
 Lärarhandledning 
 Digital Redovisning 

 Denna lärarhandledning är fylld med lärartips och stöd för alla lärare som 
 använder läromedelspaketet Digital Redovisning (+ digital produkt) i sin 
 undervisning. Läromedlet är i första hand avsett för vuxenutbildning 
 kurserna Redovisning 1 och Redovisning 2 samt YH-utbildningar inom 
 ekonomi och redovisning. 
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 Inledning 

 Digital Redovisning är en aktuell, modern och heltäckande lärobok samt en digital 
 plattform där de studerande får arbeta med det digitala praktikfallet Style By Stina AB 
 som är baserad på ett fiktivt företag. Boken  Digital  Redovisning förutsätter inga 
 grundläggande kunskaper och kan användas som läromedel i bl a följande kurser: 

 Redovisning 1 

 Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: 

 ●  Olika typer av företag och företagsformer. 
 ●  Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens redovisning. 
 ●  Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning. 
 ●  Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt 

 registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik. 
 ●  Bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. 
 ●  Ekonomiska rapporter och blanketter, till exempel företags årsredovisning, bokslut 

 och momsdeklaration. 
 ●  Datorbaserat redovisningssystem 

 Redovisning 2: 

 Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: 

 ●  Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens 
 utformning. 

 ●  Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. 
 ●  Värdering av tillgångar och skulder. 
 ●  Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av 

 bokslutsdispositioner. 
 ●  Upprätta bokslut och skatteberäkning för företagsformen aktiebolag 
 ●  Årsredovisningens innehåll och funktion. 
 ●  Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och 

 lösa redovisningsproblem. 

 ●  Datorbaserat redovisningssystem. 

 Affärs- och bokföringssystem  : 

 Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: 

 ●  Löpande redovisning i Fortnox, tillämpa i molnbaserat affärssystem 

 ●  Kontoavstämning, Balansräkning och Resultaträkning 
 ●  Kundfordringar och leverantörsskulder 
 ●  Lönsamhetsberäkning och resultatanalys med utvärdering och uppföljning 
 ●  Skatter, löner, momsdeklarationer och sociala avgifter 
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 Upplägg 

 Fakta del 

 Fakta-delen i boken är skriven på ett enkelt och pedagogiskt språk med ett stort antal 
 praktiska exempel på vanligt förekommande affärshändelser inom den löpande 
 redovisningen. 

 Kapitel 1 till och med kapitel 5 innehåller teori som behandlar alla de 
 grundläggande kunskaperna inom löpande redovisning, lagar, bokföringsmetoder, moms 
 samt löneredovisning. Eleverna ska utveckla grundläggande kunskaper om ett företags 
 löpande transaktioner samt kunna utföra löpande redovisningsarbete i ett 
 bokföringssystem. 

 Kapitel 6 behandlar bokslut där syftet är att eleverna ska utveckla och fördjupa sina 
 kunskaper inom bokslutsarbete samt utveckla förmågan att självständigt kunna 
 upprätta bokslut i ett affärs- och bokföringssystem. 

 Digital övningsdel 

 Varje kapitel avslutas med en kvalitetskontroll i form 
 av digitala övningar som finns på hemsidan 
 www.nittontrettio.se 

 För att utföra övningarna på hemsidan gå till fliken 
 Student +  . Där finns alla digitala övningar uppdelade 
 kapitelvis. 

 Eleverna fyller i uppgifterna och när alla fälten är ifyllda 
 klickar man på knappen  Gå vidare  . Eleverna kan mejla 
 sina svar till sig själv eller till läraren samt ladda ned facit 
 för övningen. Eleverna kan ta hjälp av de praktiska exemplen 
 som finns i boken för att enkelt kunna utföra övningarna. 
 Övningar repeteras kontinuerligt och svårighetsgraden stegras 
 efter varje kapitel. 

 Det behövs inget användarnamn eller lösenord för åtkomst 
 till hemsidan. 
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 Praktikfallet Style By Stina 

 I kapitel 7 får eleverna praktisera sina kunskaper i ett fiktivt företag, Style By Stina AB. 
 Utifrån en grundläggande information om företaget ska eleverna med hjälp av ett 
 bokföringsprogram månadsvis bokföra affärshändelser som kommer att ske under bolagets 
 räkenskapsår. 

