
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Facit till övningsmaterial i Visma Spcs 

 
Januari: 
 

1. Resultatet för januari månad: -144 930,81 
2. Totala resultatet: -144 930,81 
3. Omsättningen i januari: 100 197,60 Omsättningen avser företagets totala försäljning 

under angiven period. 
4. På företagskontot finns 278 523,13, d v s på konto 1930. 
5. 66 000 
6. Från ingående balansen, d v s från föregående år. 
7. 35 000  
8. Från ingående balansen, d v s från föregående år. 
9. Artikelkonteringen som du väljer på en artikel styr dels vilken momssats det ska bli på 

fakturan samt vilket försäljningkonto som ska väljas till bokföringen 
10. Utgående moms: 25 050 kr 
11. Ingående moms: 4051 kr 
12. Företaget ska betala in: 20 999 kr för momsen. 

 
 

Februari: 
 

1. Resultatet för februari månad: -35 152,47 (Fakturanr 160 innehåller både inventarier och 
förbrukningsmaterial, d v s konto 1220 och 5400) 

2. Totala resultatet: -180 083,28 
3. På kassakontot 1910 finns det: 1125 (kvitto bokinköp i januari var ett kontant inköp) 
4. Kostnaderna för februari är: -237 049,91 
5. Företaget har skulder på totalt: -559 987,81 
6. Företagets fordringar är på: 66 000 
7. Personalskatten februari månad är: -37 670,00 
8. Den totala lönekostnaden för februari är: -214 672,31 
9. Företaget ska betala in: 33 807,00 i moms. 

 

 
 



 
 
Mars: 
 

1. Nu uppgår företagets resultat till: -319 923,02 
2. Resultatet för mars månad är: -132 557,34 
3. Resultatet för resultatenheten Kontor Nord: -32 771,47 
4. Den totala omsättningen i mars månad inklusive rörelseintäkter är: 92 955, 34 
5. Den totala kostnaden för mars är: -225 512,68 
6. På Kontantfakturan bokförs inbetalningen på 1910. 
7. Den påverkar först då jag bokat den som betald. 
8. Canon har högsta inköpssumman i år. 
9. Sven Karlsson 82 700. 
10. Periodisera gör du för att få en rättvisare fördelning av företagets intäkter och kostnader 

över en period och för att för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt under varje 
period i bokföringen. En periodisering utgår alltid ifrån ett kostnads- eller intäktskonto, 
d v s kontoklass 3-8 

11. Det ska betalas -35 747,00 i personalskatt under mars månad. 
12. Företaget ska betala in moms på: 14 599 

 


