
Övningsuppgifter för framtidens företagare

Efter denna övning har eleven lärt sig följande:

3  Kontera olika affärshändelser

3  Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna

3  Läsa och analysera resultat- och balansrapport

3  Använda sig av vanliga begrepp inom redovisningen

3  Använda redovisningsprogrammet Fortnox

 

Bokföring  – MysheM AB



Övningsuppgifter för framtidens företagare

3  Myshem AB är en heminredningsbutik som ägs och drivs av Josefine. 
  Företaget startar under övningens första vecka. 

3  Myshem säljer heminredningsartiklar främst till privatpersoner men även 
  företagskunder förekommer.

3  Josefine arbetar från början helt själv i företaget, under månad två anställs  
  en person på deltid.

3  De inredningar som köps in har en ekonomisk livslängd på 7 år, 
  avskrivningar sker varje månad med start månad två.

3  Ränta på det tagna lånet ligger på 4 % och betalas tillsammans med 
  amorteringen varje kvartal med start månad 3. Lånet ska betalas av på 5 år.

 

Lite BAkgrundsinforMAtion 
kring övningen MysheM AB



Övningsuppgifter för framtidens företagare

Man kan med fördel låta eleven läsa igenom de konteringar som ska göras för att 
bilda sig en uppfattning om vad som ska göras.

Ge eleven inloggningsuppgifter till Fortnox, låt dem skapa ett nytt företag.
Logga in och skapa nytt räkenskapsår.

Lägg eventuellt in följande information i företagsuppgifter

Namn : Myshem (och sina initaler för att undvika förvirring)
Postadress: Mysiga gatan 1  
Postnr/ort: 123 45 MYS

LärArinforMAtion



Övningsuppgifter för framtidens företagare

Om du som lärare vill gå in och kika på hur det går för dina elever så kan du 
använda dig av klienthanteraren och gå in på dina elevers företag.

Föredrar du att kolla på vad de gjort efteråt och i pappersform så kan de skriva ut, 
resultat- och balansrapport samt verifikationslista och lämna in så ser man vad 
de gjort. Detta hittar de under Rapporter.

LärArinforMAtion

Gå sedan in under bokföring/skapa ny för att börja bokföra.



Övningsuppgifter för framtidens företagare

Josefine startar heminredningsbutiken Myshem AB och vi ska följa hennes 
affärshändelser, bokföra och ta fram rapporter. Nu kör vi!

AffärshändeLser 

veckA 1
 

Måndag Sätter in 50 000 kr på företagets bankkonto, detta ska utgöra 
   företagets aktiekapital. 

Tisdag  Heminredning AB tar ett banklån på 200 000 kr, detta sätts in på   
   företagets bankkonto.

Onsdag Överföring på 10 000 kr från bankkontot till bankgirot.
   Butiksinredning köps in till ett värde av 60 000 kr + moms 15 000 kr.  
   Leverantörsfaktura 1 erhålls och har betalningsvillkor 20 dagar.  

Torsdag Leverantörsfaktura 2 avseende inköp av heminredningsartiklar från  
   Design AB anländer, fakturan är på 40 000 kr varav moms 8 000 kr.   
   Fakturan ska betalas inom 10 dagar. 

Fredag Inköp av kontorsmaterial för 2 000 kr inkl moms, betalas med   
   checkräkningen. 

veckA 2

Måndag Hyran betalas via autogiro från bankkontot med 9 000 kr. 
   (Bortse från moms) 

Tisdag  Överföring från bankkontot till kassan 3 000 kr.

Onsdag Försäkringspremie betalas via internetbanken med 4 000 kr.    
   (Momsfri)

Torsdag Leverantörsfaktura 3 från ChabbyChick AB på 6 000 kr + moms  
   1 500 inkommer. 10 dagars kredit.

Fredag Dagskassorna från veckans försäljning uppgick till 52 000 kr varav   
   10 400 kr är moms. Av detta är 35 000 är kortbetalning och 
   resterande kontantbetalning.

