
 

 

 

Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 
7,5hp 

Inom kurs eller program Företagsekonomi A – redovisning och 
kalkylering (d) 15hp 

Med kurskod FE1515 

Datum för tentamen 2007-11-11 

Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson 

 

Kursens totala poäng är 100, tentamens poäng är 80 och uppgifterna kan ge 20 poäng. 

Gränsen för Godkänd på kursen går vid 60 poäng. Gränsen för Väl godkänd går vid 80 

poäng. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll 

poäng. Redovisa alltid Era beräkningar. Samtliga beräkningar skall redovisas på 

tentamen, extrablad får användas endast i nödfall. Skriv på baksidan av bladet om ni 

behöver extra plats. 

 

Redogör för nedanstående begrepp: (10p) 

a) Bokslut 

b) Anläggningstillgång 

c) Interimsfordran 

d) Interimsskuld 

e) Kostnad sålda varor 

 

2. Redogör utförligt för vad bokföringsskyldigheten innebär. (5 p) 

 

3. Nedan finns två frågor om moms. 

a) Vad innebär destinationsprincipen? (2p) 

b) Vilka momssatser finns i Sverige och vilka varor och tjänster avser de? (3p) 

 

Redogör för vad ”God redovisningssed” innebär och vilka som är normgivande. (5p) 

 

Redogör utförligt för nedanstående principer/begrepp. Ge även exempel på hur dessa 

påverkar företagets redovisning. (6 p) 

a) Fortlevnadsprincipen 

b) Väsentlighetsprincipen 

c) Monetärprincipen 

 

De tre följande frågorna avser budget. 

a) Beskriv de tre typer av huvudbudgetar som finns. (5p) 

b) Redogör för den kritik som framförts mot budgeteringen. (5p) 

c) Oftast när man diskuterar budget så menar man en fast budget, men det finns 

alternativ till denna vilka, beskriv dem och dess för- och nackdelar. (5 p) 

 

a) Vinst som uppkommer i ett aktiebolag kan fördelas på två sätt vilka? (2 p) 

b)Vem beslutar om hur vinsten ska fördelas och vem ger förslag till detta beslut? (2 p) 

 

Redogör utförligt för vad periodiseringsfond är. (4 p) 

 

Med hjälp av nedanstående förkortade balans- och resultaträkning ska du beräkna och 

kommentera följande nyckeltal: (8 p) 

 



Balansräkning (tkr) 

Anläggningstillgångar 1.500 Eget kapital 835 

Varulager 100 Obeskattade reserver 190 

Kundfordringar 200 Långfristiga skulder 725 

Likvida medel 250 Kortfristiga skulder 300 

Summa tillgångar 2.050 Summa eget kapital och skulder 2.050 

 

Resultaträkning (tkr) 

Nettoomsättning 4.500 

Kostnad sålda varor -3.000 

Övriga kostnader -700 

Rörelseresultat 800 

Ränteintäkter 50 

Räntekostnader -90 

Resultat efter finansiella poster 760 

Extraordinära poster 0 

Resultat före bokslutsdisp. o skatt 760 

Bokslutsdispositioner -190 

Resultat före skatt 570 

Skatt -160 

Årets resultat 410 

 

a) Kassalikviditet 

b) Räntabiliteten på eget kapital 

c) Räntabiliteten på totalt kapital 

d) Vinstmarginalen’ 

 

10. Inventarierna anskaffades i början av år 2004 till ett värde av 800 000 kr. De har en 

ekonomisk livslängd på 8 år. I bokslutet för 2006 hade de ett bokfört värde på 500 000 kr. 

Inga nya inköp eller försäljningar av inventarier har skett under tiden. Vi är nu vid 

bokslutet 2007. (Visa beräkningarna). 

a. Beräkna avskrivning enlig plan. (2 p) 

b. Beräkna avskrivning enligt 30 %-regeln. (2 p) 

c. Beräkna avskrivning enligt 20 %-regeln. (2 p) 

d. Vilket är det lägsta värde som inventarierna kan ha i bokslut 2007? (2 p) 

e. Hur stor överavskrivning kan företaget göra i bokslut 2007? (2 p) 

 

11. Kontera nedanstående affärshändelser på bokföringsordern på följande sida. Använd 

kontoplanen i slutet av tentamen. Du behöver inte ange kontonamn. Kontonummer och 

belopp räcker. Observera att även momsen ska beräknas och bokföras i 

förekommande fall! (8p) 

a. Bokför faktura på varuinköp för 10 000 kr inkl. moms. 

b. Faktura anländer på inköpet av ny maskin till företaget, 100 000 kr exkl. moms. 

c. Företaget skickar en faktura den 1 okt till Williams Ltd i USA på sålda varor $3 000. 

Dagens kurs är 6,50. En del av varorna var defekta varför företaget får skicka en 

kreditfaktura den 10 okt på $500. Den här dagens kurs var 6,55.  Den 30 okt betalar 

Williams Ltd fakturan och kursen är 6,40. 

d. Arbete har utförts under december som kommer att faktureras i januari nästkommande 

år. Så i bokslutsarbetet ska en upplupen intäkt på 50 000 kr bokas upp. 

e. Vid inventering av lagret visar det sig att detta har minskat med 40 000 kr. Bokför 

förändringen. 

f. Bokför avsättning till periodiseringsfonden 50 000 kr. 

g. Årets resultat blev vinst på 60 000 kr som bokförs som en sista post i bokslutet. 
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Kontoplan 

 
1220 Inventarier 

1229 Ackumulerade avskrivningar enl plan, inventarier 

1460 Varulager 

1510 Kundfordringar 

1515 Osäkra kundfordringar 

1519 Värdereglering kundfordringar 

1630 Avräkning för skatter och avgifter 

1700 Interimsfordringar 

1910 Kassa 

1920 Postgiro 

1930 Bankgiro 

 

2081 Aktiekapital 

2086 Reservfond 

2091 Balanserad vinst 

2099 Årets resultat 

2110 Periodiseringsfond 

2150 Ackumulerade överavskrivningar 

2350 Lån 

2440 Leverantörsskulder 

2510 Skatteskulder 

2610 Utgående moms 

2640 Ingående moms 

2650 Momsredovisning 

2710 Personalskatt 

2730  Sociala avgifter 

2900 Interimsskulder 

2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 

 

3010 Varuförsäljning 

3020 Hyresintäkter 

3960 Kursvinster 

 

4010 Varuinköp 

4960 Förändring av varulager 

 

5010 Lokalhyra 

5120 Elkostnad 

6110 Kontorsmaterial 

6310 Företagsförsäkringar 

6351 Befarade kundförluster 

6352 Konstaterade kundförluster 

6990 Diverse kostnader 

7010 Löner 

7510 Arbetsgivaravgifter 

7690 Övriga personalkostnader 

7830 Avskrivningar enl plan 

7960 Kursförluster 

7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 

8300 Ränteintäkter 

8320 Ränteintäkter kundfordringar 

8400 Räntekostnader 

8422 Räntekostnader leverantörsskulder 

8820 Över-/underavskrivning 

8811 Avsättning till periodiseringsfond 

8819 Återföring av periodiseringsfond 

8910 Årets skattekostnad 

8999 Årets resultat 


