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Emnekode: ROMF1013 Emnenavn: Matematikk og fysikk, deleksamen matematikk 1

Dato: 18.02.2019 Tid fra / tt:12.00 - 16.00 Ant. timer: 4

Ansvarlig faglærer: Otto Waaraas

Campus: Kongsberg Fakultet: Helse- og sosialvitenskap

Antall oppgaver: 4 Antallvedlegg: 0 Ant. sider inkl. forside og vedlegg:

4

Til latte hjelpem id ler (jfr. em n ebeskrivelse) :

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt
Kalkulator

Opplysninger om vedlegg: lngen

Merknader:
- Deleksamen i matematikkdelen
- Alle deloppgaver teller likt.

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter Li

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



a) Deriver funksjonene

f(x)=2x'+3xo +l
x

Oppgave 1

g(x) = e'u*t*
lnx

h(x) = 
-x

b) Gitt funksjonen : f(x) :-E#f

r(x) =-40 + 5o sin (;,)

1. Bestem nullpunktene til funksjonen ved regning
2. Bestem eventuelle asymptoter ved regning.
3. Skisser grafen til f

c) Gittfunksjonen: g(x)=2x3 +3xz -l2x

1. Deriver funksjonen g og drøft den deriverte på fortegnskjema
2. Bestem topp og bunnpunkt.
3. Regn ut ligningen til tangenten til grafen for x = 0

Oppgave 2

a) På hytta mi er det ene taket litt lengere enn det andre. Det ene er 5m og det
andre 10m. Mønevinkelen er ca 135" og punktene A og B ligger på samme
vannrette linje, se figur under.

c

5m

A

1. Regn ut arealet av trekanten ABC
2. Regn ut lengden fra A til B og høyden fra C ned på linja AB

b) På planeten Utopia varierer temperaturen gjennom et Utopia-år periodisk. Vi
kan beskrive temperaturen ved hjelp av denne ligningen:

B

x e [0, to]

der x er antall uker

1. Hva er høyeste og laveste temperatur på Utopia? Hva er
gjen no msn ittstemperatu ren?

2. Hvor mange uker er et Utopisk år?
3. Når øker temperaturen mest?
4. Når er temperaturen lavest?



Oppgave 3

Løs ligningene

a) (r.)' -r(r.)-15 = o

b) lnx' +lnx = 3

c) *.r*1.,6=o r=[o",loo"]

d) 2tanx= 4cos60o -sin180" r. [0",:OO"]

Oppgave 4

Gitt funksjonen .f (x)=ln(xz -4x)
a) Løs ulikheten x'-4x>0 og forklarat løsningen er lik Dr

b) Vis at f'(x)- 2!-4
x'-4x

c) Finn eventuelle topp eller bunnpunkter.
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Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt
Kalkulator

Opplysninger om vedlegg: lngen
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- Deleksamen i matematikkdelen
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KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



a) Deriver funksjonene

f(x)=2x'+3xo +l
x

Oppgave 1

g(x) = e'o*" h(x) =\t
x

b) citt funksjonen : f(x) =!if

r(x) = -40+so.i"(;r)

1. Bestem nullpunktene til funksjonen ved regning
2. Bestem eventuelle asymptoter ved regning.
3. Skisser grafen til f

c) Gitt funksjonen: g(x) = 2x3 +3xz -IZx

1. Deriver funksjonen g og drøft den deriverte på fortegnskjema
2. Bestem topp og bunnpunkt.
3. Regn ut ligningen til tangenten til grafen for x = 0

Oppgave 2

a) På hytta mi er det ene taket litt lengere enn det andre. Det ene er 5m og det
andre 10m. Mønevinkelen er ca 1 35' og punktene A og B ligger på samme
vannrette linje, se figur under.

