Eksamen
25. november 2016
SSS2003
Økonomi og administrasjon
Programområde:
Sal/salg, service og sikkerheit/sikkerhet

Nynorsk

Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tar og
grunngje desse.
Grunnlaget for å vurdere kompetansen din i faget er desse
kompetansemåla i læreplanen:
-

presentere og bruke fagstoff, grunngje synspunkta dine
og framlegga dine til løysing på oppgåva
trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
gjøre greie for resultatet/ konsekvensane av dei faglege
vala dine
meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter
bruke eksempel der dette er relevant
bruke fagterminologi og hjelpemiddel på ein
føremålstenleg og etterretteleg måte

Andre opplysingar
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Case
Gourmet AS tilbyr ferskt kjøtt, vilt, ferdigmat og catering til forbrukarar og bedrifter.
Forretninga har vore i familien i tre generasjonar og dagleg leiar er i dag John
Hermansen. Forretninga har i tillegg til John sjølv tre tilsette, to med fagbrev som
kokk og ein med fagbrev som butikkslaktar. Dei tilbyr eit godt utval av heimlege og
utanlandske delikatesser og er ein faghandel for kjøtt som satsar på kortreist mat og
lokalt produserte produkt.

Resultatrekneskapen for 2015 for Gourmet AS ser slik ut:
Salsinntekter viste kr 7.000.000. Avskrivingane er lineære og utgjorde 1 % av
salsinntektene. Lønn, inkludert arbeidsgjevaravgift og ferielønn, utgjorde til saman 29
%. Rentekostnadene viste seg å utgjøre 1,3 %. Dei har brukt kr 140.000 på
marknadsføring i 2014. Vidare har husleiga utgjort 6 % og andre driftskostnader har
til saman utgjort 3 %. Årsresultatet på kr 346 500 er ikkje som venta. Vareforbruket
var på 52,5 % og skattekostnaden blei 0,25 %.

Balansetala såg slik ut:

01.01.15

Anleggsmiddel

920.000

938.800

Omløpsmiddel

2.962.000

2.935.000

Sum eigendelar

3.882.000

3.873.000

884.000

869.000

Langsiktig gjeld

1.960.000

1.950.000

Kortsiktig gjeld

1.437.100

1.454.100

Sum eigenkapital og gjeld

3.882.000

3.873.100

Eigenkapital

31.12.15

Varelageret var 01.01.15 på kr 1.200.000 og 31.12.15 på kr 1.300.000.
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Oppgåve 1
Rekn ut tala i resultatrekneskapen og balansen til Vilt og delikatesse AS i samsvar
med reglane i rekneskapslova.

A. Kva blei årsresultatet?

B. Vidare blir du beden om å berekne totalkapitalrentabilitet, kommentere denne
og komme med konkrete framlegg til korleis den eventuelt kan bli betre. John
ønskjer også di vurdering av eigenkapitalrentabiliteten før og etter skatt, samt
av gjeldsrenta.

Oppgåve 2
A. John ser at det er travelt for dei tilsette både å jobbe i sjølve butikkutsalet og i
produksjonen og vurderer å tilsette ein person til. Du kan ein del om
rekruttering og tilsettingar og blir her beden om å hjelpe han med ein plan for
dette arbeidet. Den nytilsette er tenkt tilsett i butikkutsalet.

B. Lag eit forslag til jobbannonsen slik du meiner han bør vere.

C. Søk på stillinga. Bruk retningslinjer for norsk standard brevoppstilling.
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Bokmål

Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Grunnlaget for å vurdere kompetansen din i faget, er disse
kompetansemålene i læreplanen:
-

presentere og bruke fagstoff, begrunne dine synspunkter
og forslagene dine til løsning på oppgaven
trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige
valg
mestre relevante grunnleggende ferdigheter
bruke eksempler der det er relevant
- bruke fagterminologi og hjelpemiddel på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte

Andre
opplysninger
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Case
Gourmet AS tilbyr ferskt kjøtt, vilt, ferdigmat og catering til forbrukere og bedrifter.
Forretningen har vært i familien i tre generasjoner og daglig leder er i dag John
Hermansen. Forretningen har i tillegg til John selv tre ansatte, to med fagbrev som
kokk og en med fagbrev som butikkslakter. De tilbyr et godt utvalg av hjemlige og
utenlandske delikatesser og er en faghandel for kjøtt som satser på kortreist mat og
lokalt produserte produkter.

Resultatregnskapet for 2015 for Gourmet AS er som følger:
Salgsinntekter viste kr 7.000.000. Avskrivningene er lineære og utgjorde 1 % av
salgsinntektene. Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift og ferielønn, utgjorde til sammen
29 %. Rentekostnadene viste seg å utgjøre 1,3 %. De har brukt kr 140.000 på
markedsføring i 2014. Videre har husleien utgjort 6 % og andre driftskostnader har til
sammen utgjort 3 %. Årsresultatet på kr 346 500 er ikke som forventet. Vareforbruket
var på 52,5 % og skattekostnaden ble 0,25 %.

Balansetallene var som følger:

01.01.15

Anleggsmidler

920.000

938.800

Omløpsmidler

2.962.000

2.935.000

Sum eiendeler

3.882.000

3.873.000

884.000

869.000

Langsiktig gjeld

1.960.000

1.950.000

Kortsiktig gjeld

1.437.100

1.454.100

Sum egenkapital og gjeld

3.882.000

3.873.100

Egenkapital

31.12.15

Varelageret var 01.01.15 på kr 1.200.000 og 31.12.15 på kr 1.300.000.
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Oppgave 1
Regn ut tallene i resultatregnskapet og balansen til Vilt og delikatesse AS i henhold til
reglene i Regnskapsloven.

A. Hva ble årsresultatet?

B. Videre bes du om å beregne totalkapitalrentabilitet, kommentere denne og
komme med konkrete forslag til hvordan den eventuelt kan forbedres. John
ønsker også din vurdering av egenkapitalrentabiliteten før og etter skatt, samt
av gjeldsrenten

Oppgave 2
A. John ser at det er travelt for de ansatte å både jobbe i selve butikkutsalget og i
produksjonen og vurderer å ansette en person til. Du kan en del om
rekruttering og ansettelser og bes her om å hjelpe han med en plan for dette
arbeidet. Den nytilsatte er tenkt ansatt i butikkutsalget.

B. Lag et forslag til jobbannonsen slik du mener den bør være.
C. Søk på stillingen. Bruk retningslinjer for norsk standard brevoppstilling.
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