övning – MysheM AB



Övningsuppgifter för framtidens företagare

 veckA 3
 

Måndag Leverantörsfaktura 2 betalas via internetbanken. 

   Kundfaktura A skickas på 12 000 kr + moms 3000 kr till företaget   
   Kontor AB. 10 dagars kredit gäller.

Tisdag  En ny kopieringsmaskin köps in för 1 500 kr inkl moms köps in, 
   leverantörsfaktura 3 erhålls. Bokförs som förbrukningsinventarie.

Onsdag –

Torsdag Leverantörsfaktura nr 4 från Homedesign AB inkommer på 
   21 000 kr + 5 250 kr moms, 20 dagars kredit.

Fredag Veckans dagskassor uppgår till 63 000 kr inkl moms. Kunderna har
   betalt 18 000 kr i kontanter och 45 000 kr med kort. 

veckA 4

Måndag Leverantörsfaktura 3 betalas genom internetbanken.

   Överför 20 000 kr från kassan till bankkontot

Tisdag  –

Onsdag Josefine köper kaffe och fika på Gobiten. Hon betalar kontant med  
   250 kr varav 50 kr är moms.

Torsdag Inbetalning av kundfaktura A via bankgirot.

   Josefins lön ska bokföras. Den uppgår till 25 000 kr brutto.    
   Skatteavdrag på 7 500 sker, nettolönen betalas via bankkontot.

   Arbetsgivaravgift på 32 % ska också bokföras.

Fredag Dagskassorna för veckan uppgår till 120 000 kr inkl moms varav  
   90 000 kr är kortbetalning och resten har betalts med kontanter.

   Mellanskillnaden på utgående- och ingående moms för månaden   
   överförs till kontot för redovisning moms.  Den utgående momsen   
   blev 50 000 kr och den ingående 30 500 kr.

rAPPorter Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa:

   a. Vad blev resultatet för månaden?

   b. Hur stor är marginalen?

   c. Hur mycket tillgångar har Myshem vid månadens slut?

   d. Hur mycket likvida medel finns vid månadsskiftet?



Övningsuppgifter för framtidens företagare

MånAd 2

AffärshändeLser

veckA 5

Måndag Överföring från kassan till bankgirot på 25 000 kr.

Tisdag  –

Onsdag Betalning av Leverantörsfaktura 1 (65 000 kr) via bankgiro.

Torsdag Mer inköp, leverantörsfaktura 5 från Design AB som är på 20 000 kr 
   varav 4 000 kr är moms anländer. Betalningsvillkor 20 dagar, 
   betalning inom 10 dagar medför en kassarabatt på 2 %. 

   Betalning av leverantörsfaktura 4, betalning via datorbanken.

Fredag   Registrering av dagskassan för vecka 5 uppgår till 55 000 kr + moms
   13 750 kr. 40 000 kr är kortbetalning och 28 750 kr har betalts med   
   kontanter. 

   Överföring av de 28 750 kr till bankkontot.

veckA 6

Måndag  Försäljning till företagskunden Succé AB på 13 000 kr exkl moms,  
   kundfaktura B översändes. 10 dagars betalningsvillkor. 

   Hyran betalas via autogiro från bankkontot med 9 000 kr. 
   (Bortse från moms)

Tisdag  Dags för betalning av personalskatt och arbetsgivaravgift för månad 1.  
   Dessa är på totalt 15 500 kr. Betalning sker från bankgirot.

Onsdag Succé AB ringer och klagar på att några av sakerna är lite repiga.  
   Myshem skickar en kreditnota på 800 kr + moms 200 kr.

Torsdag –

Fredag  Betalning av leverantörsfaktura 5 med erhållen kassarabatt, via  
   datorbanken.

   Veckans dagskassa uppgår till 110 000 kr inkl moms. 25 000 kr är   
   kontanter och resterande är kortbetalningar.
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veckA 7

Måndag Överföring 20 000 kr från kassan till bankgirot.