 Under räkenskapsåret ska eleverna bokföra leverantörsfakturor, kundfakturor och skapa 
 deklarationer där varje månad avslutas med en avstämning i form av en Excel-fil. 
 Det finns tillhörande facit för varje månad i form av resultat- och balansrapport samt en 
 verifikationslista. Syftet är att eleverna ska kunna arbeta så självständigt som möjligt med 
 praktikfallet. 

 Efter det första kvartalet får eleverna även prova på att praktisera den konsultativa 
 rollen som redovisningskonsult och analysera företagets resultat, genom att upprätta en 
 resultatbudget och ge rådgivande förbättringsförslag till kunden. 

 Räkenskapsåret för Style by Stina AB avslutas med ett bokslut och en skatteberäkning. 
 Det går även att exportera en SIE-fil från bokföringsprogrammet till valfritt 
 bokslutsprogram för att avsluta året med en årsredovisning. 

 Boken utgår från bokföringsprogrammet Fortnox men valfritt program kan tillämpas. 

 Introduktion och handledning av praktikfallet 

 1.  Introducera Style By Stina för eleverna, se kapitel 7 (sida 71). 
 Eleverna ska läsa sida 71-74 för att få en förståelse för arbetsprocessen samt 
 information om företaget Style By Stina AB. 
 Gå igenom detta tillsammans med eleverna. 

 2.  Se instruktioner på sida 74 för introduktion av arbetsprocessen med vägledning i 
 praktikfallet. 

 3.  Gå in på hemsidan www.nittontrettio.se 
 4.  Tryck på knappen  Kom igång med Style By Stina  . 

 Eleverna ska hämta instruktioner för hur de startar ett Fortnox elevkonto, samt hur de 
 lägger in företags-inställningarna i Fortnox. Klicka på knappen  Instruktioner  som du 
 finner under fliken  Student +.  Det finns även en förinspelad  video på hemsidan hur 
 eleverna startar ett Fortnox konto samt hur de kommer igång med praktikfallet. 
 Se video på denna länk:  https://vimeo.com/695241644 
 Vid online och distanskurser rekommenderas att eleverna ser videon innan lektionen 
 som ett förinspelat material. 

 För dig som lärare rekommenderar vi du har läst igenom instruktionerna i ett tidigare 
 skede för att enkelt kunna vägleda eleverna. 
 Under lektionen introducerar du upplägget av Style By Stina och går igenom steg för 
 steg hur eleverna kommer igång med sitt Fortnox konto. 

 5.  Knappen  Skapa elevkonto  som finns under fliken Student  + är länkad till Fortnox 
 beställningssida, där beställer eleverna sitt Fortnox konto. 
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 Introduktion av hemsidan 

 När har eleverna har skapat sitt elevkonto och är klara med inställningarna i Fortnox kan 
 du gå igenom följande punkter nedan: 

 ●  Digitala arkivet:  eleverna ska hämta allt underlag till affärshändelserna som sker 
 månadsvis. Facit finns i form av en resultat- och balansrapport, verifikationslista, 
 huvudbok, bankkonto m.m. 
 Här finns även en avstämningsmall i form av en Excel-fil. Syftet med avstämningsfilen 
 är att eleverna ska kunna kontrollera att alla balanskonton stämmer med facit och även 
 kunna skriva kommentarer/avvikelser i rapporten. 

 För dig som lärare rekommenderas att efter varje kvartal be eleverna lämna in en 
 avstämningsfil, detta för att kunna följa upp att alla eleverna hänger med i kursen. 

 ●  A  nvändarstöd:  finns instruktioner i form av videoklipp, hur eleverna arbetar i 
 programmet Fortnox. 

 ●  Lagar och bokföringstips:  är en samlingsplats för allmänna bokföringstips och lagar 
 hur bokföringen ska redovisas. Tipsa gärna eleverna om Skatteverkets hjälpmedel för 

 beräkning av representationstillfällen. 

 Fortnox Skolstöd 

 Det finns även möjlighet för dig som lärare att helt kostnadsfritt använda sig av Fortnox 
 Skolstöd. I  skolstödet kan du enkelt administrera  elevernas företag genom att du själv 
 skapar företag, importerar en klasslista och därmed får du en tydlig överblick över alla 
 elevernas företag. Eleverna loggar enkelt in i sina företag, precis som du själv när du ska 
 kontrollera vad som gjorts i respektive företag. 

