
REDOVISNING
Balansteori I
Tentamen 5.12.2015

Tentamenstid: 4 h

Hjälpmedel: Kalkylator
Texten får bortföras

1. Besvara kort 8 av nedanstående 10 frågor:
(ifall man besvarar flere frågor än 8, så läses endast de 8 först besvarade frågorna)

a) Ett företag Oy Cormick Ab uppvisade 500 000 euro i vinst före skatt år 2014.

Företaget hade erlagt 100 000 euro i förskottsskatt för år 2014. Skatteprocenten är

20. Vilket belopp skall företaget föl år 2014 uppta enligt BFL på raden

Inkomstskatter i resultaträkningen?

b) Redogör kort för innehållet i lägsta värdets princip enligt BFL, IAS och enligt

NSL.

c) Redogör kort för innehållet i försiktighetsprincipen och principen om
innehållsbetoning (sak före form).

Vilka reserver får ett aktiebolag, enligt innehållet i kursmaterialet, uppta enligt

BFL 5:15 i sitt bokslut? Vilka reserver får ett aktiebolag enligt IAS/IFRS uppta i

sitt bokslut? Med reserver avses ju "frivilliga reserveringar" till åtskillnad från

avsättningar ("obligatoriska reserveringar").

e) 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 300/0 av sin fordran. Hur skall Rasp Ab enligt BFL uppta

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

f) Redogör mycket kort för den huvudsakliga skillnaden mellan

representationsutgifter och reklamutgifter enligt NSL.

g) Vad stadgas om nedskrivning av värdet på en rörelsefastighet enligt BFL.

h) Ett aktiebolag har produktionsanläggningar i Utsjoki, i Mariehamn och i Karleby.

Företaget har byggt upp sitt bokföringssystem på så sätt att varje
produktionsanläggning har sin egen bokföring. I slutet av varje månad
sammanförs alla delbokfóringarna till "en bokföring". I mars år 2015 sålde

produktionsanläggningen i Mariehamn en kopieringsmaskin åt anläggningen i

Karleby för 4 000 euro. Den oavskrivna anskaffningsutgiften för den sålda

kopieringsmaskinen är 3 000 euro. Hur skall denna försäljning/överföring noteras

enligt BFL i bokföringen?

i) Företget Oy Wrong Ab erhöll vederlagsfritt en företagstomt av en kommun. Hur

skall företaget enligt BFL uppta denna tomt i sitt bokslut och till vilket värde skall

tomten värderas?



Ett företag köper in varor från Tyskland för 500 000 euro. Fakturan anländer
31.7.2015 från Tyskland. Vi hämtar ut varorna i hamnen 3.8.2015. Visa
bokningarna som händelsen ger upphov till. Momsprocenten är 24. (32 p)

Besvara 4 av nedanstående 5 frågor.

2) Redogör för det huvudsakliga innehållet i Bokföringsnämndens allmänna
anvisning om bokning av mervärdesskatt (6.5.2008). (17 p)

3) Redogör för sambandet mellan bokföring och beskattning. (17 p)
(inkomstbeskattningen)

4) Nedan finner vi information angående ett företags omsättningstillgångar:

lager vid årets början 1 000 st till en anskaffningsutgift på
12,00/st.
1 februari säljer vi 750 st
15 1 500 st för 14,00/st
1 mars säljer vi 1 000 st
1 april köper vi 500 st för 15,00/st
7 maj köper vi 600 st för 12,00/st
20 maj säljer vi 800st
12 juni köper vi 100 st för 11,00/st

Varornas försäljningspris är 18,00/st hela året. Räkna ut sålda varors kostnad samt
det utgående balansvärdet på tillgångarna, enligt de metoder som är tillåtna enligt
BFL.

Notera även att vid bokslutstidpunkten kan vi köpa in varorna för 1 1 ,00/st.
Nettoförsäljningsvärdet är vid bokslutstidpunkten 15,00/st. Det sannolika
överlåtelsepriset är vid bokslutstidpunkten 17,00/st. (17 p)

5) Ett företag införskaffar en kontorsbyggnad den 1.6.2012. Anskaffningsutgiften är
800 000€. Man avskriver på byggnaden lineärt under 30 års tid samt enligt den
maximala avskrivningsprocenten i beskattningen. Den 1.4.2013 förstörs
byggnaden i en eldsvåda. Företaget erhåller 900 000 euro i försäkringsersättning.
Företaget gör en återanskaffningsreservering. Den 1.1.2014 införskaffar man en
ny kontorsbyggnad för 700 000€ och man upplöser därmed
återanskaffningsreserveringen. Den nya byggnaden avskrivs lineärt under 30 års
tid och enligt den maximala avskrivningsprocenten i beskattningen.

Visa bokningarna på T-konton per 1.6.2012, 31.12.2012, 1.4.2013, 31.12.2013,
31.12.2014 och31.12.2015. (17p)

6. a) I RP 89/2015 föreslås förändringar till vår bokföringslag (1336/1997). Redogör
för vilka förändringar som föreslås gällande immateriella och materiella
anläggningstillgångar (bestående aktiva) samt gällande omsättningstillgångar.



b) Bokföringsnämnden tar ställning till tolkningen av BFL 5:13 i sitt utlåtande

1725/2004. Utlåtandet har rubricerats som "Om separat värdering av tillgångar

och om väsentlighetsprincipen vid nedsla•ivning etc. Redogör för

bokföringsnämndens diskussion samt ställningstagande. (17 p)


