning, andelen behöver
värderas mot tex eget kapital
hos dotterföretaget
Stämmer av mot fg års
årsredovisning. Åtgärder som
görs inom Immateriella
fångar även vissa konton
inom eget kapital.
Intervjua bolaget, följ upp att
det inte saknas något bidrag i
år
Behöver följa upp att alla
periodiseringar är rätt gjorda.
Jag följer upp med den som
gjort arbetet och tittar även
på underlagen. En analys av
RR för att rimlighetsbedöma
intäkter och kostnader som
underlag för att den här
posten är rätt.
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Delprov 2 – Fråga 2
Exempel;
Bolaget verkar ha egenupparbetade immateriella tillgångar. Dessa kan aktiveras i K3 men
inte i K2.
Expansivt företag som växer, så det kan vara en fördel att redan nu tillämpa K3-regelverket
(frivilligt).
K3 är principbaserat och K2 är regelbaserat.
Möjlighet att skriva upp anläggningstillgångar.
Om temporära skillnader uppstår ska uppskjuten skatt redovisas.
Delprov 2 – Fråga 3
a) Kostnadsföringsmodellen, innebär att alla utgifter som avser den aktuella
utvecklingsposten kostnadsförs.
Aktiveringsmodellen innebär att utgifter som uppkommer i forskningsfasen kostnadsförs
medan utgifter som uppkommer i utvecklingsfasen aktiveras som en tillgång.
b) Utgifterna aktiveras som en Immateriell tillgång. Samtidigt sätts en bunden fond av i eget
kapital, utvecklingsfond, som bokförs mot fritt eget kapital som minskar med samma
belopp. När tillgången skrivs av kommande år sker samma förflyttning inom eget kapital
åt andra hållet genom att utvecklingsfonden minskar och det fria egna kapitalet ökar med
belopp motsvarande avskrivningen.
c) Reglerna finns för att företag inte ska kunna aktivera kostnader och därigenom öka
resultatet och därmed även möjlighet till utdelning. Genom förflyttningen från fritt till
bundet eget kapital begränsas utdelningsmöjligheten.
Delprov 2 – Fråga 4
Ja, eftersom aktierna ägdes vid årets ingång.
Alternativt
Nej, aktierna ägs inte vid årets ingång.
Svar och motivering måste vara rätt.
Delprov 2 – Fråga 5
Det är en förvärvad immateriell tillgång, betydande anpassning till företagets verksamhet.
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Delprov 2 – Fråga 6
Ett företag får endast avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna, om avvikelsen
inte är väsentlig. Prövning av om en avvikelse är väsentlig eller inte behöver bedömas dels
för enskilda poster samt att en sammantagen bedömning av det enskilda företaget ska göras.
Delprov 2 – Fråga 7
Kompletteringsregeln
2019
2018
2017
2016
2015
Lägsta värde enligt kompletteringsregeln

Inköp
68,235
212,000
323,827
228,392

80%
60%
40%
20%
0%

Huvudregeln
Inventarier enligt ÅR fg år
Överavskrivning IB
Ingående skattemässigt värde
Ersättning för förlorade inventarier
Kvarstående värde
Lägsta värde enligt huvudregeln

40,941
84,800
64,765
190,506

1,166,777
- 378,500
788,277
- 222,433
565,844
396,091

Lägsta värdet 190.506 kr
Årets förändring av överavskrivningen blir en återföring med 338.267 kr
Delprov 2 – Fråga 8
a) Utnyttjad checkkredit redovisas som kortfristig skuld (eller långfristig om den troligtvis
förnyas och redovisning görs enligt K2).
b) Ska upplysa om borgensförbindelsen till förmån för dotterföretaget i noten
Eventualförpliktelser.
Delprov 2 – Fråga 9
a) Beslut om emission fattas av bolagsstämman.
b) Se över bolagsordningen som ändras vid behov, beslutet ska vara protokollfört.
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