
Balansbudget vid företagets start per den 1 jan 20x1Balansbudget vid företagets start per den 1 jan 20x1Balansbudget vid företagets start per den 1 jan 20x1Balansbudget vid företagets start per den 1 jan 20x1Balansbudget vid företagets start per den 1 jan 20x1

TillgångarTillgångar Eget kapital & skulderEget kapital & skulder

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar Eget kapitalEget kapital

Bank 200 000 Egen insättning 100 000

SkulderSkulder

Banklån 100 000

S:a Tillgångar 200 000 S:a EK + S 200 000

Linda startar upp Trädgårdstomten som enskild firma. Linda satsar själv 100 
000 kr och tar ett lån på 100 000 kr. Lånet amorteras i december varje år i 10 
år.I början av mars investerar företaget 50 000 kr i ett antal mindre träd-
gårdsmaskiner. Den ekonomiska livslängden är 5 år. 

Var vänlig hjälp Linda upprätta resultat- och balansbudget för 20x1. Nedan 
finns ett antal poster som ska hjälpa dig budgetera korrekt. Alla belopp anges 
exklusive moms om inget annat påtalats. Vi bortser från moms i uppgiften.
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Övriga händelser som påverkar 20x1 års budget.Övriga händelser som påverkar 20x1 års budget.Övriga händelser som påverkar 20x1 års budget.

Investering 50 000

Eget uttag 20 000

Försäljning 800 000

Varuinköp 420 000

Lokalhyra 60 000

Annonsering 20 000

Resor 18 000

Ränteutgift 10 000

Förbrukningsinventarier 20 000

Amortering 10 000

Löner 100 000

Arbetsgivaravgifter 40 000

Bokslutsnoter per den 31 dec 20x5Bokslutsnoter per den 31 dec 20x5Bokslutsnoter per den 31 dec 20x5

Varulager 70 000

Kundfordringar 15 000

Leverantörsskulder 25 000

http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se


IntäkterIntäkterIntäkter

Summa intäkter =

VarukostnaderVarukostnaderVarukostnader

Summa varukostnader =

RörelsekostnaderRörelsekostnaderRörelsekostnader

Summa rörelsekostnader =

Årets resultat =

A.
Upprätta resultatbudget för 20x1.
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Saldot på företagets bankkonto Saldot på företagets bankkonto Saldot på företagets bankkonto Saldot på företagets bankkonto 

InbetalningarInbetalningar

+

+

−

Summa inbetalningar =

UtbetalningarUtbetalningar

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

Summa utbetalningar =

UB bankkonto 1 =

B.
Räkna fram saldot på företagets bankkonto.
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TillgångarTillgångarTillgångar

Summa tillgångar =

Eget kapital & skulderEget kapital & skulderEget kapital & skulder

Eget kapitalEget kapitalEget kapital

Summa EK =

SkulderSkulderSkulder

Summa skulder =

Summa eget kapital & skulder =

C.
Upprätta budgeterad balansräkning per den 31 december 20x1.
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