 Se Fortnox video hur du kommer igång med Fortnox-Skolstöd om du som lärare skulle vara 

 intresserad av detta upplägg. Se länk:  https://vimeo.com/571559854 
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 Januari 

 Följande verifikationer rekommenderas att du som lärare går igenom med eleverna. 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 1 – Visa eleverna hur de ska bokföra den första affärshändelsen i 

 januari. 

 Gå igenom hur en verifikation ska registreras i Fortnox samt hur eleverna kopplar 

 ett underlag till verifikationen. 

 Det finns även instruktionsvideos i januarimappen i det digitala arkivet under 

 många av verifikationerna. 

 ■  Nummer 4 - Visa eleverna hur de registrerar en leverantör och en 

 leverantörsfaktura samt hur eleverna bokför fakturan som betald. 

 Vi rekommenderar att eleverna under den första månaden klickar på spara 

 knappen istället för bokför knappen. Eleverna har då möjlighet att kolla igenom 

 sina fakturor och eventuellt kunna ändra i utkastet av fakturan innan den 

 bokförs. 

 ■  Nummer 7 – Visa hur eleverna periodiserar en leverantörsfaktura samt hur de 

 utför periodiseringen med hjälp av periodiserings-funktionen i Fortnox. 

 ■  Nummer 10 – Visa hur eleverna bokför ett utlägg till ägaren samt hur de arbetar 

 med ett avräkningskonto. Påpeka att detta är ett kvitto och inte en 

 leverantörsfaktura. 

 Be eleverna kolla på sida 48 exempel 24, utlägg till ägaren. 

 ■  Nummer 14 - Visa eleverna hur man skapar en kundfaktura samt hur 

 kundfakturan bokförs som betald. 

 ■  Nummer 16 - Stinas januarilön. Gå igenom tillsammans med eleverna hur de 

 lägger upp en anställd i programmet samt hur de skapar en lönekörning. 

 ■  Visa eleverna hur de tar fram olika rapporter, resultat – och balansrapport. 

 Visa huvudboken för t.ex. konto 1930 när de ska kontrollera att det utgående 

 saldot på kontot stämmer med bankkontoutdraget. 

 ■  Kolla att alla eleverna har fått rätt resultat samt att balanskontona stämmer. 

 Om någon elev inte har samma som facit, t.ex. att konto 1930 inte stämmer, kan 

 eleven börja med att pricka av huvudboken 1930 mot bankkontoutdraget. 
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 Februari 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 14 – Visa eleverna hur de ska bokföra inbetalningen till skattekontot. 
 ■  Nummer – Visa eleverna hur de ska bokföra händelserna på skattekontot. 

 Se exempel 25 på sida 50 i fakta-delen. 
 Det finns även instruktionsvideos på hemsidan i användarstödet  . 

 Mars 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Kontrollera att alla elevernas konton i balansrapporten stämmer överens med facit 
 innan eleverna avslutar perioden med att skap momsrapporten för kvartal 1. 

 ■  Visa hur du skapar en momsrapport, det finns även video instruktioner i 
 användarstödet. 
 Om momsrapporten av någon anledning inte stämmer kan eleven kontrollera 
 avvikelser i momsrapporten genom klicka på ”Kör moms-avvikelserapport” som 
 finns i raden, blå text längst ned på momsrapporten. 

 Inlämning kvartal 1 
 Rekommenderas att eleverna lämnar in resultat och balansrapport eller avstämningsfilen 
 efter varje kvartal för att du som lärare ska få en överblick att alla eleverna har förstått 
 uppgiften och hänger med i praktikfallet. 
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 Resultatbudget 

 I det digitala arkivet (sida 83) finns en mapp som heter  Budgetering och beräkning  . 
 I mappen finns en Excel-kalkyl som heter  Style By  Stina resultatanalys  . 

 Syftet med uppgiften är att eleverna ska analysera resultatet och konsultera kunden 
 Stina genom att ge förbättringsförslag till kommande kvartalet. Eleverna får lägga in nya 
 siffror och skriva in förbättringsförslag på hur företaget kan öka sin omsättning och minska 
 sina kostnader. 

