Företagsekonomiska grunder, tentamen #1
För- & efternamn:
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Omdöme E

[60 min]

Uppgift 1
När uppstår en inbetalning?
svar

Uppgift 2
När uppstår en utgift och en inkomst?
svar

Uppgift 3
När uppstår en utgift och en utbetalning samtidigt i ett företag?
svar

Uppgift 4
Definiera en intäkt.
svar

Uppgift 5
Vad är skillnaden på varuinköp och varukostnad?
svar

Uppgift 6
Visa med ett ex hur en investering på 50 000 kr påverkar resultatet?
svar
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Uppgift 7
Madde på Kreative Z erhåller nedan faktura i brevlådan den 24 mars.
Ystad, 20 mars 20x1

Faktura 0086
Varor

40 000

Moms, 25 %

10 000

Att betala

50 000

Kreditvillkor: 30 dagar netto

A.
Vid vilket datum uppstår företagets utgift?
svar

B.
Hur stor är företagets utgift?
svar

Uppgift 8
Ett företag har köpt in 100 jeans á 100 kr/st exklusive moms.
Visa med ett exempel hur företagets kostnad blir 7 000 kr.
svar

Uppgift 9
Vilket grundbegrepp visas exklusive moms på en faktura?
svar
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Uppgift 10
Sommar & Sol köper in 2 000 klänningar för 1 000 000 kr exkl. moms. Fakturan som anländer 23 oktober 20x1 har kreditvillkor 30 dagar netto. Fakturadatum är den 20 oktober 20x1. Den 31 december finns det kvar 1 200 st i butikens lager.
svar
A

Vid vilket datum uppstår företagets utgift?

B

Hur stor är företagets utgift?

C

Vid vilket datum uppstår företagets utbet?

D

Hur stor är företagets utbetalning?

E

Vid vilket datum uppstår företagets kostnad?

F

Hur stor är företagets kostnad?

Uppgift 11
Restaurang Sundblick har köpt in nya köksmaskiner för 500 000 kr exklusive
moms. Fakturan som anländer den 9 augusti har kreditvillkor 30 dagar netto.
Inventarierna har en ekonomisk livslängd på 10 år.
svar
A

Vid vilket datum uppstår företagets utgift?

B

Hur stor är företagets utbetalning?

C

Vid vilket datum uppstår företagets kostnad?

D

Hur stor är företagets kostnad?

Uppgift 12
Definiera en periodisering.
svar
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Uppgift 13
Ditt företag har mottagit denna ursprungsfaktura. Tyvärr fanns det defekter i
varupartiet. Du och din leverantör har kommit överens om en nedsättning på
15 %. Skapa kreditfakturan nedan till höger.
Båstad, 10 juni 20x1

Faktura 0444
Varor

Kreditfaktura 0471
100 000

Moms, 25 %
Att betala

Båstad, 10 juni 20x1

25 000
125 000

Kreditvillkor: 30 dagar netto

Varor
Moms, 25 %
Er tillgodo

Kreditvillkor: 30 dagar netto

Uppgift 14
Ulla-Bella som driver Tip Top AB har fått ett uppdrag på stadshotellet i Borlänge. Den 12 december 20x1 skriver hon en faktura på 600 000 kr exkl.
moms med kreditvillkor 30 dagar netto. Fakturan gäller städning mellan september och december 20x1.
När uppstår grundbegreppen och med vilket värde?
Datum

Belopp

Inkomst
Intäkt
Inbetalning

Uppgift 15
Den 12 maj 20x1 beställs en ny lastbil hos MAN i Tyskland. Bilen levereras
och installeras den 22 februari 20x2. Den 08 mars 20x2 erhålls fakturan på 1
000 000 kr exkl. moms med kreditvillkor 30 dagar netto. Fakturadatum är den
5 mars 20x2. Bilen har en ekonomisk livslängd på 10 år. Båda företagen har
VAT-bevis.
När uppstår grundbegreppen och med vilket värde?
Datum

Belopp

Utgift
Utbetalning
Kostnad
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Omdöme per fråga
Återlämnas ifylld till dig när din tentamen är rättad av din handledare.

Fråga

nivå E

nivå C

nivå A

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

Jag har gått igenom min tentamen och godkänner min lärares rättning och omdöme.

Namn _____________________________________________________
Klass __________________

Underskrift _________________________________________________
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