c

5m 0m

A

1. Regn ut arealet av trekanten ABC
2. Regn ut lengden fra A til B og høyden fra C ned på linja AB

b) På planeten Utopia varierer temperaturen gjennom et Utopia-år periodisk. Vi
kan beskrive temperaturen ved hjelp av denne ligningen:

B

xe[o,to]

der x er antall uker

1. Hva er høyeste og laveste temperatur på Utopia? Hva er
gjen no msn ittstemperatu ren?

2. Hvor mange uker er et Utopisk år?
3. Når øker temperaturen mest?
4. Når er temperaturen lavest?



Oppgave 3

Løs ligningene

a) (r')' -z(z')-15 = o

b) lnx2 +lnx = 3

c) rorr*1.,Æ=o r.[o",loo"]

d) 2tanx= 4cos60o -sin180" r. [0",:OO"]

Oppgave 4

Gitt funksjonen f (x) =ln(xz - 4x)

a) Løs ulikheten x' - 4x > 0 og forklar at løsningen er lik Dr

b) Vis al f'(x)- 2!-4
x'-4x

c) Finn eventuelle topp eller bunnpunkter.
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Til latte hjelpem id ler (jfr. em n ebeskrivelse) :

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt
Kalkulator

Opplysninger om vedlegg: lngen

Merknader:
- Deleksamen i matematikkdelen
- Alle deloppgaver teller likt.

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter Lin r

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



a) Deriver funksjonene

f(x)=2x'+3xo +l
x,

Oppgave 1

b) Gitt funksjonen: f (x) =

. ..4t +2xg\x) = e

^2^/-JJr -J_X+O
n+1

1. Bestem nullpunktene til funksjonen ved regning
2. Bestem eventuelle asymptoter ved regning.
3. Skisser grafen til f

c) Gitt funksjonen: g(x) = 2x3 +3x2 -l2x

1. Deriver funksjonen g og drøft den deriverte på fortegnskjema
2. Bestem topp og bunnpunkt.
3. Regn ut ligningen til tangenten til grafen for x = 0

Oppgave 2

a) På hytta mi er det ene taket litt lengere enn det andre. Det ene er 5m og det
andre 10m. Mønevinkelen er ca 135' og punktene A og B ligger på samme
vannrette linje, se figur under.

c

5m 0m

A

1. Regn ut arealet av trekanten ABC
2. Regn ut lengden fra A til B og høyden fra C ned på linja AB

b) På planeten Utopia varierer temperaturen gjennom et Utopia-år periodisk. Vi
kan beskrive temperaturen ved hjelp av denne ligningen:

h(x) =\ t
x

B

r(x): -40+5osin(;") x e [0, to]

der x er antall uker

1. Hva er høyeste og laveste temperatur på Utopia? Hva er
gjen no msn ittstemperatu ren?

2. Hvor mange uker er et Utopisk år?
3. Når øker temperaturen mest?
4. Når er temperaturen lavest?



Oppgave 3

Løs ligningene

(r")' -z(z')-15 = oa)

b) lnx2 +ln x = 3

1_
c) .osr+lJ3 = o'2 lxe 0o,360"t

d) 2tanx= 4cos60o -sin180" ". [0",:OO"]

Oppgave 4

Gitt funksjonen /(x) =ln(x' -4x)
a) Løs ulikheten x' -4x > 0 og forklar at løsningen er lik Dt

b) Vis at f'(x)- 2!-4
x'-4x

c) Finn eventuelle topp eller bunnpunkter.
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Ti I latte hjelpem id ler (jfr. em nebeskrivelse)

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt
Kalkulator

Opplysninger om vedlegg: lngen

Merknader:
- Deleksamen i matematikkdelen
- Alle deloppgaver teller likt.