 *Denna uppgift kan göras i grupp eller individuellt. 

 1.  Eleverna ska fylla i siffrorna från det första kvartalet. De hämtar siffrorna från sin 
 resultatrapport. De kan också använda resultatrapporten som finns i marsmappen. 

 2.  När eleverna har fyllt i resultatbudgeten för kvartal 1, ska de lägga in nya siffror 
 för att förbättra bolagets resultat framöver. 
 Eleverna ska kommentera den nya budgeten med sina förbättringsförslag. 
 I flik 2 finns förslag på förbättringsåtgärder, samt en ny budget på det kommande 
 kvartalet. 
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 April 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 3 – Visa eleverna hur de ska bokföra tjänstepensionen. 

 Detta är även ett bra tillfälle att visa hur eleverna använder sig av 
 automatkontering, det finns en instruktionsvideo i användarstödet under 
 avsnittet Leverantörsfakturor. 

 ■  Nummer 10 – Stina gör om sin lön. Visa eleverna hur de ändrar löneuppgifterna. 
 ■  Nummer 13 – Visa eleverna hur de lägger till en ny valuta i programmet samt 

 hur de bokför inköpet av en vara från annat EU land. 

 Maj 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 17 - Visa Eleverna hur de bokför betalningen av danske fakturan från 
 leverantören by Ayda. Fakturan var bokförd på 24 267,82 kr och företaget 
 betalar 24 680 kr. Det blir en valutakursförlust på 412,18 kr. 
 När du skriver in betaldatum och betal-beloppet bokförs valutakursen 
 automatiskt. 
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 Juni 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 2 – Visa eleverna hur de bokför försäljningen av bilden. 
 ■  Nummer 3 – Visa eleverna hur de lägger in en kreditfaktura. 
 ■  Nummer 9 – Visa eleverna hur de bokför leasingbilen, viktigt att de endast drar 

 av 50 % av den ingående momsen på fakturan. 
 ■  Nummer 12 – Stinas lön, viktigt att eleverna ändrar bilförmånen till 35 529/kr 

 per år (2 960,75 kr/månad) 
 ■  Nummer 20 – Momsrapporten för 20XX-04-01-20XX-06-30 kolla att alla 

 elevernas momsrapporter är rätt. 

 Inlämning kvartal 2 
 Rekommenderas att eleverna lämnar in resultat och balansrapport eller avstämnings-filen 
 efter varje kvartal för att du som lärare ska få en överblick att alla eleverna har förstått 
 uppgiften och hänger med i praktikfallet. 

 Juli 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 4 – Visa eleverna hur de ska bokföra flygbiljetter till Alicante. 
 ■  Nummer 7 – Visa eleverna hur de bokför återbetalningen av lånet till Bra Bank 

 Finans, viktigt att dela upp amorteringen och räntan, 
 ■  Nummer 11 – Visa eleverna hur de bokför kundfakturan till det spanska 

 företaget Torres Estate. 
 ■  Nummer 12 – Visa eleverna hur de bokför Stinas reseräkning till Alicante. 

 Juli 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 12 – Visa eleverna hur de bokför inbetalningen av kundfaktura nr 19 
 till Torres Estate. (Samma princip och funktion som leverantörsfakturan från by 
 Ayda) 

 ■  Nummer 16 – Visa eleverna hur de skapar en kreditfaktura, delkreditering av 
 kundfakturan till Therese Rosenstein. 
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 September 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 10 – Visa eleverna hur de bokför inbetalningen av kundfaktura nr 23 
 samt kreditfakturan nr 24. 
 När eleverna bokför båda fakturorna som betalda kvittas dem mot varandra på 
 banken och totalbeloppet blir då korrekt. 

 ■  Nummer 18 – Momsrapporten för 20XX-07-01-20XX-09-30 kolla att alla 
 elevernas momsrapporter är rätt. 

 Inlämning kvartal 3 
 Rekommenderas att eleverna lämnar in resultat och balansrapport eller avstämningsfilen 
 efter varje kvartal för att du som lärare ska få en överblick att alla eleverna har förstått 
 uppgiften och hänger med i praktikfallet. 

 Oktober 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 1 – Visa eleverna hur de bokför utlägget för gymkortet. 

