
svar

svar

Omdöme E [180 min]
 
Uppgift 1
Du kan definiera en intäkt på två sätt. Vilka då?

 

Uppgift 2
I vilken rapport finner du företagets likviditet?

Uppgift 3
Beskriv en avskrivning med två olika ord som vart och ett ger svaret.

Uppgift 4
Använd begreppen, kostnad, resultat & intäkt för att visa formeln för hur du 
räknar fram företagets intäkter.

Uppgift 5
Vilka olika kontotyper är BAS-planen uppbyggd kring?

Uppgift 6
När uppstår en utgift?
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Konto Namn Debet Kredit

2611 Utgående moms 145 000

2641 Ingående moms 90 000

2650 Momsredovisning 55 000

26112611 26412641

svar

svar

svar

Omdöme E [upp]

Uppgift 7
Här nedan ser du en momsredovisning för Cracked Actor AB per den 30 
april 20x1. Var vänlig och återskapa saldona för företagets momskonton 
2611 och 2641, på nedan T-konton, före momsredovisningen.

Uppgift 8 
Visa med ett exempel hur du räknar fram en nettolön.

Uppgift 9
Vad är skillnaden mellan begreppen varuinköp och varukostnad?

Uppgift 10
På vilket sätt påverkar en avskrivning företagets resultat?
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svar

Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

Omdöme C [upp]

Uppgift 11
Next Day AB säljer designade kläder a la Carnaby Street anno 1974. Den 31 
dec 20x1 är deras lager värderat till 1 200 000 kr. Under 20x2 köper företaget 
in tyger vid sex tillfällen som alla betalas efter 30 dagar,

11/2 500 000 exkl. moms 22/6 550 000 exkl. moms

27/3 400 000 exkl. moms 15/8 300 000 exkl. moms

09/5 650 000 exkl. moms 14/12 600 000 exkl. moms

Den 31 december 20x2 är företagets varulager värderat till 800 000 kr.
Beräkna varukostnaden för Next Day AB 20x2? 

Uppgift 12
Jean Genie AB köper en inventarie den 16 juli 20x0 för 5 000 000 kr inklu- 
sive moms. Den 23 maj 20x4 köper AdX AB inventarien och betalar 2 500 000 
kr. Den ekonomiska livslängden är 10 år. Bokför företagets försäljning.

Uppgift 13
Heathen AB har lånat 4 500 000 kr med 12 % ränta. Lånet lyfts den 1 mars 
20x1 och löper över 10 år. Företaget amorteras var 6:e månad. Bokför före-
tagets upplupna ränta per den 31 december 20x1.
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Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

beräkningar

Omdöme C [upp]

Uppgift 14
Life on Mars AB bokför 40 000 kr i bruttolön den 25 september. Pengarna till 
Åsa utbetalas via banken. Preliminär skatt är 30 % och arbetsgivaravgiften är 
32 %. Bokför alla posterna i företagets löneutbetalning inklusive överföring till 
företagets skattekonto.

Uppgift 15
En av Sorrow AB’s kunder har betalt en faktura  för sent igen. Företaget sän-
der därför iväg en dröjsmålsräntefaktura. Första fakturan är på  144 000 kr 
exklusive  moms. Kreditvillkor 30 dagar annars utgår dröjsmålsränta med 20 
%. Inbetalningen var 30 dagar för sen. Beräkna räntan och bokför dröjsmåls-
räntefakturan hos Sorrow AB.
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Rätt Fel

Referensräntan är ca 8 %.Referensräntan är ca 8 %.Referensräntan är ca 8 %.

Fakturans ankomstdatum styr utgiften.Fakturans ankomstdatum styr utgiften.Fakturans ankomstdatum styr utgiften.

Arbetsgivaravgifterna är ca 50 %.Arbetsgivaravgifterna är ca 50 %.Arbetsgivaravgifterna är ca 50 %.

En intäkt är en prestation.En intäkt är en prestation.En intäkt är en prestation.

På konto 7010 konteras personalens nettolön.På konto 7010 konteras personalens nettolön.På konto 7010 konteras personalens nettolön.

Varuinköp = varukostnad.Varuinköp = varukostnad.Varuinköp = varukostnad.

Valutakursvinst = valutakursen minskar.Valutakursvinst = valutakursen minskar.Valutakursvinst = valutakursen minskar.

