2017-01-13

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:

Ten
SRT011
EK16 och CE16

Kod:

Tentamensdatum:
Tid:

2017-01-13
14:00 – 17:00

Hjälpmedel:
Lagtexthäfte alt. FAR:s Samlingsvolym Redovisning, Räknedosa

Totalt antal poäng på tentamen:
30
För att få respektive betyg krävs:
Betyg G 15 poäng, betyg VG 22 poäng

Allmänna anvisningar:
Resultat anslås tidigast efter 20 arbetsdagar

Nästa omtentamenstillfälle äger rum den 3 mars 2017
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:

Jürgen Claussen (0705 – 164134)
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Fråga 1 (3p)
Ange om nedanstående påståenden är sanna eller falska (X-markera i rätt ruta). Varje riktigt svar
ger 0,5 p.
a)

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagens samtliga
inkomster och utgifter

b)

Mindre företag får slå samman poster i balansräkningen som avser
tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder, om poster föregås av
arabiska siffror

c)

Revisionsnämnden är idag huvudansvarigt för utveckling av god
redovisningssed i Sverige

d)

Försiktighetsprincipen är inte tillämpbar vid värdering av eget kapital

e)

En viktig utgångspunkt i redovisningen är att man inte säkert kan utgå från
att företaget fortsätter sin verksamhet efter periodens utgång
Noter består av tilläggsupplysningar som ansetts mindre relevant och
därför finns i slutet av årsredovisning

f)

sant

falskt

Fråga 2 (1p)
Följande frågor berör redovisningens teoretiska utgångspunkter
”Affärsredovisning kan beskrivas som ett sätt att dra gränser. Problemet är att det inte är helt
självklart hur dessa gränser ska dras” (citat från Den nya affärsredovisningen). Vilka gränser
menas och vilka problem kan uppstå?
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Fråga 3 (4p)
Till denna fråga hänvisas till utdrag ur årsredovisningen för Chevalier Sweden AB år 2015/16 (se
bil 1). Svara på följande frågor:
a) Vad kan anledningen vara att Chevalier Sweden AB´s räkenskapsåret omfattar arton
månader? Utgår från kravet på ”rättvisande översikt över utvecklingen av företagets
verksamhet, ställning och resultat” enl Årsredovisningslagen - hur kan Chevalier Sweden
AB´s årsredovisning bli bättre? Nämn minst två konkreta förslag!(1p)

b) Hur påverkar Chevalier´s lagerförändring årets resultat? Motivera ditt svar? (1p)

c) Vad ingår i företagets bokslutstransaktioner och hur kan förändringen från 2014 till 2016
förklaras? (1p)

d) Vad innebär att bolagets soliditet är 39 % och hur kan förändringen från förra perioden
(2014) förklaras? (1p)
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Fråga 4 (5 poäng)
Balansräkning 31/12 2015 = IB 2016 (tkr)

Balansräkning 31/12 2016 = UB (tkr)

Inventarier

50

Eget kapital

50

Inventarier

80

Eget kapital

90

Kundfordr.

45

Banklån

55

Kundfordr.

60

Banklån

45

Likv. medel

25

Lev.skulder

15

Likv. medel

20

Lev.skulder

25

Totala tillg.

120

Totalt kapital 120

Totala tillg. 160 Totalt kapital 160

Resultaträkning 2016 (tkr)
Rörelsens intäkter

570

Rörelsens kostnader
Avskrivning inventarier

- 515
-

Rörelseresultat

10
+ 45

Finansiella kostnader

-

5

Årets resultat

+

40

Antaganden: Ingen utdelning eller nyemission under året. Inga försäljningar av inventarier. (Bortse
från skatt)

A/ (0,5 p) Utgå från balansräkningarna ovan. Utifrån dessa ska du få fram 2015 års resultat. Hur?

B/ (1 p) Vad anser du om företagets finansiella styrka/balans (kortsiktigt och långsiktigt)? Välj några
viktiga nyckeltal och kommentera kort.
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C/ (3,5 p) Utgå från balansräkningarna och resultaträkningen ovan och gör en kassaflödesanalys
(spec. av inbetalningar och utbetalningar) för 2015 uppdelad enligt följande

Kassaflöde från den löpande verksamheten (kopplat till resultatet)

Kassaflöde investeringsverksamheten (kopplat till investeringar i anläggningstillgångar)

Kassaflöde finansieringen (kopplat till eget kapital och långfristiga skulder/lån)

Summa kassaflöde under året

Svara därefter på följande fråga: Vad anser du om företagets självfinansieringsförmåga?
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Fråga 5 (4 poäng)
I slutet av år 2015 finns i Johannas gårdsbutik kundfordringar som totalt uppgår till 50 000 kr.
Bland dessa finns en fordran på 20 000 kronor exklusive moms från Sveagård AB vilken
bedöms som osäker p.g.a. att kunden har betalningsproblem. Linas gårdsbutik beslutar sig för att
skriva ner denna fordran med 20 % i bokslutet.
a) Redovisa detta på följande konton.
1510 Kundfordringar

1515 Osäkra fordringar

Saldo 50 000 kr

1519 Nedskrivning av
kundfordringar

6352 Befarade förluster på
kundfordringar

b) Under 2016 försätts Sveagård AB i konkurs. Johannas gårdsbutik erhåller senare under
året en slututdelning med 60 % av fordran på företaget plusgirokonto. Redovisa på
följande konton.

