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Uppdatering till  
Den nya 
affärsredovisningen 
Tyvärr förekommer tryckfel i den 22: upplagans första och 
andra tryckning, och vi beklagar detta. I denna pdf finns 
korrigerade sidor. 
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Huvudboken 
 
Sid 228: Andra stycket, meningen som börjar med ”Motsatsvis får inte företag….” ska 
ersättas av följande två meningar: 

”Även företag som följer K2 får – men är inte skyldiga att –  räkna in indirekta kostnader 
i anskaffningsvärdet på lagervarorna. Motsatsvis får företag som följer K1 inte räkna in 
indirekta kostnader i lagervärdet.” 

 
Sid 278: Förutsättningarna för att lösa uppgiften 8:7 (sidan 279) börjar i slutet på sidan 278, 
punkt a och b.  
 
Sid 307: I beräkningen av räntabilitet före skatt ska den sista parentesen stå före 
divisionstecknet och alltså inte efter siffran 2. I slutet av nämnaren ska det således stå  
”… + 4 785)) / 2” och ingenting annat. 
 
Sid 307: I tredje meningen, sista stycket ska formuleringen (beräkningen)  
"(7 634 + 9 976 samt 80 % av 4 214 + 4 785) / 2" ändras till  
"(7 634 + 9 976 samt 80 % av (4 214 + 4 785)) / 2" 
 
 
Endast första tryckningen 
 
Sid 262 Faktaruta 2: Rätt text ska vara följande: 
 
”RÄNTA PÅ PERIODISERINGSFONDER 

Juridiska personers (bl.a. aktiebolags och ekonomiska föreningars, men inte enskilda 
firmors) periodiseringsfonder beskattas med en schablonintäkt. 

Räntesatsen är statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret (dock alltid 
minst 0,5 %). Om statslåneräntan inte är högre än 0,5 % blir schablonintäkten t.ex. 200 000 
x 0,5 % = 1 000 kr, och skattekostnaden ökar med 20 % = 200 kr. 

Denna ränta påverkar endast beräkningen av skattekostnaden i deklarationen, varför den 
inte behandlas mer i denna bok.” 
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Övningsbok 

Sid 196: Första stycket – texten ”Årets skatt i resultaträkningen ….” ska strykas i sin helhet. 

Sid 197: Första strecksatsen – ersätt texten ”Anta att årets avskrivningar i 
resultaträkningen…” med följande mening: 

”Anta att årets avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar i 
resultaträkningen uppgår till 6 106 498 kr.” 

 
Endast första tryckningen 
 
Sid 88 övning 5.14: Ingen moms ska betalas till Skatteverket den 15/6. Texten i kolumn två 
ska ersättas med följande: 

”Moms bokförs. 
Kurs den 15/6: USD 1 = SEK 7,20” 

 

Lösningsbok 

Sid 204: Första stycket – ta bort texten ”Årets skatt i resultaträkningen ….” i sin helhet. 

Sid 204: På raden ”Betald inkomstskatt” ska ” –103” ersättas med ” –142”. På raden 
”Förändring av rörelsefordringar” ska ” –446” ersättas med ” –407”. 

Sid 205: Första strecksatsen – ersätt texten ”Anta att årets avskrivningar i 
resultaträkningen…” med följande mening: 

”Anta att årets avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar i 
resultaträkningen uppgår till 6 106 498 kr.” 

 

Endast första tryckningen 
 
Sid 71 övning 5.1: Beloppet på Kundfordran (debetsidan på balansräkningen) ska vara 
4 565. Beloppet för Kostnad såld vara (debetsidan på resultaträkningen) ska vara 3 865. 
 

Sid 90 övning 5.14: Ingen moms ska betalas till Skatteverket den 15/6. Texten i kolumn två 
ska ersättas med följande: 

”Moms bokförs. 
Kurs den 15/6: USD 1 = SEK 7,20” 

 

Kontot i kolumn fyra ska ersättas med 2645, kontot i kolumn fem ska ersättas med 2615.  
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