
REDOVISNING

Balansteori I
Tentamen 26.1.2013

Tentamenstid: 4 h

Hjälpmedel: Kalkylator

Texten får bortföras

l. Besvara kort 8 av nedanstående IO frågor:

(ifall man besvarar flere frågor än 8, så läses endast de 8 först besvarade frågorna)

a) Hur skall en biologisk tillgång värderas i ett IFRS-bokslut? Finns det alternativa

sätt? Bokas en eventuell differens mot resultaträkningen eller balansräkningen?

b) Redogör kort tör sambandet mellan en resultaträkning och en balansräkning.

c) Redogör för vad som avses med en eventualfórpliktelse enligt IFRS.

c) Ett sågverk säljer bräder och plankor. Biprodukten sågspån säljs också. Hur skall

företaget uppta försäljningen av denna biprodukt i sitt bokslut? Man behöver inte

redogöra för en eventuell mervärdesskattebokning.

d) Företaget Rasp Ab har en kundfordran på företaget Fil Ab som håller på att

gå i konkurs. Denna kundfordran uppgår till 20 000 euro. Det mest troliga är att

företaget A erhåller 600/0 av sin fordran. Hur skall Rasp Ab enligt BFL uppta

denna sin fordran i sitt bokslut? Vad stadgas i NSL beträffande situationen ovan?

e) Redogör mycket kort skillnaden mellan representationsutgifter och reklamutgifter

enligt NSL.

f) Vad stadgas om nedskrivning av värdet på en placeringsfastighet enligt BFL och

enligt IAS?

g) Ett företag införskaffade 2.4.2009 en tomt för 850 000 euro. När företaget

uppgjorde sitt bokslut per 31.12.2012 så uppgick tomtens sannolika

överlåtelsepris till 880 000 euro och nettoförsäljningsvärde till 860 000

euro. Hur skall företaget enligt BFL uppta tomten i sitt bokslut per 31.12.2012?

h) Vad stadgas om nedskrivning av värdet på en anläggningstillgång i IAS 36?

i) Redogör kort för skillnaden mellan en avsättning och en reserv enligt BFL.
(28 p)

Besvara 4 frågor av nedanstående 5 frågor

2. Redogör för det huvudsakliga innehållet i Bokföringsnämndens allmänna

anvisning om hur fasta utgifter kan inkluderas i anskaffningsutgiften för en



tillgång (31.1.2006). (18 p)

3. Nämn 12 centrala allmänna redovisningsprinciper samt redogör kort för

innehållet i dessa principer. (18 p)

4. Nedan finner vi information angående ett företags omsättningstillgångar:

lager vid årets början 2 000 st till en anskaffningsutgift på

24,00/st.

I februari säljer vi 1 500 st 40,00/st

15 februari köper vi 3 000 st för 28,00/st

1 mars säljer vi 2 000 st för 44,00/st

1 april köper vi 1000 st för 30,00/st

7 maj köper vi 1 200 st för 24,00/st

20 maj säljer vi 1 600st 42,00/st

12 juni köper vi 300 St för 24,00/st

Räkna ut sålda varors kostnad samt det utgående balansvärdet på tillgångarna,

enligt FIFO och både enligt BFL och IAS. Räkna också ut vinsten (bidraget) både

enligt BFL och IFRS.

Notera även att vid bokslutstidpunkten kan vi köpa in varorna för 20,00/st.

Nettoförsäljningsvärdet är vid bokslutstidpunkten 40,00/st. Det sannolika

överlåtelsepriset är vid bokslutstidpunkten 42,00/st. (18p)

5. Ett företag köper in en maskin 1.4.2006 för 120 000 euro. Maskinens ekonomiska

livslängd beräknas till IO år. Avyttringsvärdet efter 10 år beräknas uppgå till

10 000 euro. Företaget avskriver linjärt. Företaget uppgör bokslut per 31.12.2006,

31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 och 31.12.2012.

Företaget uppgör bokslut enligt IFRS. Företaget använder sig av

omvärderingsmetoden.

Visa ovannämnda händelser på T-konton då återanskaffningsvärdet för en ny

motsvarande maskin uppgår per 31.12.2009 till 160 000 euro och

avyttringsvärdet fortfarande uppgår till samma 10 000 euro såsom tidigare.

Redogör för samtliga alternativa lösningar. (18 p)

6. Diskutera utgående ifrån kursmaterialet/kurslitteraturen innebörden i följande

begrepp i BFL:

omsättning

övriga rörelseintäkter

extraordinära intäkter (18 p)


