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 Kalkylator.  

 

Äldre studeranden som gått kursen Internationell redovisningsteori tidigare och avklarat del A 

(Scott: Accounting Theory) behöver besvara endast 4 valfria frågor i denna tent och således 

inräknas den tidigare avklarade del A i vitsordet.  

 

1. a)  Hur gör man enligt IFRS/IAS vid avsaknad av en bestämmelse i en standard? 

        .                 

            b)  I Finland delar vi ju in intäkter i en resultaträkning i omsättning, övriga 

                 rörelseintäkter och i extraordinära intäkter. Hur ser indelningen ut i en resultaträkning 

                 uppgjord enligt IAS/IFRS? Finns det alternativa sätt att dela in intäkterna på i en 

                 IAS/IFRS-resultaträkning? 

 

c) Redogör för diskontering av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder: 

 

d) En verkställande direktör erhåller sin kompensation för utfört arbete i form av rätten att 

                  teckna företagets aktier. Hur noteras detta i företagets bokslut vid tidpunkten då rätten att 

                  teckna aktier ges, vid följande bokslutstidpunkt och vid tidpunkten då aktierna tecknas? 

                                                                                                                                           (20 p) 

 

2. Redogör för hur anläggningstillgångar värderas och upptas i ett IAS/IFRS-bokslut. 

      Diskutera skillnaderna mellan de olika alternativen utgående ifrån resultatberäkning och 

      utgående ifrån sjunkande priser.                                                                            (20 p) 

 

 

3. Nedan finner vi information angående ett företags omsättningstillgångar: 

 

- lager vid årets början  500 st  till en anskaffningsutgift på 11,00/st. 

- 1 februari säljer vi 375 st  

- 15 februari köper vi 750 st för 14,00/st 

- 1 mars säljer vi 500 st 

- 1 april köper vi 250 st för 15,00/st   

     

Räkna ut sålda varors kostnad enligt samtliga tillåtna sätt enligt IAS/IFRS. Notera även att 

vid bokslutstidpunkten kan vi köpa in varorna för 13,00/st. Nettoförsäljningsvärdet är vid 

bokslutstidpunkten 18,00/st. Tydliga uträkningar!                                                (20 p) 

 

4. En maskin har införskaffats för 80 000 euro 1.1.2000. Den ekonomiska livslängden uppgår 

      till 10 år. Den 31 december 2003 är maskinens återanskaffningsvärde 120 000 euro. Den 31 

      december 2005 uppgår maskinens återanskaffningsvärde till 60 000 euro. Hur skall 

      maskinen upptas i företagets bokslut (i resultat- och balansräkningen) för år 2003 och 2005, 

     då vi använder oss av omvärderingsmetoden? Tydliga uträkningar! 

                                                                                                                                       (20 p) 

 

5. Redogör för hur koncernbokslut skall uppgöra enligt IFRS/IAS. Redogör för eliminering av 

      internt aktieinnehav, eliminering av interna transaktioner och för upptagandet av 

      minoritetsintressen.                                                                                                  (20 p) 