1515 Osäkra kundfordringar

1519 Nedskrivning av fordringar

2610 Utgående moms

6351 Konstaterade förluster på
kundfordringar

6352 Befarade förluster på
kundfordringar

1920 Plusgiro
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Fråga 6 (8 poäng) se bilaga 2 (bokslutstablå för perioden 1.1.20x3 – 31.12.20x3)
Ekonomichef Anton B. Smarton junior har påbörjat arbetet med bokslutet. Företaget har
fortfarande problem med lönsamheten sedan starten (år 20x1). I år (20x3) räknar man med vinst
och man vill redovisa ett så lågt resultat som möjligt.
Bokför posterna i bokslutstablån och avsluta tablån (Belopp i tkr)
1. Inför bokslutet 20x3 gjorde man följande sammanställning över företagets inventarier:
Anskaffningsår
Inventarie A
Inventarie B
Inventarie C
Inventarie D

20x1
20x2
20x2
20x3

Anskaff. värde

Ack planenl avskrivningar

50
60
50
200 (årets inköp)

20
12
10
-

360

42

Man har i boksluten för 20x1 och 20x2 gjort avskrivningar på inventarierna med 20 % på
anskaffningsvärdet. Under året har en maskin köps in för 200. Inventariet B såldes för 45 under
räkenskapsåret. Företaget vill även maximalt utnyttja möjligheten till skattemässiga
överavskrivningar!
Ingående skattemässig värde är 108 tkr.
2. Lagret har, efter inventering, värderas till anskaffningsvärdet som är 45 tkr. Beräkna lagrets
utgående värde till det lägsta, med beaktande av bestämmelserna i ÅRL och IL, tillåtna värdet.
3. Försäkringspremie, 24, betalas i förskott den 31 oktober för ett år framåt (gäller perioden
oktober 20x3 – september 20x4)
4. Intjänad semesterlön för de anställda uppgår till 13 och upplupen arbetsgivareavgifter på
semesterlön uppgår till 3
5. Bland företagets fordringar finns en fordran på 20 (tkr) inkl. moms från Sveagård AB vilken
bedöms som osäker p.g.a. att kunden har betalningsproblem. Anton beslutar sig för att skriva ner
denna fordran med 50 % i bokslutet
6. Företaget skall göra största möjliga avsättning till periodiseringsfond.
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7. Årets preliminär skatt uppgår till 24 tkr. Slutskattebeskedet avseende år 20x2 i december visar
inga avvikelse från företagets deklaration (skattepliktig resultat = 0). Även preliminärskatten för
20x2 var 0. Den beräknade skatten uppgår till 22 % av resultatet före skatt.

30-regel/huvudregel:
Skattemässigt värde 1/1
+ Årets inköp
- Försäljning
Summa

* 0,7 =

20% - regel/kompletteringsregeln
20x3

_____ x ____ 80% =

20x2

______ x ____ 60% =

20x1

______ x ____ 40% =

20x0

______ x ____ 20% =
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Fråga 7: gäller tentamen med en inlämning av ”Lunchrestaurangen” (max 5 p) för alla
som skriver tentamen som ett ordinarie tillfälle! (Alla som fick betyg ”U” på ordinarie
tentamenstillfälle löser nedanstående uppgift 7 - extra!)
Fråga 7 extra: (5 poäng)
Ett handelsföretag startade sin verksamhet den 1 januari 2016. Under första verksamhetsåret har
följande inköp och försäljningar genomförts. Alla transaktioner genomförs kontant. Bortse från
moms!
Inköp under 2016
5/1
1/5
1/9
15/12
18/12

800 enheter à 400 kr
200 enheter à 610 kr
50 enheter à 650 kr
100 enheter à 610 kr
100 enheter à 600 kr

Försäljningar under 2016
1/2
1/6
1/9
1/10

400 enheter à 700 kr
225 enheter à 800 kr
175 enheter à 960 kr
100 enheter à 990 kr

Nettoförsäljningsvärdet på bokslutsdagen 31/12 2016 var 640 kr per enhet.
Beräkna lagrets utgående värde enligt FIFU till det lägsta skattemässiga tillåtna värdet samt
bokför på bifogade konton. Alla transaktioner sker kontant! Beräkna även verksamhetens
bruttoresultat!
1910 Kassa

1400 Lager

3010 Försäljning

IB 35000

4010 Varuinköp

4900 Förändring lager
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Formelsamling
Bruttovinst = Omsättning – Varukostnad
Nettomarginal = resultat efter finansiella poster/nettoomsättning
Kassalikviditet = (omsättningstillgångar – varulager) / kortfristiga skulder
Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
Soliditet = justerat eget kapital/totalt kapital
Räntabilitet på totalt kapital = (resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/ totalt kapital
(IB-värden)
Räntabilitet på eget kapital = resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital (IB-värden)
Räntabilitet på eget kapital efter skatt = årets resultat/justerat eget kapital (IB-värden)
Räntabilitet på sysselsatt kapital = (resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/ sysselsatt
kapital (IB-värde)
Omsättning per anställd = årsomsättning/medelantal anställda
Justerat eget kapital = eget kapital + 78 % av obeskattade reserver (UB-värden)
Sysselsatt kapital = totalt kapital - kortfristiga skulder
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