
Totalt 9 uppgifter på  18 sidor

Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. 
Otydliga och oläsliga svar ges noll poäng .
Redovisa alla era beräkningar och vad som är svaret på uppgiften !
Skriv på baksidan vid ont om utrymme

Uppgift 1.   (10p)
OBS - de som är godkända på Duggan 07-04-02 inte ska svara på fråga 1!

a) Till vilken av följande fyra typer (klasser) av konto: Inkomster/Intäkter, 
(2p) Tillgångar, Utgifter/Kostnader, Skulder & Eget kapital  hör…

…Ackumulerade avskrivningar

…Förutbetalda kostnader

b) Nämn tre olika sätt på vilket ett företag kan finansiera sin verksamhet.
(2p) ("Den nya affärsredovisningen" nämner tre källor för anskaffning av kapital) 

Vi bortser från eventuella inbetalningar från kunder.
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Fortsättning uppgift 1

c) Nämn några betydande skillnader (i termer av resurser och prestationer) 
(2p) mellan tjänste- (t ex Jonas fotvård), handels- (t ex ICA) och 

tillverkningsföretag (t ex Scania lastbilar) utifrån resursmodellen 

d) Redogör för begreppet verifikation
(1p)

e)
(1p) Redogör för begreppet avskrivning
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e) Ett nystartat företag köpte den 1 okt 2006 en fiskrensningsmaskin för 100 000kr. 
(2p) Den ska betalas av på 12 månader och beräknas ha en livslängd på fem år.

Hur stora blir då följande:

2006
Utgiften

Utbetalningen

Kostnaden

2007
Utgiften

Utbetalningen

Kostnaden

3



Uppgift 2   (10p)
Följande Balans- och resultaträkning är hämtade från ett AB (alla belopp i tkr)
Balansräkning (tkr) 2006 2005

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  
Inventarier 5500 5000
 - ack avskrivningar inventarier -3050 -2500

Omsättningstillgångar
Varulager 3500 3400
Kundfordringar 550 500
Övriga omsättningstillgångar 275 180

S:A TILLGÅNGAR 6775 6580

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Aktiekapital 1000 1000
Reservfond 100 100
Balanserat resultat 250 220
Årets resultat 125 100

Obeskattade reserver 250 250
Skulder

Banklån (långfristigt) 4350 4370
Leverantörsskulder 300 290
Övriga korta skulder 400 250

S:A SKULDER OCH EK 6775 6580

Resultaträkning (tkr) 2006 2005
Försäljning 20000 18000
Kostnad sålda varor -18000 -16250
Övriga rörelsekostnader -1630 -1357

Rörelseresultat 370 393

Ränteintäkter 5 2
Räntekostnader -215 -220

Resultat efter finansiella poste 160 175

Avskrivning över plan 0 -50

Resultat före skatt 160 125
Skatt -35 -25

Årets resultat 125 100

VISA ALLA BERÄKNINGAR
FÖRKORTA ALLA BERÄKNADE BELOPP TILL EN DECIMAL

Fortsättning på nästa sida
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Forts uppg 2

VISA ALLA BERÄKNINGAR
FÖRKORTA ALLA BERÄKNADE BELOPP TILL EN DECIMAL

Beräkna följande nyckeltal för bokslutet 2006 enligt ovan.

a) Räntabilitet på eget kapital före skatt!
(2p)

b) Kassalikviditeten! Kommentera om den är att betrakta som god?
(2p)

c)
(2p) Soliditeten!
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Forts uppg 2

d) Om företaget hade gjort en nyemmission som inbringat 1000 tkr i starten 
(2p) av året (allt annat lika) hur hade det påverkat de tre nyckeltalen ovan. 

Kommentera på vilket sätt en eventuell förändringen av respektive 
nyckeltal hade varit bra eller dåligt för företaget och dess intressenter.