   Sätter in en annons i den lokala dagspressen och betalar 20 000 kr   
   inkl moms för detta, pengarna dras från bankkontot.

Tisdag  Varor och leverantörsfaktura 6 och 7 inkommer från nedanstående   
   leverantörer. Betalningsvillkor 10 dagar på båda fakturorna.

   6. Coozy HB, den är på 12 000 kr + moms 3 000 kr.
   7. Romance AB, som är på 21 000 + moms 5 250 kr

Onsdag –

Torsdag  En firma kommer och putsar skyltfönstren, för detta tar de 500 kr  
   exkl moms. De lämnar leverantörsfaktura 8 när de går. 20 dagars   
   kredit gäller.

   Inbetalning för kundfaktura B med avdrag för kreditfakturan 
   inkommer via bankgiro.

Fredag Dagskassan för veckan uppgår till 65 000 kr varav 13 000 kr är 
   moms. 15 000 är kontantbetalningar och resten är kortbetalningar.

   Överföring 10 000 kr från kassan till bankkontot

veckA 8

Måndag Beställer en tidningsprenumeration på ”Fina hem” och betalar in   
   385 kr inkl moms via internetbanken. Tänk på att tidningsmomsen   
   är på 6 %.

Tisdag   Ny leverans till Succé AB säljes med 10 dagars kredit. Fakturan är   
   på 6 000 kr + moms 1 500 kr och blir då kundfaktura C.

Onsdag  Dags för löneutbetalning igen. Josefines bruttolön ligger fortfaran  
   de på 25 000 kr med skatteavdrag på 7 500 kr, Josefine har också   
   en timanställt en kille som denna månad ska ha 5000 kr i bruttolön,  
   skatteavdrag ska göras med 30 %. Lönen betalas ut via bankkontot.

   Arbetsgivaravgift på 32 % ska också bokföras

Torsdag  –

Fredag  Sammandrag av dagskassan ska bokföras , denna veckan har för  
   säljningen uppgått till 100 000 + moms 25 000 kr. 85 000 kr avser   
   kortbetalningar och 40 000 kr således kontant.

   Mellanskillnaden på utgående- och ingående moms för månaden 
   överförs till kontot för redovisning moms.  Den utgående momsen   
   blev 78 300 kr och den ingående momsen 16 398 kr.

   Bokför avskrivning på inventarierna med 1 000 kr.
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rAPPorter Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa:

   a. Vad blev resultatet för månaden?

   b. Var resultatet större eller mindre än förra månaden och med   
       hur mycket?

   c. Hur stor momsskuld har Myshem vid månadens slut?

   d. Hur mycket kundfordringar finns vid månadsskiftet?

MånAd 3

AffärshändeLser 

veckA 9

Måndag Överföring från kassan till bankgirot med 40 000 kr.

Tisdag  Stylisterna HB köper på kredit för 22 000 kr varav 4 400 kr är moms.  
   Kundfaktura D med 10 dagars kredit avlämnas tillsammans med   
   varorna.

Onsdag  Josefine har lunchmöte med sin deltidsanställde. Detta kostar 
   180 kr + moms 22 kr, hon betalar kontant och detta bokförs som   
   intern representation.

Torsdag  Betalning av Leverantörsfaktura nr 6 och 7 (15 000 kr resp 
   26 250 kr). Betalning sker via datorbanken.

   Inbetalning för kundfaktura C (7 500 kr) sker via bankgirot.

Fredag  Sammandrag av veckans dagskassor ska bokföras, denna vecka har  
   försäljningen uppgått till 72 000 kr + moms 18 000 kr. 50 000 kr är   
   kortbetalningar av dessa resten är kontantbetalningar.

