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Grästuvan UF utför tjänster till stadens många äldre koloniägare. Under deras
verksamhetsår planerar de att sälja olika trädgårdstjänster som t ex att ansa
buskar, klippa gräs, planera växter, beskära träd, lägga plattor och annat som
kunderna önskar. Naturligtvis kommer de att forsla bort allt grönavfall. Under
året planeras nedan affärshändelser. De tre företagsmedlemmarna beslutar
att debitera 100 kr/h så de kan uppnå ett resultat på 6 000 kr.
September
‣ Riskkapital, 5 000 kr.
‣ Registreringsavgift, 300 kr.
‣ Inköp av kontorsmaterial, 200 kr.
‣ Gräsklippning, 500 kr.
‣ Arbetskläder, 2 100 kr.
Oktober
‣ Plattläggning, 2 000 kr.
‣ Trimma buskar, 600 kr.
‣ Gräsklippning, 500 kr.
November
‣ Beskära mindre träd, 650 kr.
‣ Gräsklippning, 500 kr.
‣ Riva ett gammalt staket, 700 kr.
December
‣ Mässavgift - julmässa, 300 kr.
‣ Montermaterial, 2 000 kr.
‣ Bygga staket, 1 200 kr.
Januari
‣ Städa en kolonistuga som ska säljas, 300 kr.
‣ Tapetsera samma kolonistuga, 1 400 kr.
Mars
‣ Grovstäda två kolonitomter, 850 kr.
‣ Mässavgift - regionala mässan, 300 kr.
‣ Montermaterial, 1 400 kr.
‣ Resor, 200 kr.
April
‣ Årsstämman, 350 kr.
‣ Utdelning till riskkapitalister, 500 kr.
‣ Återbetalning av riskkapital 5 000 kr.
A.
Hur många timmar planerar Grästuvan UF att debitera under året?
svar

Chris Hansson
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B.
Beräkna årets resultat genom att fylla i nedan resultatbudget.
Intäkter
Utförda tjänster
Summa intäkter

=

Kostnader
Registreringsavgift
Kontorsmaterial
Arbetskläder
Mässor
Montermaterial
Resor
Årsstämma
Summa kostnader

=

Årets resultat

=

C.
Varför uppnår Grästuvan UF inte sitt resultatmål på 6 000 kr?
svar

D.
Hur många fler timmar hade de behövt debitera för att nå önskat resultat?
svar

Chris Hansson
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E.
Bokför företagets affärshändelser under september.
Verifikation 1
Företaget säljer riskkapital för 5 000 kr. Pengarna placeras i kassan.
Konto

Namn

1910

Kassa

2081

Riskkapital - externt

Debet

Kredit

Verifikation 2
Företaget tar ut 300 kr från kassan för att betala registreringsavgift till UF.
Konto

Namn

1910

Kassa

6991

Övriga externa kostnader

Debet

Kredit

Verifikation 3
Företaget tar ut 200 kr från kassan för att köpa plastfickor, registerblad och pärmar.
Konto

Namn

1910

Kassa

6110

Kontorsmaterial

Debet

Kredit

Verifikation 4
Företaget erhåller 300 kr i kontant ersättning för 3 timmars gräsklippning.
Konto

Namn

1910

Kassa

3010

Försäljning, utförda tjänster

Debet

Kredit

Verifikation 5
Företaget tar ut 2 100 kr från kassan för att köpa arbetskläder till medarbetarna.
Konto

Namn

1910

Kassa

5840

Arbetskläder

Chris Hansson

Debet

Kredit
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