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter x Li r

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESEfiET ER FULLSTENDIG



a) Deriver funksjonene

f (x) =2xt +3xo +\
x

Oppgave 1

b) Gitt funksjonen: f (x)=

g(x) = e"o*"

-3x2 -3x+6
x+1

1. Bestem nullpunktene til funksjonen ved regning
2. Bestem eventuelle asymptoter ved regning.
3. Skisser grafen til f

c) Gittfunksjonen: g(x)=2x3 +3x2 -l2x

1. Deriver funksjonen g og drøft den deriverte på fortegnskjema
2. Bestem topp og bunnpunkt.
3. Regn ut ligningen til tangenten til grafen for x = 0

Oppgave 2

a) På hytta mi er det ene taket litt lengere enn det andre. Det ene er 5m og det
andre 10m. Mønevinkelen er ca 135 " og punktene A og B ligger på samme
vannrette linje, se figur under.

c

5m

A

1. Regn ut arealet av trekanten ABC
2. Regn ut lengden fra A til B og høyden fra C ned på linja AB

b) På planeten Utopia varierer temperaturen gjennom et Utopia-år periodisk. Vi
kan beskrive temperaturen ved hjelp av denne ligningen:

h@) =bt
x

0m

B

(- \
T(x) = -40+s0sinl ix I[s )

.,re[o,to]

der x er antall uker

1. Hva er høyeste og laveste temperatur på Utopia? Hva er
gjen no msn ittstem peratu ren?

2. Hvor mange uker er et Utopisk år?
3. Når øker temperaturen mest?
4. Når er temperaturen lavest?



Oppgave 3

Løs ligningene

a) (r.)' -r(2")-15 = o

b) lnxt +lnx=3

c) .o."*1.6 = o r. [0",:oo"]

d) 2tanx = 4cos60o -sin180" NE 0o,360o

Oppgave 4

Gitt funksjonen -f (x) =ln(xz - 4x)

a) Løs ulikheten x'-4x>0 og forklarat løsningen er lik Dr

b) Vis at f'(x)=':-ox'-4x
c) Finn eventuelle topp eller bunnpunkter.
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DRt2000K
Emnenavn:

Driftsregnska p og budsiettering
Dato:
21..02.2019

Tid fra / til:
09:00 - L3:00

Ant. timer:
4 timer

Ansv. faglærer
And16 Opsahl
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Kongsberg

Fakultet:
USN Handelshøyskolen

Antall oppgaver
4

Antall vedlegg:

4

Ant. sider inkl. forside og vedlegg

L6

Tillatte hjelpem id ler (jfr. em nebeskrivelse) :

o Avansert kalkulator (NB: ikke kommuniserbar)

Opplysninger om vedlegg:
o Vedlegg 1: Svarark - Oppgave t (2 eksemplarer).
o Vedlegg 2: Standardkost-skjema - Oppgave 3 (2 eksemplarer).
o Vedlegg 3: Avviksskjema - Direkte kostnader - Oppgave 3 (2 eksemplarer)
o Vedlegg 4: Budsjettskjema - Oppgave 4 (2 eksemplarer).

Merknader:
o Husk å skrive kandidatnummer på de skjemaene du leverer inn
o Det skal kun fylles ut ett (1) vedlegg per oppgave

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter Li erX



Oppgave l- - Flervalgsoppgaver (IO%)
Denne oppgaven består av L0 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(1-) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overf6rer du disse til <vedlegg 1

- Svarark - oppgave 1r ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan

gjØres ved å skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

1.1 Hvilke påstand stemmer om driftsregnskapet?

a. Driftsregnskapet følger ingen offisielle krav eller retningslinjer.
b. Driftsregnskapet har ofte en høyere detaljgrad enn finansregnskapet.

c. Driftsregnskapet utarbeides ofte på månedlig basis.

d. Alle påstandene er riktige.

1.2. Et eksempel på en sammensatt kostnad er:

a. Direkte lønn uten lønnsgarantier.

b. En leasingkostnad.

c. FoU-kostnader.

d. Reklamekostnader.

