
Läs noga igenom hela denna instruktion före du börjar med din tentamen.
Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort.

Du ska utförligt, nyanserat och strukturerat beskriva redovisning i ett företag. 
Det innebär att du ska visa detta under samtliga delmoment.

- - - 

Du och två polare har startat ert första  aktiebolag som säljer färgglada kläder 
till ungdomar i din egen ålder. Ni har en liten butik på  söder i Helsingborg. 
Eftersom det är sent på hösten har ni valt att ha ett förkortat räkenskapsår.

‣ Räkenskapsår, 1 oktober - 31 december.
‣ Företaget har valt att redovisa moms varje månad.
‣ Företaget har tre anställda, ni själva.
‣ Ett banklån lyfts den 1 oktober.
‣ Kommunalskatten i Helsingborg är 30,60%

Tag fram en checklista som ska hjälpa din polare Katja, som är ekonomichef i 
företaget, att praktiskt ta sig genom ett helt verksamhetsår med dess olika 
ekonomiska områden. 

- - - 

Tag fram resultatbudget, 15 poster för de första tre månaderna. 

- - - 

Visa sedan utfallet på era första tre månader genom att bokföra relevanta 
affärshändelser, ca 30 st. Till varje affärshändelse ska det finnas tydliga 
instruktioner som ger Skatteverkets kontrollant all relevant fakta.

I dina poster ska det finnas affärshändelser som ger upphov till minst 5 rele-
vanta bokslutsjusteringar, d v s periodiseringar. Som tydligt ska visas upp 
som dina sista konteringar.

- - - 

Analysera ditt företag och visa hur du kunde göra annorlunda.

- - - 

Du ska även göra en utvärdering på din insats [före och under tentan] där du 
med säkerhet bedömer din egen förmåga och situationens krav. Om du har 
tidspress får du ytterligare 20 minuter till detta moment.

- - - 

Inlämning
Provet ska skrivas i din dator.
I dokumentets sidfot ska finnas ditt namn och klass.
Det mailas in via urkund och ges till handledaren i fysisk form.

Lycka till!

Chris
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