
Frågor till Redovisning i ett nötskal

FAK TAFRÅGOR 

Nedan följer 16 flervalsfrågor (fördelade på fyra områden med fyra frågor i vardera).  
För varje fråga kan antingen ett, två eller tre svarsalternativ vara korrekta.

Faktafrågor 1
En årsredovisning ska innehålla en
• balansräkning
• förvaltningsberättelse
• resultaträkning 

En resultaträkning ska visa
• eget kapital
• intäkter
• utgifter

En inbetalning kan betraktas som ”den andra sidan ” av en
• kostnad
• utbetalning
• utgift

En kassaflödesanalys 
• fokuserar på betalningsströmmar
• visar inkomster och utgifter
• är ett annat namn på en räkenskapsanalys

Faktafrågor 2
Exempel på omsättningstillgångar är
• checkräkningskrediter
• mark
• varulager

Exempel på kostnader är 
• amorteringar
• arbetsgivaravgifter (sociala avgifter)
• avskrivningar 

Exempel på bokslutsdispositioner är
• avsättningar till periodiseringsfond
• befarade kundförluster
• överavskrivningar 



En periodiserad inkomst kan fördelas mellan
• intäkt och skuld
• kostnad och tillgång
• utbetalning och eget kapital

Faktafrågor 3
Rörelsemarginalen
• kan anges i procent 
• kan bli hur hög som helst
• är ett nyckeltal 

Lönsamhet
• handlar om betalningsförmågan på kort sikt
• bör enligt tumregeln uppgå till 100 %
• kan beräknas på både totalt och eget kapital 

Ett företags kassaflöde påverkas omedelbart av en 
• amortering
• avskrivning
• kreditförsäljning

Ett utflöde av pengar ur företaget kan leda till att 
• kassalikviditeten minskar
• soliditeten minskar
• totalkapitalets omsättningshastighet minskar

Faktafrågor 4
Fortlevnadsprincipen innebär att företaget
• förutsätts fortsätta sin verksamhet inom överskådlig tid
• ska periodisera inkomster och utgifter
• ska värdera tillgångar och skulder med iakttagande av rimlig försiktighet

I årsredovisningen ska resultaträkningen presenteras
• i sammandrag
• med föregående år som jämförelsetal
• utan tillhörande noter

Bland noterna kan finnas information om
• balansekvationen
• redovisningsprinciper
• ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Revisionsberättelsen
• har haft sin nuvarande utformning sedan början på 2000-talet
• ingår som en del av årsredovisningen
• är en rapport över granskningen av företagets redovisning och förvaltning 



Facit till faktafrågor (rätt svar i fetstil)

Faktafrågor 1
En årsredovisning ska innehålla en
balansräkning/förvaltningsberättelse/resultaträkning 

En resultaträkning ska visa
eget kapital/intäkter/utgifter

En inbetalning kan betraktas som ”den andra sidan ” av en
kostnad/utbetalning/utgift

En kassaflödesanalys 
fokuserar på betalningsströmmar/visar inkomster och utgifter/är ett annat namn på en räkenskapsanalys

Faktafrågor 2
Exempel på omsättningstillgångar är
checkräkningskrediter/mark/varulager

Exempel på kostnader är 
amorteringar/arbetsgivaravgifter (sociala avgifter)/avskrivningar 

Exempel på bokslutsdispositioner är
avsättningar till periodiseringsfond/befarade kundförluster/överavskrivningar 

En periodiserad inkomst kan fördelas mellan
intäkt och skuld/kostnad och tillgång/utbetalning och eget kapital

Faktafrågor 3
Rörelsemarginalen
kan anges i procent/kan bli hur hög som helst/är ett nyckeltal 

Lönsamhet
handlar om betalningsförmågan på kort sikt/bör enligt tumregeln uppgå till 100 %/kan beräknas på både totalt och 
eget kapital 

Ett företags kassaflöde påverkas omedelbart av en 
amortering/avskrivning/kreditförsäljning

Ett utflöde av pengar ur företaget kan leda till att 
kassalikviditeten minskar/soliditeten minskar/totalkapitalets omsättningshastighet minskar