1.3. Minste kvadraters metoden

a. er generelt mindre nøyaktig enn høy-/lav metoden.
b. kan kun benyttes når det faste kostnadselementet er større enn det variable.

c. benyttes for å beregne en regresjonslinje som minimerer summen av de kvadrerte awikene
og linjen.

d. alle alternativene er korrekte.

1.4. Hvilket av de følgende alternativer passer IKKE som beskrivelse av innkj6p basert på JIT?

a. Varene skal leveres igod tid før de skal benyttes.

b. Antall levera ndører reduseres til noen få.

c. Kvalitetskontrollen kan reduseres til et minimum.

d. Betaling skjer samlet for alle leveransene gjennom en uke eller en måned

1.5. Hvilken av de f6lgende kostnadene er normalt irrelevante for fremtidige beslutninger?

a. Reversiblekostnader.

b. Avskrivninger.

c. Alternativkostnader.

d. Faste kostnader.



1.6. I en ukjøpe eller produsere selv> -beslutning er

både de variable kostnadene og de faste kostnadene som er reversible er relevante
bare de variable kostnadene relevante.
bare de faste kostnadene relevante.

både de variable og faste kostnadene som fortsetter å påløpe uavhengig av beslutningen er
relevante

1.7. Skal bedriften overleve på lengre sikt, er et krav til prisens størrelse at den må

a. være mindre eller lik konkurrentenes pris for tilsvarende produkter.
b. være akseptable for kundene.

c. dekke alle produktenes samlede tilvirknings-, administrasjons- og salgskostnader
d. alle alternativene er riktige.

1.8. Riktig pris for en ny forespørsel dersom bedriften ikke har ledig kapasitet er en pris som
dekker

a. selvkost + alternativkostnaden for de produkter som fortrenges av nevnte forespørsel
b. tilvirkningskostnadene.

c. tilvirkningskostnadene og salgs- og administrasjonskostnadene.
d. selvkost + fortjeneste.

1.19. Et awik som innkj6psavdelingen er ansvarlig for er

a. mengdeavviket som det fremkommer i standardkostregnskapet.
b. lønnssatsavviket.

c. prisavviket.

d. effektivitetsawiket.

1.10. En produksionssjef vil normalt være ansvarlig for et prisavvik på innkjøpte råmaterialer som
skyldes

a. innkjøp levert i en uøkonomisk størrelse.
b. leveranse av en annen kvalitet enn bestemt.
c. prisforandringer i råvaremarkedet.
d. hasteproduksjon på grunn av feil i produksjonsplanleggingen.

a,

b

c.

d



Oppgave 2 - Aktivitetsbasert kalkulasjon - ABC (20%)
Du er nyutdannet økonom fra USN, campus Kongsberg, og har fått jobb hos NordKonsult AS. Din

spesialitet er driftsregnskap og budsjettering og du blir derfor satt på bedriftsøkonomiske oppdrag.

Din første klient blir Efteløt lndustrier AS, som tilvirker og selger to produkter: Alfa og Beta. Årlig salg

er 2 000 enheter av Alfa og 10 000 enheter av Beta. Salgsprisen er henholdsvis kr 1 800 og kr 1 200

per enhet.

Det går med 5 timer til tilvirkning av en enhet av Alfa og 4 timer til en enhet av Beta. Efteløt

lndustrier arbeider med en standard lønnssats på 150 per time. Standard mengde av råmaterialer for
Alfa og Beta er henholdsvis kr I75 og 119.

De indirekte tilvirkningskostnadene beløper seg til kr 5 600 000 årlig. Selskapets tilvirkning er

organisert i seks aktivitetssteder som spesifiseres nedenfor. Kostnadsdriverne i de enkelte

aktivitetssentrene er vist i parentes.

Du skal hjelpe efteløt lndustrier AS med følgende

a. Hvor mange direkte arbeidstimer går med til å produsere Alfa og Beta?

b. Forutsett at Efteløt lndustrier bruker en tilleggssats for å fordele de indirekte kostnader og

at de indirekte kostnadene innkalkuleres på basis av direkte arbeidstimer. Beregn

tilleggssatsen og utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av tilleggskalkulasjon.

