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Bokföringsövningar 

 

Här följer ett antal bokföringsövningar 

som du kan göra för att ytterligare öva 

på föreningsbokföringen. 
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Dessa övningsuppgifter utförs med fördel i den medföljande mall 

som finns på umeastudentkar.se/kassor. Föreningen Kårens vänner 

är fiktiv men de situationer som beskrivs är sådana som många 

föreningar har upplevt och därför är det bra att få insikt i hur en kan 

bokföra olika affärshändelser under året. 

Du bör ha läst igenom kassörshandboken innan du ger dig i kast 

med övningsuppgifterna. En del frågor är rena bokföringsövningar 

medan andra frågor är av en mer resonerande karaktär och har inte 

alltid ett givet svar. 

Bokföringsövningar (dessa uppgifter bokför ni i mallen) 

Fråga 1. Kårens vänner har köpt in vattenflaskor, 400 stycken för 

4000 kr. Bokför inköpet som ett varulager. 

Fråga 2. Kårens vänner har sålt rabatthäften till medlemmar för 

2000 kr. Bokför intäkten. 

Fråga 3. Inför mottagningen av nya studenter på våren så lånar 

föreningen ut 4000 kr då faddrarna ska göra många 

inköp samtidigt. Ni får tillbaka kvitton på 3240 kr och 

resterande belopp på 760 kr swishar faddrarna in på 

bankkontot. Bokför utlåningen samt kostnaden och 

återbetalningen. 

Fråga 4. Ni har sålt sittningsbiljetter för 25 000 kr men nu har två 

medlemmar ångrat sig och ska få pengar tillbaka, 300:-

/person. Bokför intäkten och återbetalningen. 

Fråga 5. Fakturan för sittningen har kommit och ni har betalat 

den. Totalt blev kostnaden 24 000 kr. Bokför kostnaden. 

Fråga 6. Ni har haft grillafton då ni har sålt korv med bröd för 10 

kr/styck till ett värde av 500 kr till 50 medlemmar. 40 

stycken har betalat via Swish och resten kontant. 
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Pengarna ni fick kontant sätts in på banken först en 

vecka senare. Bokför försäljningen samt insättningen 

från kassan till bankkontot. 

Fråga 7. Inköpet av korv och bröd kostade 400 kr. Bokför 

kostnaden. 

Fråga 8. Er förening tar även emot nya studenter på hösten och 

även denna gång lånar ni ut pengar, 3000 kr. Den totala 

utgiften för faddrarna denna gång blev däremot 3450 kr 

och ni får kvitton för hela summan. Bokför utlåningen 

samt kostnaden. 

Fråga 9. När året är slut så har Kårens vänner fortfarande en 

obetald faktura på 3500 kr för arrangemang som inte 

hinner betalas innan 31/12 men där kostnaden ska 

bokföras på det innevarande året. Bokför kostnaden. 

Fråga 10. Ni har fakturerat ett företag som ni samarbetade med 

kring en föreläsning. Betalningen på 15000 kr har inte 

kommit 31/12 men intäkten ska bokföras på det 

innevarande året. Bokför intäkten. 

Fråga 11. När du tittar på balansräkningen så ser du att kontot 

"bank" är 2 kr lägre än vad ni faktiskt har på banken den 

31/12. Bokför differensen. 

Fråga 12. Vattenflaskorna ska Kårens vänner ge bort och ni räknar 

med att de ska räcka i 5 år. Bokför 1/5-del av kostnaden 

på innevarande år och skriv in resterande avskrivning i 

noterna. 
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Övriga frågor (Resonera kring svaret, olika svar kan ibland vara rätt) 

Fråga 13. Kårens vänner har fått terminsbidraget från kåren. Den 

enda bekräftelse som finns är inbetalningen på 

bankkontot. Hur gör du? 

Fråga 14. Kårens vänner säljer kårleg både på vår- och 

höstterminen, pengarna går in på föreningens konto och 

senare kommer en faktura från kåren samt även 

provisionen för försäljningen. Hur hanterar du intäkten 

från försäljningen respektive provisionen samt 

kostnaden till kåren? 

Fråga 15. När Kårens vänner har haft stormötet och avslutat förra 

året så får du som ny kassör plötsligt en gammal faktura 

som den föregående kassören har glömt redovisa. 

Fakturan avser inköp av kaffe. Hur hanterar du den? 

Fråga 16. Föreningen har en gammal fordran på 124 kr mot en 

medlem men pengarna har aldrig krävts in och det är nu 

5 år sedan fordran uppstod. Hur ska du hantera detta? 

Fråga 17. Föreningen har en gammal skuld till en medlem på 46:-. 

Det är 3 år sedan skulden uppstod och trots att 

ordförande har kontaktat medlemmen så har ni inte fått 

svar på hela året. Hur hanterar du detta? 

Fråga 18. Kårens vänner ska köpa 400 vattenflaskor från ett 

företag och då ni frågar om pris så anger de att priset för 

de 400 vattenflaskorna är 3000kr. Vad är viktigt att 

tänka på då ett företag ger er ett pris? 
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Fråga 19. Kårens vänner ska ordna en föreläsningsdag och har två 

huvudansvariga medlemmar som vardera ska få ett 

arvode på 1500 kr efter skatt. Hur går du tillväga och 

vilken ungefärlig kostnad ska du räkna med om vi antar 

20% skatt och en arbetsgivaravgift på 31,42%? 

Fråga 20. Föreningen väntas göra ett överskott för det föregående 

året. Föreningen har en del pengar sparat sedan tidigare 

år och på ett styrelsemöte diskuteras tre förslag: att 

redovisa ett överskott, att använda pengarna för att 

ordna en kostnadsfri tacofest för 30 av föreningens c:a 

130 medlemmar eller för att köpa in en portabel 

ljudanläggning. Vad rekommenderar du och varför? 

Fråga 21. Andra medlemmar på styrelsemötet är oroliga att 

föreningen eventuellt kommer få betala skatt på vinsten 

om den gör överskott. Hur ser du som kassör på detta och 

vad är din åsikt? 

Fråga 22. Då föreningen köpte in vattenflaskorna så lade du upp 

det som ett varulager med en 5-årig avskrivning. Varför 

är det viktigt att lägga upp varulager och skriva av 

kostnaden över längre tid? 

Fråga 23. Du hittar en gammal kassalåda i föreningsrummet med 

400 kr i kontanter men där endast hälften, 200 kr, är i 

giltiga sedlar. Pengarna verkar däremot inte finnas 

bokförda sedan tidigare år så hur hanterar du detta i 

bokföringen? 

Fråga 24. Kårens vänner har fått en faktura från banken för avgifter 

kopplade till ett antal Swishbetalningar som har gjorts 

från medlemmar för olika saker. Hur bokför du 

avgifterna? 
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Fråga 25. Om du har gjort samtliga tolv uppgifter under rubriken 

”bokföringsuppgifter”, titta då på balansräkningen: 

a. Om föreningen gör ett resultat på +6512 kr, varför är 

förändringen på bankkontot -8188 kr? 

b. Vad betyder det att varulagret har ett värde på  

3200 kr?  


