
 

 

 

 

 

Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p 

Inom kurs eller program Företagsekonomi – Introduktionskurs 
5p 

Med kurskod FEK070 

Datum för tentamen 2007-05-05 

Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin 

 
 
Tentamen omfattar 92 poäng. För Godkänt resultat krävs 55 poäng och för Väl Godkänt resultat 

krävs 74 poäng.  

 

Ni bör svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll poäng. Ni får 

använda kalkylator. 

 

Redovisa alla era beräkningar och vad som är svaret på uppgiften. 

Om det blir ont om utrymme skriv på baksidan och hänvisa dit, inga extrablad får användas. 

 
Uppgift 1       (3 poäng) 

 
Ekonomi för att företag är att hushålla med resurser på bästa möjliga sätt. Resurserna är av 

tre slag. Vilka?  

Beskriv också vad som gör dem till resurser för ett företag.  

 

Uppgift 2      (2 poäng) 
 

En organisations strategi anger vad organisationen önskar uppnå och vilka åtgärder man ska 

ta till för att åstadkomma det.  

Beskriv utifrån detta två av de strategiska val en organisation ställs inför.  

 

Uppgift 3      (3 poäng) 
 
Ange tre olika typer av e-handel och beskriv vad de går ut på.  

 

Uppgift 4     (5 poäng) 
 
Förklara innebörden av begreppen: 

a) avtal (1 p) 

 

b) anbud (1 p) 

 

c) ren accept (1 p) 

 

d) oren accept (1 p) 



 

e) acceptfrist (1 p) 
 
Uppgift 5      (6 poäng) 

 
Definiera begreppen: 

a) inkomst (1 p) 

 

b) intäkt (1 p) 

 

c) inbetalning (1 p) 

 

d) utgift (1 p) 

 

e) kostnad (1 p) 

 

        f) utbetalning (1 p) 

 

Uppgift 6      (4 poäng) 
 

Företaget Blommor och Bin köper in diverse produkter till badrummet såsom duschkräm, 

badrumsmattor, speglar, badbomber mm, och säljer dem vidare till inredningsbutiker. 

Företagets budget för det kommande året ser ut enligt nedan. 

Företaget räknar med en försäljning på 4 350 000 kronor och har budgeterat följande 

kostnader: inköp av varor 1 900 000 kronor, hemtagningskostnad 84 000 kronor, kostnad för 

löner o dyl. 950 000 kronor, hyreskostnader 340 000 kronor, annonskostnader 110 000 

kronor, räntekostnader 75 000 kronor och avskrivningskostnader 28 000 kronor. 

De hoppas på en vinst på 1 300 000 kronor. 

 

a) Vilken påläggsprocent ska användas om budgeterad vinst ska uppnås?  

Runda av till hel procent. (2 p)  

Visa beräkning. 

 
b) Vilket försäljningspris, inkl moms, ska sättas på en badrumshylla med en varukostnad på  
230 kronor? (2 p) 
Visa beräkning. 
 

Uppgift 7      (3 poäng) 
 
Beskriv skillnaden mellan rörliga kostnader och fasta kostnader.  
 

Uppgift 8       (4 poäng) 

 

Inom marknadsföringen talar man om marknadsplaneringens fyra steg.  

Steg 2 handlar om strategi och om vilka olika handlingsalternativ ett företag har.  

Vad är det för handlingsalternativ man syftar på? Beskriv dem kortfattat. 

 



Direkt material      
     2 700 000                     
Direkt lön                                
4 000 000 
Materialomkostnader         
        600 000 
Tillverkningsomkostnader          1 550 000
   
Försäljningsomkostnader           1 250 000
    
Administrationsomkostnader                     980 000
  

Uppgift 9       (2 poäng) 
 
Beskriv kortfattat vad artefakter är och vilka uttryck de kan ta sig i.  
 

Uppgift 10       (9 poäng) 
 
Ett företag som tillverkar diverse produkter till golfspelare, grepp till golfklubbor, hjul till 

golfvagnar, peggar mm har följande kostnader budgeterade för året som följer: 

   

  

  

  

  

 
a) Hur stora blir procentsatserna för MO-, TO-, FO- och AO-pålägg? 
Visa beräkningar. Avrunda till hela procent. (4 p)  
 
b) Ett par hjul till en golfvagn kostar 35,80 kronor/styck i direkt material och 55 kronor/styck i 
direkt lönekostnad. Vad bör hjulen kosta (exkl. moms) om företaget gör ett vinstpålägg på 45 
%? 
Visa beräkningar.  (5 p) 
 

Uppgift 11     (2 poäng) 
 
Vad innebär dubbel bokföring?  
 

Uppgift 12      (2 poäng) 
 

Redogör kortfattat för vad var och en av kontoklasserna 1 till och med 8 används till i den 
externa redovisningen, det vill säga vad som bokförs på de olika kontona. 
 

Uppgift 13       (5 poäng) 
 

a) Vid bokslutet förs samtliga konton ner i två bokslutskonton. Vad heter dessa? (1 p) 

 

b) Redogör också för vilka kontoklasser som kommer att hamna i respektive bokslutskonto 

samt på vilken sida av bokslutskontot, debet eller kredit, de ska föras in.  

