Redovisning och kalkylering, 15 hp
Skrivning, Delkurs Redovisning
Lördag 30 maj 2015, kl. 9.00 – 13.00

Skrivtid:

4 timmar

Hjälpmedel:

Miniräknare (ej i mobiltelefon)

Övrigt:

Genomför alltid eventuella avrundningar i slutet av beräkningarna.

Skrivningen omfattar 16 frågor och kan totalt ge 48 studieenheter (SE). Fråga 1—11 är beloppsfrågor,
där ger varje fråga vid korrekt svar 3 SE och vid felaktigt svar 0 SE. Fråga 12-13 är multiple choicefrågor, där ett eller flera alternativ kan stämma, vid korrekt svar ger denna fråga 3 SE och vid felaktigt
svar 0 SE. Fråga 14-16 är skrivfrågor och besvaras på särskild sida, dessa frågor kan ge mellan 0-3 SE.
Skrivningsansvarig lärare: Mattias Kierkegaard
Rättningsansvarig lärare: Mattias Kierkegaard och Jenny Backman
Frågor till skrivningsansvarig under skrivningen: Skrivningsansvarig finns tillgänglig via telefon mellan
klockan 11:00-12:00 . Om du inte förstår en fråga kan du besvara frågan utifrån ditt eget antagande
och skriva in det antagandet som en utgångspunkt för ditt svar. Vid rättningen kommer
skrivningsansvarig att ta ställning till om ditt antagande kan accepteras eller inte accepteras som
utgångspunkt för ditt svar.
Besvara frågorna på svarsblanketterna (tre sidor).
Vid rättningen beaktas enbart dina svar på svarsblanketten, men när resultatet anslagits kan du
åberopa bifogade beräkningsunderlag (kladdlösningar) om du är övertygad om att rena räknefel
påverkat ditt svar. Se till att beräkningsunderlagen har en strukturerad uppställning så att din
tankegång framgår.
Kom ihåg att skriva din anonymitetskod på alla papper du lämnar in.
Svarsblanketterna lämnas in, skrivningshäftet får du behålla.
Resultatet anslås på kursen hemsida senast 15/6, vid detta tillfälle meddelas även tillfälle för
skrivningsutlämning.
Preliminärt facit finns på Ping Pong tre timmar efter skrivningens slut.
För skrivande från tidigare terminer: För godkänt krävs 29 SE. Resultatet finns på expeditionen senast
tio arbetsdagar efter skrivningen.
Lycka till och kom ihåg att lämna in beräkningsunderlagen!

Fråga 1
Företaget Marketing Masters AB behöver lite hjälp med sin ekonomi. De är riktiga proffs på
marknadsföring men det här med siffror är inte deras starka sida. De ger dig flera uppgifter vid årets
slut som de inte riktigt vet hur de ska hantera när de ska räkna fram resultatet för år 2014. Alla
belopp är i tkr.
Försäljningsintäkter
Varukostnad
Årets investeringar
Kostnader för löner
Övriga kostnader
Utbetalt för löner under året
Avskrivningar
Amortering
Räntekostnad

2 700
2 050
40
400
80
430
50
??
30

Utöver ovanstående uppgifter berättar de även följande för dig. ”-Vi har i början av året tagit ett nytt
banklån på 70 tkr med en amorteringstid om 10 år”. Utifrån dessa uppgifter vill företaget ha hjälp
med att beräkna årets resultat. Vad uppgår resultatet till för år 2014 (bortse från skatt)? Svara i tkr.
Fråga 2
Företaget Ett gott skratt AB har inriktat sig mot att sälja inbundna humorböcker, där kattskämten
står i fokus. Försäljningen har blivit lite av en succé på grund av skämtens höga kvalité. Följande
information finns att tillgå för verksamhetsåret 2014 avseende företagets ekonomiska situation. Vid
årets slut har företagets egna kapital ökat med 600 tkr, utdelningen under året till aktieägarna
uppgick till 740 tkr, ingen nyemission har förekommit. Företagets skulder har minskat med 400 tkr
och intäkterna uppgick till 17 000 tkr.
Hur stora var de sammanlagda kostnaderna i resultaträkningen år 2014 för Ett gott skratt AB? Svara i
tkr.

