
Korreksjoner til Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring, 1. utgave, 1. opplag 
Mindre skrivefeil helt uten betydning for tolkningen av oppgaven er utelatt. 
Side 29, oppgave 7: Endre antatt vareforbruk til kr 2 000 000. 
Side 35, oppgave 14, siste linje i tabellen: Sum selvkost skal være kr 330 og ikke kr 300. 
Side 62, oppgave 19: Legg til følgende opplysning: Avdrag betales med 250 i desember. 
Side 73, oppgave 9, spørsmål a: Siste ord i første setning skal være «resultat» og ikke «inntekter». 
Side 98, oppgave 11 og 12: Avsetningen og reversering av denne er plassert under langsiktig gjeld 
(LG). Det skal selvsagt være kortsiktig gjeld (KG): 
11. Economia AS – avsetning for påløpt, ikke mottatt faktura: 

AM + OM + Bank = IEK + OEK + LG + KG 
     =   –4000    +4000 

 
12. Economia AS – Tidligere avsatt kostnad kommer: 

AM + OM + Bank = IEK + OEK + LG + KG 
    –5000 =   –1000    –4000 

 
Side 100, oppgave 23: Løsningen er basert på 8 % mva. For tiden er mva.-satsen 10 %, som det 
også er angitt i selve oppgaveteksten. 
Side 103, oppgave 41, andre tekstlinje: Denne skal lyde: Kostnad i år = totalt betalt i år ekskl. mva. 
- betalt i år, kostnad i fjor - betalt i år, kostnad til neste år. Det skal med andre ord stå minus og 
ikke pluss foran siste del av uttrykket. Selve beregningen som følger er korrekt. 
Side 111, oppgave 10c: Det står «53 pasienter» i deler av svaret. Det skal være «53 ordrer». 
Side 111, oppgave 11: Svaret er som er angitt er det motsatte av det korrekte, som skal være: 
Bedriften har økende variable enhetskostnader. Kostnadene er med andre ord overproporsjonale 
i og med at økningen i variable kostnader er større enn den den tilhørende produksjonsøkningen. 
 Side 115-116, oppgave 2 d: Løsningen tar utgangspunkt i antall ansatte. Finner vi først den 
gjensidige utvekslingen mellom støtteavdelingene:  
A = 298 000 + 0,25F 
F = 498 000 + 0,25A 
 A = 298 000 + 0,25 × (498 000 + 0,25A) 
A = 298 000 + 124 500 + 0,0625A 
A – 0, 0625A = 422 500  A = 422 500/0,9375 ≈ 450 667 
 F = 498 000 + 0,25 × 450 667 ≈ 610 667 
  



 
 Støtteavdelinger Produksjonsavdelinger 

Administrasjon Fellestjenester Sum Bøker Andre medier Sum 
Kostnader før 
fordeling kr 298 000 kr 498 000 kr 796 000 kr 765 200 kr 978 800 kr 1 744 000 
Ressursbruk 
Administrasjon 
(kr) 

–kr 112 667 kr 112 667 kr 0    

Ressursbruk 
Fellestjenester 
(kr) 

kr 152 667 –kr 152 667 kr 0    

Ressursbruk 
Administrasjon 
(%) 

   67 % 33 % 100 % 

Ressursbruk 
Administrasjon 
(kr) 

–kr 338 000  –kr 338 000 kr 225 333 kr 112 667 kr 338 000 

Ressursbruk 
Fellestjenester 
(%) 

   67 % 33 % 100 % 

Ressursbruk 
Fellestjenester 
(kr) 

 –kr 458 000 –kr 458 000 kr 305 333 kr 152 667 kr 458 000 

Kostnader etter 
fordeling kr 0 kr 0 kr 0 kr 1 295 867 kr 1 244 133 kr 2 540 000 

 
Side 119, oppgave 3b: Løsningen er basert på dekningsgrad 55 % og ikke 45 %. Korrekte tall er: 
Pris ekskl. mva. = VEK/(1–DG)  kr 44 220/(1–0,45) = kr 80 400  Pris inkl. mva. = kr 80 400 
× 1,25 = kr 100 500 
Side 119, oppgave 4a og b: Tallet for indirekte variable kostnader er blitt feil, hvilket forplanter seg 
gjennom oppgaven. Korrekt a og b er: 

a) Selvkost for ordren: 
Direkte materiale kr 14 000 
Direkte lønn tilvirkningsavdelingen kr 7500 
Indirekte variable kostnader tilvirkningsavdelingen (25 %) kr 1875 
Indirekte faste kostnader tilvirkningsavdelingen (50 %) kr 3750 
Tilvirkningskostnader kr 27 125 
Indirekte variable kostnader salgs– og administrasjonsavdelingen (20 %) kr 5425 
Indirekte faste kostnader salgs– og administrasjonsavdelingen (30 %) kr 8137,50 
Selvkost kr 40 687,50 

 



b) Pris inkl. mva.: 
Pris ekskl. mva. = Selvkost × (1+fortjenestepåslag)  kr 40 687,50 × (1+0,12) = kr 45 
570   Pris inkl. mva. = kr 45 570 × 1,25 = kr 56 962,50 

Side 148, oppgave 7b: I løsningen er verdien for UB og IB varelager byttet om. Korrekt 
beregningen er: Varekjøp = kr 160 000 × (1–0,55) + kr 18 700 – kr 16 600 = kr 74 100 
Side 162, oppgave 9a. Første setning skal lyde: Pris for størst mulig resultat. (Og ikke inntekt). 
 
 
  