IB lager 1/1 20x5 = UB lager 31/12 20x5IB lager 1/1 20x5 = UB lager 31/12 20x5IB lager 1/1 20x5 = UB lager 31/12 20x5

beräkningar

Omdöme C [upp]

Uppgift 16
Markera med kryss vilket svar som passar bäst med påståendet, rätt eller fel.

Uppgift 17
18 augusti
Little Wonder AB har köpt in nya mixerboards från Potzdamer GmbH, Berlin, 
Tyskland. Fakturan är på € 120 000. Dagens valutakurs: 9,05 kr/€.  Tyvärr var 
en del av leveransen fel. Företagen kommer överens om en kreditfaktura på 
15 %. Kreditfakturan anländer från Potzdamer GmbH. 

16 september
Little Wonder AB betalar Potzdamer GmbH. Pengarna betalas via företagets 
bank. Valutakurs vid utbetalningstillfället 9,35 kr/€. Bokför utbetalningen hos 
Little Wonder AB.
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Konto Namn Debet Kredit

Konto Namn Debet Kredit

Omdöme C [upp]

Uppgift 17 forts ..

Uppgift 18
Scary Monsters AB köper in club-design från Teenage Wildlife  Inc från 
Williamsburg i Brooklyn. Fakturan är på $ 500 000. Valutakurs: 6,20 kr/$. 
Tullsatsen är 4 %. Bokför fakturan från Tullverket.
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Omdöme A [upp]

Uppgift 19
Gör bokslut på bifogad bokslutstablå.
Beakta nedan bokslutsjusteringar/omföringar.

Noter till bokslutstablån

1. Inventariernas ekonomiska livslängd är beräknad till 10 år.
Avskrivning görs med indirekt metod.

2. Efter inventering värderas företagets varulager till 167 225 kr.

3. Företagsförsäkring betalas den 1 okt och gäller i 12 mån.

4. En faktura för sophämtning, 19 825 kr,  är felaktig bokförd som 
eldningsolja.

5. Bokför upplupna semesterlöner, 12 %.

6. Det ursprungliga lånet var 10 000 000 och löper över 25 år. 
Det amorteras varje år den 30 augusti. Räntan är 7 %.

7. Bokför årets resultat.
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svar

Omdöme A [upp]

Uppgift 20
Besvara nedan frågor genom att analysera  din ifyllda bokslutstablå. Enbart 
svar ger inga poäng utan du ska  tydligt visa hur du kommit fram till ditt 
svar/resonemang.

A.
Hur stor är årets avskrivning?

B.
Vad är inventariernas bokförda värde?

C.
Hur stor är årets kostnad för försäkring?

D.
Hur stor är årets lönekostnad?

E. 
Hur stor är årets räntekostnad?

F. 
Hur stort är årets resultat?
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Fråga nivå E nivå C nivå A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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

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

_____________________________________________________Namn 

__________________Klass 

_________________________________________________Underskrift 
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Kontoplan

1220 Inventarier
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier
1460 Varulager
1510 Kundfordringar

1519 Nedskrivning av kundfordringar
1630 Skattekontot
1710 Förutbetalda hyreskostnader
1730 Förutbetalda försäkringspremier

1920 Plusgiro
1930 Checkräkningskonto [bankkonto]
2012 Skattekontot
2018 Egen insättning

2099 Årets resultat
2350 Banklån
2440 Leverantörsskulder
2611 Utgående moms

2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land
2641 Ingående moms
2645 Beräknad  ingående moms på varuförvärv från annat EU-land
2650 Momsredovisning

2710 Personalskatt [preliminär skatt]
2731 Skuld, lagstadgade sociala avgifter [arbetsgivaravgifter]
2960 Upplupna räntekostnader
2970 Förutbetalda intäkter

3010 Försäljning
3731 Lämnade kassarabatter
3960 Valutakursvinst
3974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel

4010 Varuinköp
4012 Varuinköp, import
4515 Inköp av varor från annat EU-land
4731 Erhållna kassarabatter

4690 Förändring av lager av handelsvaror
5010 Lokalhyra
6351 konstaterade förluster på kundfordringar
6352 Befarade förluster på kundfordringar

7010 Löner
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7832 Avskrivningar på inventarier
7960 Valutakursförluster

7974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel
8313 Ränteintäkter på kortfristiga fordringar
8410 Räntekostnader
8422 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder

8999 Årets resultat
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