Ökar Oförändrad Minskar
Räntabilitet på eget kapital före skatt

Kassalikviditeten

Soliditeten

e) Nämn två av företagets intressenter som kan ha nytta av nyckeltalet:
(1p) Balanslikviditet

Motivera kortfattat!

f) Ett företag tar ett nytt banklån och köper en ny dator för samma belopp
(1p) allt annat lika. Hur påverkar det räntabiliteten på totalt kapital

(ökar, minskar, oförändrad)?
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Uppgift 3   (6p)

a) När det gäller värdering av anläggningstillgångar hänvisar lagen oftast till
(2p) "God redovisningssed". Däremot när det gäller anläggningstillgångar i form av  

immateriella tillgångar så finns det i Årsredovisningslagen mer specifika 
regler. Redogör utförligt för dessa regler samt ge minst två exempel på 
denna typ av tillgångar.

b) En annan typ av anläggningstillgång är finansiella tillgångar.
(2p) När det gäller värdering av finansiella tillgångar i utländsk valuta  kan den

gällande värderingsreglen komma i konflikt med den så kallade
försiktighetsprincipen .
Redogör för denna princip samt vad konflikten idetta fall kan bestå i!
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Fortsättning uppgift 3

c) Det finns ytterligare en typ av anläggningstillgångar utöver de två som är
(2p) nämnda i a) och b) ? Vilken är det , och vilka underposter skall den vara uppdelad

på enligt Årsredovisningslagen ?
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Uppgift 4   (4p)
a) Nämn två typer av obeskattade reserver
(1p)

b) Redogör kortfattat för hur en förändring av de obeskattade reserverna 
(1p) kan vara till nytta för ett företag

c) Redogör kortfattat för begreppet reskontra
(2p)
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Uppgift 5.   (13 p) VISA ALLA BERÄKNINGAR
Nedan följer ett urval av affärshändelser under febr månad i NoSnow AB.
Företaget sysslar med snöröjning och handel med snöröjningsutrustning och har full
momssats
Använd den bifogade kontoplanen sist i tentamenshäftet och kontera enbart med 
kontonummer och belopp avrundade till hela krontal. 
1.  1/2 Snöskyfflar för vidareförsäljning köps Konto nr               Belopp
(1p) från Ryssland. Fakturan lyder på Debet Kredit

5.000 $.
Dollarkursen är denna dag 7,50 kr

2.  3/2 En faktura över utförd snöröjning Konto nr              Belopp
(1p) skickas idag till Fastighetsbolaget. Debet Kredit

Den lyder på 50.000:- +moms 12.500:-
Betalningsvillkoret är 10 dagar - 5%,
30 dagar netto.

3.  4/2 En batteriladdare till röjmaskinerna Konto nr               Belopp
(1p) köps idag på kredit. Fakturan lyder på Debet Kredit

4.000:- + moms 1000:- .

4.  7/2 En faktura på leasing av en snöslunga Konto nr               Belopp
(1p) anländer. Den lyder på 2.500:- + Debet Kredit

moms 625:-

5.  9/2 Skaften på Rysslandsskyfflarna var Konto nr               Belopp
(1p) för korta och priskompensation på Debet Kredit

1.000$ är begärd. En kreditfaktura på 
detta kommer idag. $-dagskurs 7,75

6.  9/2 Faktura på service av en röjmaskin Konto nr               Belopp
(1p) kommer idag. Den lyder på 8.000:- Debet Kredit

 + moms 2.000:-

7.  10/2 Veckokassan från butiken, 12.000:- Konto nr               Belopp
(1p) redovisas nu i bokföringen och Debet Kredit

sätts idag in på checkkontot
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Fortsättning uppgift 5
8.  11/2 Skatt- och avgiftsdeklaration görs Konto nr               Belopp
(1p) Personalskatt med 15.000:- Debet Kredit

Prel skatt med 5.000:-
Arbetsgivaravgift med 20.000:-
Moms med 120.000:-
Företaget använder avräknings-
konto för skatter och avgifter

9.  12/2 Inbetalningen av skatter och avgifter Konto nr               Belopp
(1p) görs (och bokförs) via Postgiro Debet Kredit

10  12/2 Fastighetsbolaget betalar sin faktura Konto nr               Belopp
(1p) (3/2) med utnyttjande av betalnings- Debet Kredit

villkoret.
Betalningen görs via bankgiro.