   Överföring på 65 000 kr från kassan till bankkontot
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veckA 10

Måndag   Josefine är på en inredningsmässa och köpt in varor för 17 500 kr   
   inkl moms. Hon betalar med sitt bankkort. Detta ska nu bokföras.
   Faktura för telefonabonnemang inkommer på 1 500 kr inkl moms.   
   Detta är då leverantörsfaktura 9, vilken har 10 dagars kredittid

Tisdag  Dags för betalning av personalskatt, arbetsgivaravgift för månad 2.  
   Dessa är på 9 000 kr resp 9 600 kr. Samt momsinbetalning för 
   månad 1, denna är på 19 500 kr. Betalning sker från bankgirot.

   Betalning av leverantörsfaktura nr 8  (500 kr exkl moms) sker via   
   bankgirot.

Onsdag   Överföring från bankkontot till bankgirot med 20 000 kr.

   Hyran betalas via autogiro från bankkontot med 9 000 kr.   
   (Bortse från moms)

Torsdag –

Fredag Sammandrag av dagskassan ska bokföras , denna veckan har för 
   säljningen uppgått till 108 000 + moms 27 000 kr. 100 000 avser
   kortbetalningar och 35 000 således kontant.

veckA 11

Måndag        Faktura och varor skickas till Tecano AB. De har handlat för 
   12 000 kr inkl moms. Detta är då kundfaktura nr E och kredittiden   
   är som vanligt 10 dagar .

Tisdag            Leverantörsfaktura nr 10 från Moderna AB inkommer tillsammans  
   med nya varor på 45 000 kr varav 9 000 kr är moms. Kredittid 
   10 dagar.

Onsdag           Betalning via datorbanken av leverantörsfaktura nr 9 ( 1 500 kr).

Torsdag          Vi upptäcker fel i leveransen från Moderna AB och erhåller en 
   kreditnota på 4 000 kr inkl moms.

Fredag          Sammandrag av dagskassan ska bokföras , denna veckan har 
   försäljningen uppgått till 80 000 + moms 20 000 kr. 80 000 kr 
   avser kortbetalningar resterande är kontantbetalningar.
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veckA 12

Måndag Inbetalning av leverantörsfaktura 10 med avdrag för kreditnotan via   
   datorbanken.

Tisdag  Betalning av ränta för banklån för det första kvartalet samt amor-  
   tering för kvartal 1. (lånet var ett 5-årigt lån på 200 000 kr med en   
   ränta på 5 %) Betalning sker via bankkontot.

Onsdag Dags för löneutbetalning igen. Josefines bruttolön ligger fortfarande  
   på 25 000 kr med skatteavdrag på 7 500 kr, Josefine har också  
   en timanställt en kille som denna månad ska ha 8 000 kr i bruttolön,  
   skatteavdrag ska göras med 30 %. Lönen betalas ut via bankkontot.  
   Arbetsgivaravgift på 32 % ska också bokföras

Torsdag Leverantörsfaktura 11 från Design AB anländer på 25 000 kr inkl moms

   Bokför avskrivning på inventarierna med 1 000 kr.

Fredag   Inbetalning av kundfaktura D sker via bankgirot. (22 000 kr) 

   Då denna faktura är för sent inbetalad skickar vi en ny faktura med   
   dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är på 15 % och betalningen är 
   13 dagar för sent.

   Sammandrag av dagskassan ska bokföras , denna veckan har för  
   säljningen uppgått till 130 000 + moms 32 500 kr. 105 000 kr avser   
   kortbetalningar och 40 000 kr således kontant.

   Mellanskillnaden på utgående- och ingående moms för månaden   
   överförs till kontot för redovisning moms.  Den utgående momsen   
   blev 104 300 kr och den ingående 17 022 kr.

rAPPorter Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa:

   a. Vad blev resultatet för månaden?

   b. Var resultatet större eller mindre än förra månaden och med hur   
       mycket?

   c. Hur stor sammanlagd skatteskuld har Myshem vid månadens   
       slut?

   d. Har tillgångarna ökat eller minskat den senaste månaden?

 


