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Extra övningar, Block 5

Intern redovisning

Skillnad mellan intern och extern redovisning
5:1 Man skiljer mellan intern redovisning och extern redovisning. Ange två väsentliga skillnader mellan 

just intern redovisning och extern redovisning. 

Syften med intern redovisning
5:2 Vilka är syftena med intern redovisning? Förklara även innebörden av respektive syfte.

Flerdimensionell redovisning
5:3 Förklara vad som menas med flerdimensionell redovisning (intern redovisning). 

Intern redovisning i olika slag av verksamheter
5:4 Att den interna redovisningen varierar med olika företags struktur eller särdrag är självklart. Ange 

övergripande den interna redovisningens struktur i följande slag av verksamheter:
	 •	 Tjänsteföretag
	 •	 Tillverkningsföretag
	 •	 Handelsföretag

Intern redovisning i tillverkande företag
5:5 Intern redovisning används i de flesta tillverkande företag. Några vanliga händelser i det slaget av 

före tag är:
 a) Material tas ut från förrådet och används till en viss produkt
 b) Direkt lön uppstår (det räcker att ange debetkonto)
 c) Produkter är färdigtillverkade och läggs på färdiglager
 d) Produkter tas ut från färdiglager och levereras till kund

 Ange utan att använda kontonummer för vilket konto (slag av konto) som ska debiteras respektive 
vilket konto som ska krediteras vid ovanstående händelser. Notera att beträffande händelse b räcker 
det att ange debetkonto. Av ditt svar ska det klart och tydligt framgå vilka konteringar som hör till 
vilken händelse.

Objekt i den interna redovisningen
5:6 Med flerdimensionell intern redovisning avses att ett antal objekt som passar den aktuella verksam-

heten används i den löpande redovisningen. Vilka objekt anser du är viktiga i följande två slag av 
verksamheter (a och b) när man vill ha stor flexibilitet i rapportutformningen beträffande intäkter 
och/eller kostnader för olika objekt? Förklara också varför du anser att objekten är viktiga.

 a) Ett företag som massproducerar verktyg i femton länder. Verktygen säljs till såväl företag som pri-
vatpersoner i ett hundratal länder i samtliga världsdelar. Man har tio försäljningskontor runt om 
i världen. 
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 b) Ett konsultföretag som specialiserat sig på kalkyl-, budget-, intern redovisning och prestations-
mätningstjänster till större företag i EU-länder. Man är organiserat per land och per slag av kon-
sulttjänst. 

Objekt i den interna redovisningen
5:7 ”Åre Continental Inn är en av de största anläggningarna i Åre och det mest kompletta och prisvärda 

alternativet för en konferens eller familj. Åre Continental Inn erbjuder ett billigt boende i kombi-
nation med exklusiva och välutrustade faciliteter för rekreation och konferens. Våra 130 rum är luf-
tiga och har en enkel inredning. De är fördelade på familje-, fyrbädds-, trippel-, dubbel- och enkel-
rum. Sju konferenssalar med upp till 300 sittande i den största salen, tre restauranger, tre barer och 
en toppmodern Sport Club med gym, arobics, Spa- och poolavdelning. Moose Lounge är vår natur-
liga träffpunkt innan dagens upplevelser eller efter en klassisk afterski med barhäng eller avslappning 
framför brasan. I Åre är vi ensamma om att ha skoter- och längdskidspår, pulk- och skidbacke, även-
tyrsbana,	lekplats	och	skiduthyrning	–	precis	utanför	dörren!	I	vår	fjällstuga	vid	Helgesjön	anordnar	
vi	täljstensafton,	middagar,	fester,	teambuilding,	bastu	och	bad	i	vedeldade	Hot	Tubs	–	för	upp	till	
50 personer.”

	 I	ovanstående	ordalag	vill	man	på	Åre	Continental	Inn	beskriva	sin	verksamhet.	Hotelledningen	vill	
nu börja arbeta med flerdimensionell intern redovisning löpande i verksamheten. Du är anlitad som 
konsult för att ge förslag till redovisningens utformning. Uppdraget innebär att ge förslag på objekt 
i redovisningen när man vill ha stor flexibilitet i rapportutformningen beträffande intäkter och/eller 
kostnader för de valda objekten. Du ska även noga förklara varför du anser att de valda objekten är 
viktiga i verksamheten. Förklaringarna ska uttryckligen knytas till ovanstående beskrivning av före-
tagets verksamhet. 


