
Redovisningens grunder 1124

Examinator. Eva Ström, skrivtid 4 timmar, svara på samtliga frågor (1-5). Notera att fråga 5 består av
fråga a och b.

DÅ Nl SVARAR PÅ ESSÄFRÅGOR BÖR Nl STRECKA UNDER VIKTIGA NYCKELORD 1 ERT
SVAR. (MAX 4 NYCKELORD PER ESSÄ-FRÅGA (FRÅGA 1, 3 och 5). ORDEN VÄLJS FRITT

OCH BÖR REFLEKTERA VKr1GA PUNKTER 1 ERT SVAR. ).

Skriv ert namn på samtliga provpapper. Inklusive Bilagorna!

1. Redogör för lagar och normer som styr redovisningen. (10 poäng)

2. Bokßr affärshändelsema numrerade 1-20 (bilaga 1) på T-konton på rutigt provpapper och avsluta

kontona mot RK respektive UB. Uppgör sedan en resultat och balansräkning genom att 911a i den

bifogade resultat och balansräkningen (bilaga 2). Ni kan använda konton från kontoplanen (bilaga 3).

Vid behov kan nya konton öppnas. (30 p)

3. Redogör för vad som avses med periodisering av omsättningstillgångar. (10 p)

4. Räkna ut följande nyckeltal för år 2014 med hänsyn till den givna informationen. Redogör även för

nyckeltalens innehåll d.v.s. vad beskriver nyckeltalet. Kom ihåg att förse uträkningarna med formeln

och klara och tydliga uträkningar och ange tydligt vilket nyckeltal ni räknar ut. (20 poänO

1. Avkastningen på totalt kapital (ROA)

2. Avkastningen på eget kapital (ROE)

3. Kassalikviditet (Quick ratio)

4. Leverantörsskuldernas omsättningshastighet i dagar

5. Skuldsättningsgrad

Omsättnin

Resultat före extraordinära oster boksluts sitioner och skatter

Ink under erioden

Räntekostnader

Inkomstskatt

Omsättnin till ån ar

Finansierin till ån ar varav rsälnin ordrin ar 2014: 29 300

E etKa ital

Bankl lån •sti

Bankl kortfristi

Leverantörsskulder

Resultatre lerin ar och övri skulder

Balansomslutni

31.12.2014

527 400

33 600

126 900

8100

2 000

16 000

130 600

213 300

228 900

23 500

29 400

40 600

530 800

31.12.2013

549 400

27 300

127 600

8300

3 000

14 900

121 200

189 000

250 800

15 100

27 500

27

524700



5. A. Budgeten har ett flertal syften- diskutera syften med budgeten. (20 poäng)

B. Företaget DK säljer bokñringstjänster. Företag arbetar med budgeten. Företaget uppskattar att
försäljningen av bokfòringstjänster det inkommande räkenskapsåret kommer att uppgå till 1 000 timmar a
120 euro per timme. Företaget räknar med att betala löner för två anställda. Lönen per månad för varje
anställd uppskattas till 3 800 euro och inkluderar sociala förmåner. Övriga kostnader för bla. telefon och
dataöverföring, tidningar och reklam etc. kommer att uppgå till 2 200 euro per månad. Kostnader för
räntor för banklån uppskattas per kvartal att vara 300 euro.

Din uppgift är att uppgöra en resultatbudget med där tillhörande delbudgeter fir DK. (räkenskapsåret
avser perioden avser 1.1—31.12.2016) (10 poäng)

Lycka till, resultatet anslås 3.2.2016!



REDOVISNINGENS GRUNDER 1124- Bilaga 1 AFFÄRSHÄNDELSER

Bilaga 1 — Affärshändelser som bokförs på T-konton på rutigt papper. Avsluta kontona mot RK

respektive UB. Uppgör sedan en resultat och balansräkning genom att fylla i den bifogade

resultat och balansräkningen ( Bilaga 2). Förse bilaga 2 med ditt namn och matrikelnummer!

1. Företaget grundas och aktieägare betalar 8 000 in på företagets bankkonto

2. Lyft ett banklån 60 000 som inbetalas på bankkontot

3. Erhållit faktura för köpta och mottagna kontorsininventarier (bord och stolar)12 000

4. Erhållit faktura för köpta och mottagna varor 60 000 (avsedda att säljas)

5. Överfört pengar från bankkonto till kassa 5 000

6. Kontantfòrsäljningen inbetalas på bankkonto 10 000

7. Betalt löner 12 000. Bank

8. Sänt faktura till kunder för sålda och levererade varor 60 000
9. Betalt fakturan i punkt 3 från bankkonto

10. Erhållit betalning för sålda produkterna i punkt 8. Bank

11. Amorterar lånet i punkt 2 om 1 000. Bank

12. Betalat 1000 i hyra för affärslokalen. Bank

13. Sålt produkter till en kund 20 000. Kunden beviljas kredit

14. Betalat 1 000 i telefon och dataöverföringskostnader. Bank

15. Köper in kontorsmaterial 500. Kassa

Vi gör bokslut. Vid uppgörandet av bokslut skall vi notera ñljande:

16. Bokför det osålda varulagret: varulagret var 0 vid början av året och nu vid

bokslutstidpunkten 2 000

17. Periodiserar obetald ränta 1 OO på banklånet punkt 2

18. Avskrivit kontorsinventarier. Avskrivs 5 år.

19. Periodiserat obetald elräkning, som uppskattas uppgå till 700.

20. Periodiserat inkomstskatten som är 20 0/0.