11  22/2 Vi betalar idag skulden för rysslands- Konto nr               Belopp
(1p) skyfflarna via checkräkningen Debet Kredit

Dagskursen på dollar är 8,00 kr

12.  24/2 Löneutbetalningen bokförs. Konto nr               Belopp
(1p) Lönesumman är 50.000:-. Debet Kredit

Personalskatten är 20.000:-
Arbetsgivaravgiften utgör 30 %.
Utbetalningen görs via check

13.  28/2 Man köper idag 25 % av aktierna Konto nr               Belopp
(1p) i ett annat företag i samma bransch, Debet Kredit

AB Vägsalt. Likviden, 250.000 betalar
man med checkräkningen
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Uppgift 6   ( 11 p)
Företaget Blå har börjat med sitt budgetarbete för 2008
Följande händelser antas inträffa 2008 (kkr):

Försäljning 1 800
Anskaffning (inköp) av varor 650
Amortering av banklån 150
Betalning av löner och sociala avgifter 300
Betalning av räntor 80
Lagerförändring (+ökning/-minskning) -100
Inköp av maskiner (hela beloppet betalas under anskaffningsåret) 200
Avskrivning av maskiner (inkl. förvärv under året) 180
Hyror och övriga utgifter (betalas under året) 350
Förändring av leverantörsskulder (+ökning/-minskning) 20
Förändring av kundfordringar (+ökning/-minskning) -50

Din uppgift är att färdigställa företagets likviditets-, resultat och balansbudget. 

a) Förväntad balansräkning Budgeterad balansräkning
(4p) i början av 2008 (kkr.): 2008-12-31

Tillgångar
Maskiner 500
Varulager 380
Kundfordringar 100
Likvida medel 300
Summa 1 280

Skulder och eget kapital
Eget kapital 310
Banklån 540
Leverantörsskulder 430
Summa 1 280

b) Resultatbudget
(3p) Försäljning

Varukostnad
Löner
Ränta
Avskrivningar
Hyra
Årets Resultat
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Fortsättning uppgift 6

c) Likviditetsbudget
(4p)
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Uppgift 7 .   (6 p)

En årsredovisning  i ett aktiebolag skall bland annat innehålla en 
resultaträkning.

a) Resultaträkningen  kan ställas upp enligt två alternativa uppställningsformer .
(2p) Redogör för dessa och för skillnaderna  mellan dem.

b) Vilka övriga delar  skall årsredovisningen i ett AB innehålla ?
(2p)

c) För vissa AB föreligger så kallad utvidgad informationsskyldighet .
(2p) När inträder  den och vilken information tillkommer då ?
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Uppgift 8.   (8p)
VISA ALLA BERÄKNINGAR

AB NoSnow sysslar med snöröjning och handel med snöröjningsutrustning.
och tillämpar full momssats.

Inventarierna i  AB NoSnow  är anskaffade enligt följande:
Inventarier anskaffn. År anskaffn.värde (tkr)

Alfa 2003 1 200      
Beta 2004 1 500      
Gamma 2005 900         
Delta 2006 1 400      

Företaget tillämpar en planenlig avskrivning som är baserad på
en ekonomisk  livslängd på 10 år

a) Visa i nedanstående uppställning utgående saldon 2006 på de 
(3p) inventarierelaterade kontona

Konto nr  Utgående   balans
Debet Kredit

1220
1229

b) I början av år 2007 säljs inventarie Beta. 
(3p) Man får kontant betalning med 1400 tkr

Kontera denna försäljning i nedanstående konteringsmall.
Använd kontoplanen som finns i tentan.

Konto nr  Utgående   balans
Debet Kredit

c) Påverkar försäljningen av Beta resultatet för 2007 positivt eller negativt, och
(2p) med vilket belopp ?
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Uppgift 9.   (12 p)
VISA ALLA BERÄKNINGAR

AVRUNDA ALLA BERÄKNINGAR TILL HELA TUSENTAL

AB Plogen sysslar med försäljning av snöplogsblad till traktorer.
Saldobalans enligt nedan föreligger i AB Plogen per den 31 dec. 2004
Vid bokslutet skall följande periodiseringar och justeringar beaktas.
Du skall:

a) göra periodiseringarna enligt nedan samt i Tilläggskolumnen göra de 
bokföringstransaktioner dessa föranleder.
Ange då deluppgiften (tex 1)) vid noteringarna och bokför i hela tkr. 

(1p) 1) Lokalhyran betalas halvårsvis i förskott med 60 tkr. Senast en sådan hyra
betalas var den 1 nov och avsåg perioden nov-04 - april-05

(1p) 2) Varulagret inventerades till 50 plogar.
De senaste inköpen har gjorts enligt följande:

antal pris/st kr
10-okt 15 1100
10-nov 15 1000
15-dec 30 1200

Återanskaffningspriset på bokslutsdagen är 1050 kr/st

(1p) 3) Inventarierna skrivs enligt  plan av på 10 år. Inget inventarie är ännu
äldre än 7 år.