Faktafrågor 4
Fortlevnadsprincipen innebär att företaget
förutsätts fortsätta sin verksamhet inom överskådlig tid/ska periodisera inkomster och utgifter/ska värdera 
tillgångar och skulder med iakttagande av rimlig försiktighet

I årsredovisningen ska resultaträkningen presenteras
i sammandrag/med föregående år som jämförelsetal/utan tillhörande noter

Bland noterna kan finnas information om
balansekvationen/redovisningsprinciper/ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Revisionsberättelsen
har haft sin nuvarande utformning sedan början på 2000-talet/ingår som en del av årsredovisningen/är en rapport över 
granskningen av företagets redovisning och förvaltning 



Blandade frågor

Nedan följer 32 frågor (fördelade på åtta områden med fyra frågor i vardera).  
För varje fråga är endast ett svarsalternativ korrekt.

Allmänt
För vilken intressent har redovisningen ansetts särskilt viktig?
• Anställda
• Kunder
• Leverantörer
• Ägare 

På vilken sorts konton görs i huvudsak enbart krediteringar? 
• Inkomstkonton
• Skuldkonton
• Tillgångskonton
• Utgiftskonton 

Vad är utmärkande för en faktura? 
• Det är köparens meddelande till staten
• Det är köparens meddelande till säljaren
• Det är säljarens meddelande till köparen
• Det är säljarens meddelande till staten

Vad brukar en revisionsberättelse utan anmärkningar kallas?
• Blank revisionsberättelse
• Klar revisionsberättelse
• Ren revisionsberättelse
• Transparent revisionsberättelse

Balansräkning
Vad redovisas på balansräkningens skuldsida?
• Eget kapital
• Intäkter
• Kostnader
• Tillgångar

Hur benämns tillgångar avsedda att stadigvarande brukas eller innehas?
• Anläggningstillgångar
• Balanstillgångar
• Finansiella tillgångar
• Omsättningstillgångar



Hur ska varor i lager värderas?
• Till anskaffningsvärde
• Till beräknat försäljningsvärde
• Till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde 
• Till återanskaffningsvärde

Vilken information från balansräkningen ska förtydligas i noterna?
• Information om lönekostnaderna
• Information om inventarierna
• Information om omsättningen
• Information om revisorns ansvar

Beräkningar
Hur mycket uppgår eget kapital till om tillgångarna är 122 000 kr och skulderna är 106 000 kr?
• 12 000 kr
• 14 000 kr
• 16 000 kr
• 18 000 kr

Hur stor är det första årets kostnad om ett företag förbrukar en femtedel av en maskin som anskaffades  
för 60 000 kr och som förbrukas helt under nyttjandeperioden?
• 6 000 kr
• 10 000 kr
• 12 000 kr
• 60 000 kr

Hur stor är det första årets kostnad om ett företag förbrukar en femtedel av en maskin som anskaffades  
för 60 000 kr och som har ett restvärde på 10 000 kr efter nyttjandeperioden?
• 6 000 kr
• 10 000 kr
• 12 000 kr
• 60 000 kr

Hur mycket uppgår soliditeten till om eget kapital är 50 000 kr och skulderna är 100 000 kr?
• 1/2, dvs. hälften
• 1/3, dvs. en tredjedel
• 1/4, dvs. en fjärdedel
• 1/5, dvs. en femtedel



Årsredovisning
I vilken del av årsredovisningen visas en ögonblicksbild? 
• Balansräkningen
• Förvaltningsberättelsen
• Noterna
• Resultaträkningen

Vilken del av årsredovisningen kan sägas innehålla tilläggsupplysningar?
• Balansräkningen
• Förvaltningsberättelsen
• Noterna
• Resultaträkningen

Vilken myndighet registrerar och förvarar aktiebolags årsredovisningar? 
• Bolagsverket
• Patent- och registreringsverket
• Försäkringskassan
• Skatteverket 

Vad ska framgå i förvaltningsberättelsen?
• Erhållen aktieutdelning
• Föreslagen aktieutdelning
• Lämnad aktieutdelning
• Uttagen aktieutdelning

Begrepp
Vilket begrepp förknippas med resursförbrukning?
• Inbetalning
• Kostnad
• Lönsamhet
• Soliditet

Vilket begrepp kan jämställas med begreppet lönsamhet?
• Likviditet
• Räntabilitet
• Soliditet
• Vinstmarginal

