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FINANSREGNSKAP 2
02.12.2016
Kl. 09.00 – 12.00

Tillatte hjelpemidler: Lovsamling / Regnskapsloven/Skatteloven
Kalkulator

Oppgavesettet inneholder 4 oppgaver på 5 sider inkludert forsiden.

Forklar og vis til aktuelle lovparagrafer der det er naturlig.

Ta selv de forutsetninger du finner nødvendig.

LYKKE TIL!

Oppgave 1 ( ca. 25%)

Bedriften Andersen AS kjøper 1.1.2013 maskiner til produksjonen for kr 300.000.

a) Maskinenes levetid er anslått til 3 år. Beregn regnskapsmessig balanseverdi per 1.1 og 31.12 samt
avskrivninger (lineære) for 2013 og 2014.
b) Hvorfor brukes avskrivninger i regnskapet?
c) Gjør nå det samme under forutsetningen av at maskinene har en utrangeringsverdi ved endt levetid på kr
60.000
d) Skattemessig brukes saldoavskrivninger. Bruk samme forutsetninger som under spørsmål a) og beregn
skattemessig balanseverdi per 1.1 og 31.12 samt avskrivninger for 2013 og 2014.
e) Gjør det samme som under spørsmål d) men med forutsetning av at bedriften i løpet av 2014 selger en
maskin for kr 110.000 samt påkoster de resterende maskinene kr 100.000.

Oppgave 2 (ca. 20%)

Et utdrag fra regnskapet til Fjorden handel for 2015 viser:
Balanse per
EIENDELER
Varige driftsmidler
Varer
Kundefordringer
Bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Fjorden Kapital
Lån i Bedriftsbanken
Leverandørgjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Resultatregnskap
Salgsinntekt
Varekostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Rentekostnad
Årsoverskudd
Privatuttak
Til annen EK



31.12

1.1

1350
765
225
160
2500

1100
550
250
100
2000

440
1635
425
2500

400
1225
375
2000

2015
8000
(4500)
(600)
(2440)
(150)
310
(270)
40

Det er betalt kr 200 i avdrag på langsiktig lån i Bedriftsbanken AS
Det er ingen salg av varige driftsmidler i perioden

Se bort fra merverdiavgift
a) Utarbeid en kontantstrømoppstilling hvor endring av bankinnskudd er forklart med kontantstrøm fra
drift- , investerings- og finansieringsaktiviteter

Oppgave 3

(ca. 40 %)

Du får disse opplysningene om bedriften Olsen AS sitt resultatregnskap for 2015:
Driftsinntekter

kr 8.000.000

Varekostnad

kr 4.800.000

Avskrivninger

kr 200.000

Representasjonskostnader

kr 100.000






Det var ingen midlertidige forskjeller per 1.1.2015
Varebeholdningen er per 31.12 nedskrevet med kr 200.000 pga. ukurans
Skattemessig avskrivning er kr 700.000
Alle representasjonskostnadene er ikke fradragsberettigede

a)
Beregne bedriftens regnskapsmessige resultat, den skattepliktige inntekten og skattekostnaden for 2015

b)
Beregne bedriftens skattemessige resultat og den betalbare skatten for 2015

c)
Beregne endringen i utsatt skatt for 2015

d)
Avslutt regnskapet for Olsen AS for 2015

Oppgave 4 (ca. 15%)

Aksjeinvest AS er et lite, norsk foretak. Et utdrag fra bedriftens regnskap viser følgende:

Utdrag av Balanse per 31.12
Aksjer
Egenkapital
Totalkapital

2015
3 800
6 000
22 000

Utdrag av Resultatregnskap
Driftsresultat
Finansinntekt
Finanskostnad
Resultat før skattekostnad

2015
1 400
800
(700)
1 500

2014
3 000
5 000
18 000

a) Alle aksjene ble anskaffet 31.12.2014 og er markedsbaserte omløpsaksjer som er vurdert i henhold til
regnskapslovens § 5-8. Beregn totalkapitalrentabiliteten

Forutsett nå at aksjene skal vurderes i samsvar med laveste verdis prinsipp (se bort fra skatt av verdiendring
på aksjer)
b) Beregn det nye resultatet før skattekostnad, nye balanseverdier og totalkapitalrentabiliteten med den nye
forutsetningen.
c) Hva kan du si om totalkapitalrentabilliten du kom frem til på spørsmål a ?