Rita gärna T-konton om du tycker att det underlättar. (4 p) 

 
Uppgift 14      (14 poäng)  
 
Bokför följande affärshändelser åt företaget Dagliga varan.  
Kontoplan finns längst bak i frågehäftet 
 



 
1. Företaget grundas med ett eget kapital 
på 200 000 kr, pengarna placeras i 
banken. (1 p) 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   
 

       
     2. Ett banklån tas på 150 000 kr, 
     pengarna placeras i kassan. Årsräntan  
     är 15 %. Lånet löper på 10 år. (1 p) 
  

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   
 

 
      
      3.  Försäljning av diverse varor på kredit 
      till en kund för 200 000 kr, exkl. moms. 
      (1 p) 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   

   
 

 
  
       4. En företagsförsäkring köps på kredit, 
       2 500 kr. (1 p) 
 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   

   
 

 
 
        5. Inköp av kontorsmaterial betalas  
        kontant, 1 500 kr exkl. moms. (1 p) 
 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   

   
 

 
       
        6. Kontant varuförsäljning, 30 000 inkl 
        moms. (1 p) 
 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   

   
 

 
      7. Inköp av inventarier, 75 000 
      kr, exkl. moms, betalas från bankkontot.  
      Beräknad nyttjandeperiod 5 år. (1 p) 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   

   
 

       
      8. Kund betalar fordran enligt punkt 3, 
      via postgiro. (1 p) 
 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   
 

 
 

9. Leverantörsskuld, enligt punkt 4, betalas 
via bank. (1 p) 

 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   
 

 
 
        
 
 
         
 
      10. Ränta och amortering på banklånet  
       betalas. Betalning sker via banken. (2 p) 
 
 

 
 
 
 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   

   

   
 

 
        
 
      11. Bokför den årliga avskrivningen på  
       inventarierna. (1 p) 
       

 

Konto nr Belopp 

Debet Kredit 

   

   
 

 
 

 

Konto nr Belopp 



 
Plats för beräkningar 
 
Uppgift 15    (4 poäng) 
 
      En modell för att klassificera ett företags produkter är Boston-matrisen. 

      Vad innebär det att en produkt är en kassako enligt denna modell?  

 
Uppgift 16    (7 poäng) 
 

Inom marknadsföring talas det om att konkurrensmedlen delas upp i fyra grupper, ”de fyra 

P:na”.  

 
a) Vad står de fyra P:na för? (2 p)  

 
             b) Beskriv på vilket sätt var och ett av de fyra P:na ett konkurrensmedel? (4 p) 
 
             c) Ibland läggs ett femte P till. Vad står det för? (1 p) 
 
Uppgift 17  (4 poäng) 
 

Förklara begreppen horisontell konkurrens och vertikal konkurrens.  

 
Uppgift 18   (4 poäng) 

 
Den 1 maj år 1 betalar ett företag en försäkringspremie med 36 000 kronor. Försäkringen 

gäller ett år framåt. 

 

a) Hur stor utgift har företaget år 1? (1 p) 

 

b) Hur stor utgift har företaget år 2? (1 p) 

 

c) Vilken kostnad har företaget år 1? (1 p) 

 

d) Vilken kostnad har företaget år 2? (1 p) 

 

Uppgift 19   (4 poäng) 
 

Redogör kortfattat för begreppet subkulturer. 
 

Uppgift 20  (5 poäng) 
 
Butiken Tulpanbuketten hade förra året intäkter och kostnader som såg ut enligt följande:  

 
Intäkter 
Försäljning av buketter             1 940 000 

 
Kostnader 
Varukostnad    1 120 000 
Personal                     310 000 
Lokal           170 000 
Övrigt          

70 000 
Summa kostnader                1 720 000 

    Vinst                     
220 000 



 

a) Beräkna butikens marginal i kronor. Visa beräkningar. (1 p) 

 

 b) Vad kallas den tillverkningsvolym som butiken minst måste sälja för att täcka sina 
     kostnader? (1 p) 

 
c) Buketterna kostar 50 kronor styck i butiken och materialinköpet per bukett   

     kostar 22 kronor. Hur många buketter måste butiken minst sälja för att inte gå 

     med förlust? Visa beräkningar. (3 p) 



 

Kontoplan    

    

Balanskonton Resultatkonton 

1110 Byggnader 3010 Varuförsäljning 

1119 Ack. avskrivningar på byggnader 3310 Försäljning tjänster 

1130 Mark 3960 Valutakursvinster 

1220 Inventarier 3973 Vinst vid avyttring av anl.tillgångar 

1229 Ack. avskrivningar enl plan, inventarier   

1350 Andelar och värdepapper i andra företag   

1460 Varulager 4010 Varuinköp 

1510 Kundfordringar 4960 Förändring av varulager 

1519 Värdereglering av kundfordringar   

1630 Avräkning för skatter och avgifter 5010 Lokalhyra 

1650 Momsfordran 5410 Förbrukningsinventarier 

1700 Förutbet. kostnader och upplupna intäkt. 5700 Frakter och transporter 

1910 Kassa 5810 Resekostnader biljetter 

1920 Postgiro 5910 Annonsering 

1930 Bank   

  6110 Kontorsmaterial 

  6210 Telefon 

  6230 Data 

2080 Eget kapital 6310 Företagsförsäkringar 

2099 Årets resultat 6351 Konstaterade kundförluster 

2150 Ackumulerade överavskrivningar 6352 Befarade kundförluster 

2330 Checkräkningskredit 6990 Övriga externa kostnader 

2350 Banklån   

2440 Leverantörsskulder 7010 Löner 

2510 Skatteskulder 7510 Arbetsgivaravgifter 

2610 Utgående moms 7690 Övriga personalkostnader 

2640 Ingående moms 7830 Avskrivningar enligt  plan på inventarier 

2650 Momsredovisning 7960 Valutakursförluster 

2710 Personalskatt   

2730 Skuld sociala avgifter 8310 Ränteintäkter 

2900 Upplupna kostnader och förutbet. intäkt. 8410 Räntekostnader 

  8850 
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 

  8999 Årets resultat 

    

    

    

    

    

    