Vad kallas en inkomst som redan bokförts men som inte motsvarar någon prestation för perioden? 
• Förutbetald intäkt
• Inkomstnotering
• Inkomstspecificering
• Upplupen intäkt

Vilken är den engelska översättningen av begreppet intäkt?
• Income
• Interest
• Provision
• Revenue 



Kassaflödesanalys
Vad gäller för kassaflödesanalyser?
• De visar alltid positiva värden
• De visar kassaflöden för tre olika typer av företags verksamheter
• De är alternativ till förvaltningsberättelser
• De är obligatoriska för alla aktiebolag

Vilken verksamhet utöver den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten ska ingå i en kassaflödesanalys?
• Den egna verksamheten
• Den utländska verksamheten
• Investeringsverksamheten
• Tillgångsverksamheten

Vad kallas det kapital som finansierar den dagliga verksamheten?
• Anläggningskapital
• Eget kapital
• Rörelsekapital
• Utländskt kapital

Vad ingår i kassaflödet från investeringsverksamheten?
• Erlagd ränta
• Köp av anläggningstillgångar
• Utdelningar till aktieägare
• Ökade kundfordringar

Resultaträkning
Vad redovisas i en resultaträkning?
• Eget kapital
• Inkomster
• Kostnader
• Utbetalningar

Vilken av följande poster är alltid en intäktspost? 
• Bokslutsdispositioner
• Finansiella poster
• Nettoomsättning 
• Skatt

Vad kallas den uppställning av resultaträkningen som specificerar kostnaderna efter olika avdelningar?
• Funktionsindelad resultaträkning
• Förkortad resultaträkning
• Kostnadsslagsindelad resultaträkning
• Sammanställd resultaträkning

Vad kallas det resultat som står först (överst) av de resultatmått som anges i en resultaträkning? 
• Resultatet efter finansiella poster
• Resultat före skatt
• Rörelseresultat
• Årets resultat



Räkenskapsanalys
Vilket begrepp står för betalningsförmågan på kort sikt?
• Likviditet
• Räntabilitet
• Soliditet
• Vinstmarginal

Vilken tumregel brukar anges för kassalikviditet?
• 5 %
• 35 %
• 100 %
• 150 %

Hur mycket kan soliditeten som högst uppgå till, teoretiskt sett? 
• 0 %
• 35 %
• 100 % 
• Hur mycket som helst

Vilken beståndsdel ingår i såväl kapitalersättningsmarginalen som totalkapitalets omsättningshastighet?
• Balansomslutning
• Justerat eget kapital
• Nettoomsättning
• Rörelseresultat



Facit till blandade frågor (rätt alternativ i fetstil)

Allmänt
För vilken intressent har redovisningen ansetts särskilt viktig?
Anställda/Kunder/Leverantörer/Ägare

På vilken sorts konton görs i huvudsak enbart krediteringar? 
Inkomstkonton/Skuldkonton /Tillgångskonton/Utgiftskonton 

Vad är utmärkande för en faktura? 
Det är köparens meddelande till staten/Det är köparens meddelande till säljaren/ 
Det är säljarens meddelande till köparen/Det är säljarens meddelande till staten

Vad brukar en revisionsberättelse utan anmärkningar kallas?
Blank revisionsberättelse/Klar revisionsberättelse/Ren revisionsberättelse/Transparent revisionsberättelse

Balansräkning
Vad redovisas på balansräkningens skuldsida?
Eget kapital/Intäkter/Kostnader/Tillgångar

Hur benämns tillgångar avsedda att stadigvarande brukas eller innehas?
Anläggningstillgångar/Balanstillgångar/Finansiella tillgångar /Omsättningstillgångar

Hur ska varor i lager värderas?
Till anskaffningsvärde/Till beräknat försäljningsvärde/Till det lägsta av anskaffningsvärde  
och nettoförsäljningsvärde/Till återanskaffningsvärde

Vilken information från balansräkningen ska förtydligas i noterna?
Information om lönekostnaderna/Information om inventarierna/Information om omsättningen/Information om 
revisorns ansvar

Beräkningar
Hur mycket uppgår eget kapital till om tillgångarna är 122 000 kr och skulderna är 106 000 kr?
12 000 kr/14 000 kr/16 000 kr/18 000 kr

