
Korreksjoner/presiseringer til 2. utgave, 2. opplag av Grunnleggende 

økonomistyring  
 

1. Side 94, oppgave 16: Andre setning lyder: «Innkjøp av varer og tjenester med mva. ble kr 2 000 
000 ekskl. mva.». Det riktige skal være: «Innkjøp av ulike varer og tjenester utgjorde kr 2 000 000 
ekskl. mva.» 
 

2. Side 114, etter definisjon 3.24: Sett inn tekst (rødt) slik at det står: «Det er salg på kreditt som 
utløser kundefordringer i regnskapet. I dette eksempelet er kun 2 % av salget på kreditt. 
Kundefordringene er inklusive merverdiavgift (i normaltilfellet, som vi bygger på i denne boken), 
og derfor multipliserer vi med én pluss merverdiavgiftssatsen.» 

 

3. Side 123, spørsmål g): Sett inn til slutt: (Se eksempel 2.23 for hjelp.) 

 

4. Side 124, spørsmål z): Sett inn til slutt: (Se tabell 10.24 for hjelp.) 

 

5. Side 237, nest nederste linje: Sett inn, etter ordet «dekningsbidragslinjen»: (i figur 7.5 og 7.6 

merket Isobidrag0) 

6. Side 238, andre linje ovenfra: Sett inn, etter ordet «mulighetsområdet»: (i figur 7.6 merket 
Isobidrag*). 

 
 

 Korreksjoner/presiseringer til 2. utgave, 1. opplag av Grunnleggende 

økonomistyring  
 

1. Side 94, oppgave 16: Andre setning lyder: «Innkjøp av varer og tjenester med mva. ble kr 2 000 
000 ekskl. mva.». Det riktige skal være: «Innkjøp av ulike varer og tjenester utgjorde kr 2 000 000 
ekskl. mva.» 
 

2. Side 114, etter definisjon 3.24: Sett inn tekst (rødt) slik at det står: «Det er salg på kreditt som 
utløser kundefordringer i regnskapet. I dette eksempelet er kun 2 % av salget på kreditt. 
Kundefordringene er inklusive merverdiavgift (i normaltilfellet, som vi bygger på i denne boken), 
og derfor multipliserer vi med én pluss merverdiavgiftssatsen.» 
 

3. Side 123, spørsmål g): Sett inn til slutt: (Se eksempel 2.23 for hjelp.) 

 

4. Side 124, spørsmål z): Sett inn til slutt: (Se tabell 10.24 for hjelp.) 

5. Side 187, definisjon 6.4: Det står: Dekningsgrad = Dekningsbidrag/Pris. Det skal stå: Dekningsgrad 
= Dekningsbidrag/Pris x 100 %  
 

6. Side 215: Aller siste setning nederst på siden: «Vi går med andre glipp av hele alternativet.» Her 
mangler ordet «ord»: «Vi går med andre ord glipp av hele alternativet.»  

 

7. Side 221, øverst på siden i Løsningsforslag (før avsnitt 7.2.3), tredje siste linje i løsningsforslaget: 
Det står «kr 136 – kr 120 = kr 120». Det riktig er: «kr 136 – kr 120 = kr 16».  



 

8. Side 224 og 225: Det er en underoverskrift som begynner med «Salg av 1. produkt, nullpunkt i 
antall enheter» og «Salg av 1. produkt, nullpunkt i kroner». Det er tale om ett eneste produkt. 
Det skal stå: «Salg av ett produkt, nullpunkt i antall enheter» og «Salg av ett produkt, nullpunkt i 
kroner.» 

 

9. Side 237, nest nederste linje: Sett inn, etter ordet «dekningsbidragslinjen»: (i figur 7.5 og 7.6 
merket Isobidrag0) 

 

10. Side 238, andre linje ovenfra: Sett inn, etter ordet «mulighetsområdet»: (i figur 7.6 merket 
Isobidrag*). 

 

11. Side 240, beregningen i oransje skrift før avsnitt 7.4: Ordet «vi» mangler og ulikhetstegnet er i de 
tre første linjene snudd feil vei. Resonnementet og svaret er imidlertid korrekt. Korrekt oppsett 
er:  
DBX1/DBX2 > MengdeX2/MengdeX1, hvor vi nå skal finne nytt dekningsbidrag for jakkene:  
X/kr 750 > 8000 enheter/2000 enheter  
X/kr 750 > 4  
X > kr 3000, som vil gi et totalt dekningsbidrag på kr 3000 × 2000 enheter = kr 6 000 000 
 

12. Side 247, fotnote 85: Beregningen helt til slutt i siste setning i fotnoten skal være: 6/3 = 2.  
 

13. Side 308, definisjon 9.12: I andre linje skal det være liten r og ikke R.  
 

14. Side 313, tre linjer over tabell 9.21: «Periodens rente = kr 283 869 x 0,03 = kr 85 156». Svaret i 
regnestykket har fått kommaet på feil plass (ref. den påfølgende linjen hvor det er korrekt. Det 
skal altså stå «Periodens rente = kr 283 869 x 0,03 = kr 8516». 

 

15. Side 315, tabell 9.23: Overskriften i kolonne 2 er feil (År 0). Skal være «Annuitetsfaktor»:  
 

Prosjekt  Annuitetsfaktor   Nåverdi (kr)   Overskuddsannuitet (kr)  

 

 
  
13. Side 365, tabell 10.25: Under Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter står det «Utbetalinger ved 
salg av varige driftsmidler». Det skal være «Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler».  
 