Gemensam text till fråga 3-4
Följande uppgifter finns hämtade från ett företag. Alla belopp är uttryckta i tkr. Årets kassaflöde
uppgick till -180 tkr.
Resultaträkning
Försäljning
Varukostnad
Övriga kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Banklån
Övriga korta skulder
Leverantörsskulder
Summa EK och skulder

2014
9 150
-4 950
-2 775
-375
-150
900
-225
675
31/12

1/1

?
900
1 650
?
5 550

2 310
1 200
1 470
780
5 760

1800
1950
750
1 050
5 550

?
1 710
675
1 425
?

Fråga 3
Ange storleken på kassaflödet från investeringsverksamheten? Vid negativt kassaflöde ange
minustecken. Svara i tkr.
Fråga 4
Ange det belopp som delades ut till ägarna under året, ingen nyemission har inträffat. Svara i tkr.
Fråga 5
Följande händelser inträffar och bokförs under juni månad rörande ett företags banklån. Inga lån
fanns upptagna innan nedanstående händelser inträffade.
1. 1/6, företaget tar ett lån av banken om 50 tkr
2. 20/6, företaget amorterar 10 tkr på banklånet
3. 30/6, företaget betalar 2 tkr i ränta på banklånet avseende juni månad
4. 30/6, företaget tar ett nytt lån om 10 tkr
När månaden är slut tittar företagets ekonomichef i redovisningsprogrammet. Vilket totalbelopp
finner hen i debet på kontot banklån? Svara i tkr.

Fråga 6
Företaget Cash is King AB hävdar att de är det mest lönsamma företaget i branschen. De gjorde
under 2014 ett resultat om 1 100 tkr efter skatt. Det genomsnittliga egna kapitalet uppgick till 5 000
tkr och de hade även 900 tkr i kassan, trots att investeringarna uppgick till 1 500 tkr.
Företaget Money talks AB hävdar även de att de är det mest lönsamma företaget i branschen. De
gjorde under 2014 ett resultat om 1 200 tkr efter skatt. Det genomsnittliga egna kapitalet uppgick till
6 000 tkr. Företaget hade även 1 250 tkr i kassan.
Vilket av de två företagen var under 2014 mest lönsamt utifrån ett ägarperspektiv? Svara med ett
korrekt lönsamhetsmått i procent för det företag som du anser var mest lönsamt under 2014, svara i
heltal.

Gemensam text till fråga 7-9
Följande uppgifter finns hämtade från ett företag. Alla belopp anges i tkr, skattesatsen är 22%. Ingen
utdelning eller nyemission har skett under året.
Resultaträkning 2014
Försäljning
KSV

5960
-5120

Personalkostnader

-120

Övriga rörelsekostnader

-210

Avskrivningar

?

Räntekostnader

-30

Res. efter fin. poster

400

Bokslutsdispositioner

?

Skattekostnad

-110

Årets resultat

390

Balansräkningar år 2014
Tillgångar

31-dec

01-jan

Anläggningstillgångar

840

900

Varulager

360

420

Kundfordringar

300

360

Kassa och bank

?

?

Summa Tillgångar

?

?

EK+Skulder

31-dec

01-jan

Aktiekapital

960

960

Balanserad vinst

330

150

?

180

Årets resultat
Obeskattade reserver

20

?

Räntebärande skulder

420

360

Leverantörsskulder

260

270

Korta ej räntebärande
skulder

160

120

?

?

