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1. Uppgör en kontoplan med bifogade schemat för kontoplan. Konton och kontonamn ska namnges och deras 

gruppering ska motsvara vad som föreskrivs i officiella resultaträknings- och balansscheman och i fråga om 

notuppgifter.   

2. Öppna konto på basis av balansräkning och balansspecifikationer 31.12.2008 för Vahinkovakuutusyhtiö 

Vakavara Oy. Öppnande av konto bokförs i huvudboken, verifikat TA (vid behov uppgörs en kontoverifikation 

för bokningen). 

3. Bokför räkenskapsperiodens 1.1. – 31.12.2009 affärshändelser i dagboken och i huvudboken.  

I dagboken har för varje affärshändelse reserverats utrymme för bokningar. Från dagboken förs bokningarna 

till huvudboken. I huvudboken ska verifikatnummer anges.  

4. Bokför bokslutsdispositionerna 31.12.2009 

5. Uppgör resultaträkning och balansräkning för bokslutet 31.12.2009 genom att använda resultaträknings- 

och balansräkningsscheman enligt förordning som delats ut.  Siffrorna kan fyllas i direkt på schemat. 

 

Dagbok Dagboken utgör det tomma utrymme som lämnats efter varje uppgift. 

Bokföringsförklaring behöver inte göras. Bokningen ges i formen verifikatnummer; 

kontonummer; kontonamn Debet (D) /Kredit (K). 

 

Huvudbok Huvudboken baserar sig på den kontoplan du uppgjort på blanketten för huvudboken. 

Från dagboken överförs bokningarna till huvudboken. OBS Verifikatnummer ska anges 

i samband med varje bokning. I huvudbokens debet/kredit kolumner antecknas 

bokningarna som räknas samman per konto. Beräkna kontots saldo i saldokolumnen 

antingen debet (inget förtecken) eller kredit (minus ”-” förtecken). Räkna efter detta i 

summa –kolumnen kontonas saldon enligt poster i resultaträkning/balansräkning. 

 

Resultaträkning och balansräkning Uppgör resultaträkning och balansräkning.   

 

  Premieskatteprocenten för skattepliktiga premier är 22 % av skattefri premie. Premieskatten fogas i 

faktureringsskedet till den premie som debiteras, om försäkringen är skattepliktig.  

 Driftsutgifter bokförs under räkenskapsperioden enligt utgiftsslag. Driftsutgifter och avskrivningar 

fördelas enligt funktion vid uppgörande av bokslut.  

 Skatteeffekter av räkenskapsperiodens resultat behöver inte tas hänsyn till i bokningarna. 

 

Material som delas ut i tentamen: 

 Dagbok 1.1. – 31.12.2009 

 Bokslutsdispositioner 31.12.2009 

 Balansräkning 31.12.2008 

 Balansspecifikationer 31.12.2008 

 Schema för kontoplan 

 Schema för huvudbok 

 Schema för resultaträkning och balansräkning enligt SHM- förordning.  

 Modell för notuppgifter i fråga om premieinkomst av skadeförsäkring (ur Finansinspektionens 

föreskrifter och anvisningar) 

 Modell för notuppgift i fråga om placeringsverksamhetens nettointäkt (ur Finansinspektionens 

föreskrifter och anvisningar) 

OBS. De två senaste modellerna för notuppgifter är stödmaterial för lösande av uppgiften, ifrågavarande 

notuppgifter behöver inte uppgöras vid besvarandet av uppgiften. 


