Mälardalens högskola
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

Företagsekonomi, grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp
Del 1 och Del 2
delas ut samtidigt

Torsdagen den 5 november, kl 14.30–18.30

Kontaktperson för Del 1 är Riitta Lehtisalo. Tentamensvakten har telefonnummer.
Telefontid kl 15.30-16.00

Del 1
Omfattning
Del 1
2
Totalt

Max-poäng
20p
10p
30p

Betygsgränser
U
G

VG

0-14

24-30

15-23

KOD:.........................

Skrivningsanvisningar
Hjälpmedel: Miniräknare

1. Skriv din kod på försättsbladet.
2. Uppgifterna besvaras på det utrymme som finns efter varje uppgift. Om utrymmet inte
räcker till, använd baksidan, ej lösa ark.
3. Teorifrågor besvaras definitionsmässigt/redogörande, dvs enbart exempel ger inga poäng.
4. Kompletta beräkningar skall redovisas där det klart framgår vad siffrorna avser. Avbrott i
beräkningskedjan eller saknad beräkning kan ge poängavdrag.
Enheter skall anges.
5. Om något verkar fel i uppgifterna är det din sak att hantera detta på bästa sätt.

Lycka till!
Antal poäng................................

Lärarsign....................

Mälardalens högskola
FOA134
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

Ten3 Del1

Uppgift 1 (5 p)
Ange om påståenden nedan är rätt eller fel genom att ringa in svaret Rätt eller Fel i punkterna
nedan:
1. Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning. (1 p)
Rätt

Fel

2. Upplupna intäkter ska vid bokslutet redovisas som en interimsfordran. (1 p)
Rätt

Fel

3. I vissa situationer kan räkenskapsåret omfatta en längre period än tolv månader. (1 p)
Rätt

Fel

4. Desto högre värde man sätter på tillgångarna vid räkenskapsårets slut, desto bättre blir årets
resultat. (1 p)
Rätt

Fel

5. Vid räkenskapsårets slut ska man periodisera kostnader till utgifter. (1 p)
Rätt

Fel

Uppgift 2 (3 p)
Ange och redogör för huvudregeln vid värdering av omsättningstillgångar samt vilken
redovisningsprincip den är uttryck för.
Regeln benämns............................................................................................................

Regeln innebär att omsättningstillgångarna ska värderas till..........................................

.........................................................................................................................................

Redovisningsprincipen heter...........................................................................................
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Mälardalens högskola
FOA134
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

Ten3 Del1

Uppgift 3 (3 p)
Pingvinen AB skaffade i början av sitt första verksamhetsår kontorsmaskiner för sammanlagt
50 000 kr. Betalningen för kontorsmaskinerna delades upp på 2 år – hälften det första året och
hälften det andra året. Nyttande perioden (den ekonomiska livslängden) beräknas för
kontorsmaskinerna till 5 år.
a) Hur stor är kostnaden det första året för kontorsmaskinerna? (1 p)

b) I början av år 4 vill man modernisera kontoret och säljer kontorsmaskinerna för att göra
plats för ny utrustning. Kontorsmaskinerna säljs för 15 000 kr. Gjorde man en bra affär?
Motivera Ditt svar med hjälp av beräkningar. (1 p)

c) Redogör kortfattat för det yttersta syftet med civilrättsliga maximivärderingsreglerna vid
värdering av tillgångar. (1 p)
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Mälardalens högskola
FOA134
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

Ten3 Del1

Uppgift 4 (2 p)
Företaget Ripa ägs och drivs av Bo Gök. I början på 2014 fanns i företaget tillgångar på
440 000 kr och skulder på 235 000 kr. Under 2014 tog Bo Gök ut från företaget 168 000 kr
för privat bruk. 2014 blev ur resultatsynpunkt inte särskilt lyckat då företaget visade en förlust
på 18 000 kr.
Hur stort var det egna kapitalet vid slutet av år 2014?

Uppgift 5 (2 p)
Under februari har företaget Sparven AB köpt in och sålt varor enligt nedan:
-

Varuinköp 3 600 000 kr exkl moms (momspålägg 25%). All varuinköp har varit
kreditköp.

-

Kontant försäljning 1 500 000 kr inkl moms (momspålägg 25%).

-

Kredit försäljning 3 180 000 kr inkl moms (momspålägg 25%).

Beräkna och ange företagets momsskuld för februari.

Sida 4 av 6

Mälardalens högskola
FOA134
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

Ten3 Del1

Uppgift 6 (2 p)
I AB FALK betalas månadslönerna ut den 25:e varje månad via bankgiro.
Löner och skatteavdrag för januari år 2015 var enligt nedan.
Bruttolön
Preliminärskatt
Nettolön

240 000 kr
–72 000 kr
168 000 kr

Arbetsgivaravgifterna uppgår under januari år 2015 till 35 procent av lönesumman.
Bokför på nedanstående konton löner, personalskatter och arbetsgivaravgifter vid
löneutbetalningstillfället den 25:e januari.
1930 Bankgiro

2710 Personalens källskatt

2730 Lagstadgade sociala avgifter

7010 Löner

7510 Lagstadgade sociala avgifter
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Mälardalens högskola
FOA134
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

Ten3 Del1

Uppgift 7 (3 p)
Inför bokslutet den 31 december 2014 innehåller huvudboken för Örnbo AB bl a de
saldobelopp som återges på kontona här nedan. Din uppgift är att göra bokslutstransaktioner.
Ta därvid hänsyn till följande upplysningar (Du behöver inte avsluta kontona):
1.
2.
3.

IB

Beloppet på konto 6310 Försäkringspremier avser en försäkring som har betalats
den 31 oktober och gäller ett år framåt. (1 p)
Företaget har under det aktuella året den 1 december tagit ett banklån på 400 000 kr.
Årsräntesatsen är 6%. Räntan ska betalas kvartalsvis med början den 1 mars. (1 p)
Varulagrets inventerade värde uppgår den 31/12 till 25 700 kr (Värdering har gjorts enligt
gällande regler). (1 p)
1410 Varulager
37 000

4010 Förändring av varulager

1700 Interimsfordringar

6310 Försäkringspremier
Saldo 37 200

2350 Banklån

8400 Räntekostnader

Saldo 400 000

2900 Interimsskulder
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