
Tilläggsblad till 

Externredovisning i icke-noterade företag svenska företag  

I många uppgifter och lösningar finns en resultaträkning. Extraordinära intäkter och kostnader ingår inte längre 

som rubriker i resultaträkningen. 

 

Uppgifter 
 

Tillägg till uppgift 2:4 Företaget är ett handelsbolag.  

 

Ny uppgift 4:12 Ett aktiebolag har i slutet av år 2016 aktiverat 2 000 tkr som eget utvecklingsarbetet. Visa hur 

det bundna respektive fria egna kapitalet påverkas av att utvecklingsarbetet aktiverats. Utgå från att balanserade 

vinstmedel, dvs. fritt eget kapital, före aktiveringen uppgår till a) 5 000 tkr respektive b) 1 000 tkr.  

 

Ny uppgift 4:13 

Ett utvecklingsarbete som aktiveratdes i slutet av 2016 med 2 000 tkr skrivs av på fem år. Visa hur bundet 

respektive fritt eget kapital påverkas vid bokslutet för räkenskapsåret 2017. Utgå från att balanserade vinstmedel 

före beaktandet av avskrivningar uppgår till 4 000 tkr.  

 

Uppgift 6:4 Tingsrättens beslut om ett skadestånd på 200 miljoner bokfördes efter beslutet direkt i maj.  

 

Lösningar 
 

Uppgift 3:4 Det står återanskaffningsvärdet = 720 000 kr. Det ska stå nettoförsäljningsvärdet = 720 000 kr.  

 

Uppgift 4:12a Ingående balanserade vinstmedel 5 000 tkr. 

Bundet eget kapital  

Fond för utvecklingsutgifter 2 000 tkr 

Fritt eget kapital  

Balanserade vinstmedel (5 000 - 2 000 =) 3 000 tkr 

 

Uppgift 4:12b Ingående balanserade vinstmedel 1 000 tkr. 

Bundet eget kapital  

Fond för utvecklingsutgifter 2 000 tkr 

Fritt eget kapital  

Balanserade vinstmedel (1 000 - 2 000 =) -1 000 tkr 

På resultaträkningen redovisas 2 000 tkr, som aktiverat arbete för egen räkning i båda alternativen.  

 

Uppgift 4:13  

Bundet eget kapital  

Fond för utvecklingsutgifter 1 600 tkr (avskrivningen med 400 tkr minskar fonden) 

Fritt eget kapital  

Balanserade vinstmedel 4 400 tkr (avskrivningen ökar balanserade vinstmedel med 400 tkr) 

På resultaträkningen redovisas avskrivningen som en kostnad med 400 tkr, och på balansräkningen minskar 

tillgången under rubriken eget utvecklingsarbete med 400 tkr. 

 

Uppgift 6:4 Det skall stå följande: 

Balansräkningen: Övriga avsättningar (200 000 000 - 100 000 000 =) 100 000 000 

Resultaträkningen: Garantikostnader (-200 000 000 + 100 000 000 =) -100 000 000 

 

Uppgift 8:3 Det står erlagd ränta +40 000. Det ska stå erlagd ränta -40 000. 

 

Uppgift 8:4 Det bokförda värdet på på den materiella tillgången som säljs är 150 000 kr. Det ska stå ersättningen 

för materiella tillgångar som säljs är 150 000 kr.  