Summa EK+S

Fråga 7
Ange storleken på den bokslutsdisposition som togs upp i resultaträkningen 2014. Är det en
redovisad kostnad så sätter du ut ett minustecken, är det en redovisad intäkt sätter du inte ut något
tecken. Svara i tkr.
Fråga 8
Ange företagets soliditet den 31/12. Svara i procent, avrunda till en decimal.
Fråga 9
Ange storleken på årets kassaflöde. Svara i tkr (Vid negativt kassaflöde sätt ut minustecken)

Fråga 10
Företaget Veganera AB exporterar vegangodis till USA, affärerna görs upp i amerikanska dollar (USD).
Under december månad har följande händelser inträffat. Den 7 december skickar företaget en
faktura till kunden om 9 400 USD, växelkursen var vid tillfället 7,60 SEK för 1 USD. Den 12 december
skickar Veganera AB en kreditfaktura till kunden (pga. av bristande kvalité) om 300 USD. Den 29
december inkommer slutbetalningen om 67 860 SEK från den amerikanska kunden. Ange storleken
på den resultatpåverkan som uppkommit till följd av den eventuella kursförändringen i USD. Vid en
negativ resultatpåverkan, sätt ut minustecken. Svara i tkr med en decimal.
Fråga 11
Veganera AB har följande uppgifter om sitt lager av vegangodis vid bokslutet för år 2014. Den 1/1
fanns ett lager om 8 000 kg vegangodis till ett värde av 9 kr/kg. Under året har företaget genomfört
två inköp av vegangodis. Den 12/3 köptes 20 000 kg för priset 8 kr/kg. Den 7/9 köptes 10 000 kg för
priset 10 kr/kg. Vid årets slut fanns det 11 000 kg vegangodis i lager. Nettoförsäljningsvärdet vid årets
slut är 9,90 kr/kg. Ange värdet på varulagret vid bokslutet beräknad enligt lägsta värdets princip och
enligt flödesantagandet först in, först ut (FIFU) (Bortse från eventuella inkuransavdrag). Svara i tkr.
Fråga 12
Ange den/de korrekta bostaven/bokstäverna i svarsformuläret. För korrekt svar måste samtliga
korrekt(a) alternativ angivits och inga felaktiga alternativ angivits. Följande gäller:
En kostnad uppstår när
a) En tillgång minskar och en skuld minskar med samma belopp
b) En tillgång ökar och en skuld ökar med samma belopp
c) En skuld ökar och en annan skuld minskar med samma belopp
d) Inget av ovanstående alternativ är korrekt
Fråga 13
Ange den/de korrekta bostaven/bokstäverna i svarsformuläret. För korrekt svar måste samtliga
korrekt(a) alternativ angivits och inga felaktiga alternativ angivits. Följande gäller:
a) Värdet på en anläggningstillgång påverkas av avskrivning, nedskrivning och uppskrivning
b) Företagets resultat för ett visst år påverkas av längden på avskrivningstiden för en
anläggningstillgång
c) Omsättningstillgångar har som regel en avskrivningstid om tre år
d) Inget av ovanstående alternativ är korrekt

Fråga 14
Förklara vilka av årsredovisningens rapporter (och poster i dessa) som påverkas av att företaget gör
en amortering.
Fråga 15
Beskriv och förklara skillnaden mellan inkomst, intäkt och inbetalning.
Fråga 16
Vad är skillnaden på eget kapital och sysselsatt kapital? Ange även en situation då det skulle kunna
vara viktigare att känna till ett företags räntabilitet på sysselsatt kapital än dess räntabilitet på eget
kapital.

SVARSBLANKETT, Redovisning och kalkylering, delprov Redovisning
Häfta fast eventuella beräkningsunderlag bakom svarsblanketten!
Anonymitetskod:
________________________________

_

Obs! Ringa in denna mening om du är student från tidigare termin

Fråga

Ditt svar

Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Fråga 6
Fråga 7
Fråga 8
Fråga 9
Fråga 10
Fråga 11
Fråga 12
Fråga 13
Fråga 14
Fråga 15
Fråga 16

Summa SE

Rättningskolumn för lärare
Rättningskolumn för lärare
Rättningskolumn för lärare

För lärare

Fråga 14-16, besvaras på nästkommande två sidor.
Anonymitetskod:
________________________________

_

Fråga 14 (Använd endast utrymmet mellan frågorna, du får ej skriva på baksidan)

Fråga 15 (Använd endast utrymmet mellan frågorna, du får ej skriva på baksidan)

Anonymitetskod:
________________________________
_
Fråga 16 (Använd endast utrymmet mellan frågorna, du får ej skriva på baksidan)

Inte längre än hit