(1p) 4) En kundfordran på 20 tkr är osäker, och man befarar en kundförlust på
15 tkr.

(1p) 5) Räkningen på elenergi för perioden dec-jan kommer först nästa år.
Man beräknar att den kommer att lyda på 8000

(1p) 6) Man har fakturerat och fått förskottsbetalt för plogar som man ännu inte
levererat till ett belopp av 10.000

(1p) 7) Lånet amorterades och betalades ränta på den 31 dec 2004.
Räntesatsen var då 5 %.

(1p) 8) Avsluta in- och utgående momskontona ! 

b) (1p) Beräkna årets resultat och bokföra det

c) (1p) Fullfölja bokslutet mot balans- och resultaträkning.

d) (2p) Hur stor är bruttovinstprocenten 2004  ?
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Blankett  1 Uppgift  9.   Saldobalans     Tillägg
Kontonamn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

tkr tkr tkr tkr Balansräkning
Inventarier 300
Ack avskr inventarier 125
Varulager 40
Kundfordran 189
Värdereg kundfördr
Interim fordran
Kassa 35
Eget kapital 100
Årets resultat
Banklån 200
Leverantörsskuld 109
Utgående moms 20
Ingående moms 10
Momsredovisning
Interima skulder

Resultaträkning

Varuförsäljning 1040
Kostnad sålda varor 380
Hyra 140
Elenergi 44
Div omkostnader 40
Lön 300
Arbetsg,avgift 90
Företagsförsäkring 5
Avskr enl. plan
Räntekostnad 10
Befarad kundförlust
Årets skattekostnad 11
Årets resultat

1594 1594
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Kontoplan för AB NoSnow

Balanskonton Resultatkonton

1110 Byggnader 3010 Varuförsäljning
1119 Ack. avskrivningar på byggnader 3040 Utförda röjningstjänster
1130 Mark 3310 Försäljning tjänster
1220 Inventarier 3700 Intäktskorrigeringar
1229 Ack. avskrivningar enl plan, inventarier 3960 Valutakursvinster
1310 Aktier i koncernföretag 3973 Vinst vid avyttring av anl.tillgångar
1330 Aktier i intresseföretag
1460 Varulager
1510 Kundfordringar 4010 Varuinköp
1515 Osäkra kundfordringar 4700 Reduktion av inköpspris
1519 Värdereglering av kundfordringar 4960 Förändring av varulager
1630 Avräkning för skatter och avgifter
1640 Skattefordran 5010 Lokalhyra
1650 Momsfordran 5220 Leasing av maskiner och inventarie
1700 Förutbet. kostnader och upplupna intäkt. 5410 Förbrukningsinventarier
1910 Kassa 5510 Reparation och underhåll maskiner
1920 Postgiro 5810 Resekostnader biljetter
1930 Checkräkningskonto 5910 Annonsering

6071 Representation, avdragsgill
2081 Aktiekapital 6072 Representation, ej avdragsgill
2084 Överkursfond 6110 Kontorsmaterial
2085 Uppskrivningsfond 6210 Telekommunikation
2086 Reservfond 6230 Datakommunikation
2091 Balanserad vinst eller förlust 6310 Företagsförsäkringar
2099 Årets resultat 6351 Konstaterade kundförluster
2110 Periodiseringsfond 6352 Befarade kundförluster
2150 Ackumulerade överavskrivningar 6550 Konsultarvoden
2330 Checkräkningskredit 6990 Övriga externa kostnader
2350 Lån
2440 Leverantörsskulder 7010 Löner
2510 Skatteskulder 7510 Arbetsgivaravgifter
2610 Utgående moms 7690 Övriga personalkostnader
2640 Ingående moms 7820 Avskrivningar enligt  plan på byggn.
2650 Momsredovisning 7830 Avskrivningar enligt  plan på invent.
2710 Personalskatt 7960 Valutakursförluster
2730 Skuld sociala avgifter 7973 Förlust vid avyttring av anl.tillgång
2900 Upplupna kostnader och förutbet. intäkt.

8310 Ränteintäkter
8410 Räntekostnader
8422 Dröjsmålsräntor
8810 Förändring av periodiseringsfond
8850 Skillnad mellan bokförda avskr. och 

avskrivningar enligt plan
8910 Årets skattekostnad
8999 Årets resultat
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