 ■  Nummer 8 – Visa eleverna hur de kostnadsfördelar leverantörsfakturan från 

 Vardagsrum AB. En del ska redovisas på lagret 1460 och en del av kostnaden 
 bokförs som varuinköp. 

 November 

 Under denna månad uppkommer inga nya affärshändelser som eleverna inte har gått 
 igenom under tidigare månader. 
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 December 

 Affärshändelser att gå igenom: 

 ■  Nummer 6 – Visa eleverna hur de periodiserar pensionskostnaden till nästa år. 

 Pensionskostnaden avser nästa räkenskapsår, ingen särskild löneskatt ska därför 
 bokas upp på denna faktura under innevarande året. I periodiserings funktionen 
 kan de lägga till särskild löneskatt tillhörande pensionskostnaden som är nästa år. 

 ■  Nummer 11 – Visa eleverna representationstillfället på restaurang Tinas kök: 

 1930: Kredit, Bankkonto 1 400 kr 
 2640: Debet, Ingående moms 207,04 kr 
 6072: Debet, Representation, ej avdragsgill 1 192,96 kr 
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 ■  Nummer 16 – Visa eleverna hur de periodiserar fakturan till Kunden Åke Karlsson. 
 Fakturan avser en tjänst som utförs under nästa år, intäkten ska därför redovisas 
 under nästa räkenskapsår men faktureras redan i år. 
 Använd konto 2970 och konto 3090 i periodiserings-funktionen. 

 Glöm inte att även utföra periodiseringen. 

 ■  Nummer 17 – Visa eleverna hur de periodiserar fakturan till Kunden Tove Ek. 
 Fakturan avser en tjänst som utfördes under året, intäkten ska därför redovisas 
 under nuvarande räkenskapsår men faktureras under nästa räkenskapsår. 
 Använd konto 1790 och konto 3090 i periodiseringsfunktionen. 
 Glöm inte att även utföra periodiseringen. 

 ■  Nummer 19 – Visa eleverna hur de bokför förändringen av lagret. 
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 ■  Nummer 20 – Visa eleverna hur de bokför upplupna redovisningskostnader. 
 ■  Nummer 21 – Visa eleverna hur de bokför semesterlöneskulden. 
 ■  Nummer 22 – Visa eleverna hur de kan bokföra öresavrundningen av särskild 

 löneskatt vid behov. 
 ■  Nummer 26 – Visa eleverna hur de bokför en del av den långfristiga skulden till en 

 kortfristig skuld. Den kortfristiga delen avser den del av lånet som ska amorteras 
 inom 12 månader. 

 ■  Nummer 27 – Momsrapporten för 20XX-10-01- 20XX-12-31. Be eleverna 
 kontrollera att alla momskonton har 0 kr i utgående saldo. Konto 2650 ska stämma 
 med momsrapporten, moms att betala. 

 ■  Nummer 28 – Gå igenom skatteberäkningen med eleverna. (sida 103) Visa hur 
 eleverna bokför bokslutsbokningarna. 
 Eleverna kan se på sidorna 64-65 i boken hur de ska bokföra årets skatt och årets 
 resultat. 

 Inlämning kvartal 4 
 Rekommenderas att eleverna lämnar in resultat och balansrapport eller avstämningsfilen 
 efter varje kvartal för att du som lärare ska få en överblick att alla eleverna har förstått 
 uppgiften och hänger med i praktikfallet. 

 Årsredovisning 

 Om du som lärare även vill att eleverna ska få prova på att upprätta en årsredovisning kan du 

 använda dig av molnbaserade programmet  Årsredovisning Online. 

 Programmet är helt kostnadsfritt, eleverna skapar ett konto och genomför samtliga steg utom 

 själva steget för betala/inlämning av årsredovisningen. 

 Eleverna får ett utkast av bolagets årsredovisning och du som lärare kan begära in alla 

 årsredovisningar från dina elever som en slutuppgift i kursen. 

 Gå till adressen  www.arsredovisning-online.se 

 I det digitala arkivet finns instruktioner samt facit för hur årsredovisningen ska se ut. Det finns 

 även instruktioner på hur man steg-för steg arbetar i Årsredovisning Online. 
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http://www.arsredovisning-online.se/