Hur stor är det första årets kostnad om ett företag förbrukar en femtedel av en maskin som anskaffades  
för 60 000 kr och som förbrukas helt under nyttjandeperioden?
6 000 kr/10 000 kr/12 000 kr/60 000 kr

Hur stor är det första årets kostnad om ett företag förbrukar en femtedel av en maskin som anskaffades  
för 60 000 kr och som har ett restvärde på 10 000 kr efter nyttjandeperioden?
6 000 kr/10 000 kr/12 000 kr/60 000 kr

Hur mycket uppgår soliditeten till om eget kapital är 50 000 kr och skulderna är 100 000 kr?
1/2, dvs. hälften/1/3, dvs. en tredjedel/1/4, dvs. en fjärdedel/1/5, dvs. en femtedel



Årsredovisning
I vilken del av årsredovisningen visas en ögonblicksbild? 
Balansräkningen/Förvaltningsberättelsen /Noterna/Resultaträkningen

Vilken del av årsredovisningen kan sägas innehålla tilläggsupplysningar?
Balansräkningen/Förvaltningsberättelsen/Noterna/Resultaträkningen

Vilken myndighet registrerar och förvarar aktiebolags årsredovisningar? 
Bolagsverket/Patent- och registreringsverket/Försäkringskassan/Skatteverket 

Vad ska framgå i förvaltningsberättelsen?
Erhållen aktieutdelning/Föreslagen aktieutdelning/Lämnad aktieutdelning/Uttagen aktieutdelning

Begrepp
Vilket begrepp förknippas med resursförbrukning?
Inbetalning/Kostnad/Lönsamhet/Soliditet

Vilket begrepp kan jämställas med begreppet lönsamhet?
Likviditet/Räntabilitet/Soliditet/Vinstmarginal

Vad kallas en inkomst som redan bokförts men som inte motsvarar någon prestation för perioden? 
Förutbetald intäkt/Inkomstnotering/Inkomstspecificering/Upplupen intäkt

Vilken är den engelska översättningen av begreppet intäkt?
Income/Interest/Provision/Revenue

Kassaflödesanalys
Vad gäller för kassaflödesanalyser?
De visar alltid positiva värden/De visar kassaflöden för tre olika typer av företags verksamheter/ 
De är alternativ till förvaltningsberättelser/De är obligatoriska för alla aktiebolag

Vilken verksamhet utöver den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten ska ingå i en kassaflödesanalys?
Den egna verksamheten/Den utländska verksamheten/Investeringsverksamheten/Tillgångsverksamheten

Vad kallas det kapital som finansierar den dagliga verksamheten?
Anläggningskapital/Eget kapital/Rörelsekapital/Utländskt kapital

Vad ingår i kassaflödet från investeringsverksamheten?
Erlagd ränta/Köp av anläggningstillgångar/Utdelningar till aktieägare/Ökade kundfordringar



Resultaträkning
Vad redovisas i en resultaträkning?
Eget kapital/Inkomster/Kostnader/Utbetalningar

Vilken av följande poster är alltid en intäktspost? 
Bokslutsdispositioner/Finansiella poster/Nettoomsättning/Skatt

Vad kallas den uppställning av resultaträkningen som specificerar kostnaderna efter olika avdelningar?
Funktionsindelad resultaträkning/Förkortad resultaträkning/Kostnadsslagsindelad resultaträkning/ 
Sammanställd resultaträkning

Vad kallas det resultat som står först (överst) av de resultatmått som anges i en resultaträkning? 
Resultatet efter finansiella poster/Resultat före skatt/Rörelseresultat/Årets resultat

Räkenskapsanalys
Vilket begrepp står för betalningsförmågan på kort sikt?
Likviditet/Räntabilitet/Soliditet/Vinstmarginal

Vilken tumregel brukar anges för kassalikviditet?
5 %/35 %/100 %/150 %

Hur mycket kan soliditeten som högst uppgå till, teoretiskt sett? 
0 %/35 %/100 %/Hur mycket som helst

Vilken beståndsdel ingår i såväl kapitalersättningsmarginalen som totalkapitalets omsättningshastighet?
Balansomslutning/Justerat eget kapital/Nettoomsättning/Rörelseresultat


