
Övningsuppgifter för framtidens företagare

BOKFÖRING – CYKLAMERA AB
Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

3 Kontera olika affärshändelser
3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna
3 Använda sig av vanliga begrepp inom redovisningen
3 Använda redovisningsprogrammet Fortnox
3 Samarbeta

Exempel på affärshändelser som man övar i Cyklamera är:
Köp, sälj, moms, kreditfaktura och lön



Övningsuppgifter för framtidens företagare

Företaget cyklamera hinner inte med att bokföra sina verifikationer. Vi har därför 
lovat att hjälpa dem. Det går bra att göra uppdraget själv annars kan det ju vara 
lättare att slå ca tre kloka huvuden ihop så ska det nog gå vägen!

 1. Kontantvaruförsäljningen föregående dag uppgick till 5 000 kr (inkl moms)
 
 2. 10 000 kr flyttas från kassan till bankgirot 

 3. En leverans på 5 cyklar kommer och med den kommer fakturan på 12 500   
  samt momsen på 3 125 kr 

 4. Cyklamera levererar en cykel till en kund och skickar samtidigt faktura till  
  kunden. Fakturan är på 5 000 kr inkl moms 

 5. Cyklamera betalar en faktura på 10 000 kr (inkl moms), detta görs via 
  plusgirot. 

 6. En kreditfaktura erhålls från en leverantör då en del av beställningen var   
  trasig. Kreditfakturan är på 1000 kr inkl moms. 

 7. Lokalhyran på 7 000 kr betalas via plusgirot

 8. Dags att redovisa momsen Ingående moms är 20 000 kr och utgående   
  moms är 40 000 kr. För över summan till redovisningskontot för moms. 

 9. Löner ska utbetalas. Bruttolönen för personalen uppgår till 49 000 kr. Per  
  sonalens källskatt uppgår till 15 190 kr. Lönen betalas ut via plusgirot. 

 10. Arbetsgivaravgifterna som hamnar på 16 000 konteras samtidigt

 11. Dags att föra över moms, källskatt och de sociala avgifterna till avräkning   
  för skatter och avgifter.

 12. Lika bra att betala ovanstående till skatteverket, detta gör vi via 
  checkräkningen. 

ÖVNING – CYKLAMERA AB