Hvilke produkt bør selskapet satse på?

c. Beregn aktivitetssatsene for de enkelte aktivitetsstedene.

d. Utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av de beregnede kostnadene per

kostnadsdriverenhet. Hvilke produkt bør selskapet satse på?

e. Sammenlign de to kalkylemetodene og analyser forskjellene.

Kostnadsgrupper ( og kostnadsdrivere)

Fordelte

kostnader

Aktivitetsf rekve ns årl ig

Total Produkt Alfa Produkt Beta

lndirekte lønn (direkte arbeidstimer) 550 000 ? ? ?

Maski ni nnstil lere (antal I maski nomsti ll i nger) 1 0s0 000 5 000 3 000 2 000

Kvalitetsavdelingen (antall inspeksioner) 1 120 000 8 000 s 000 3 000

Produksionsavde I i nge n (antal I produksionsordrer) 490 000 400 100 300

Materialforvaltni ngen (antal I mottak av råmateri al e r) 630 000 750 150 600

Maskinavdelingen (antall maskintimer) 1 750 000 40 000 12 000 28 000

Sum indirekte tilvirkningskostnader s 600 000



Oppgave 3 - Standardkost (40 %)
I desember 2018 tok Hagekasser AS kontakt med NordKonsult AS. De produserer og selger store
blomsterkasser, som ofte kjøpes av borettslag og offentlige institusjoner. Selskapet har sitt opphav i

en studentbedrift bestående av landskapsarkitekter. I starten hadde selskapet få kostnader utover
materialkostnader, da arbeidsinnsatsen ble gjennomført av eierne på dugnad og man fikk benytte
Universitetets lokaler til produksjon. Selskapet opplevde en stor vekst og det ble derfor behov for å
anskaffe både produksjonsarbeidere, maskiner og et større lokale. Resultat har vært stadig dårligere
lønnsomhet de siste årene og de foreløpige tallene for 2018 viste et betydelig underskudd. Etter et
par dager i virksomheten sitter du igjen med et inntrykk av at selskapet er gode på design,
produksjon og salg. Men kalkylene er mangelfulle og du foreslår derfor å implementere et
driftsregnskap ført etter standardkostprinsippet med virkning fra L. januar 2019.

Hagekasser AS pleier å ta kr 10 000 ekskl. MVA for kassene, men daglig leder mener det er rom for ta
en hØyere pris da etterspørselen er større enn hva selskapet klarer å produsere. Budsjettert salg for
2019 er på 1 200 kasser og det er forventet at salget fordeler seg jevnt utover året. Selskapet består
av 4 avdelinger:

. Materialavdelingen har ansvar for mottak og lagerhold av materialer.
r Produksjonsavdelingen kapper og behandler materialene.
. Montering- og pakkeavdelingen monterer og pakker hagekassene.
. Safg og administrasjonsavdelingen står for salg, marked sf6ring, Økonomi og andre

ad ministrative oppgaver.

Alle materialene settes inn i starten av produksjonsprosessen. Selskapet opererer med lager både for
varer-i-arbeid (VlA) og ferdigvarer (FV). Varer-i-arbeid (VlA)-lageret består av produkter som er ferdig
i produksjonsavdelingen, men som ikke har blitt montert og pakket. Etter en gjennomgang av
kostnader og produksjonsprosessen sitter selskapet igjen med følgende standarder:

r Standard mengde materialer: 60 meter per enhet.
o Standard pris på materialer: kr 50 per meter.
r Tidsforbruk i produksjonsavdelingen: 4 timer per enhet.
o Lønnssats i produksjonsavdelingen: kr 400 per time.
o Tidsforbruk i montering- og pakkeavdelingen: 5 timer per enhet.
o Lønnssats i montering- og pakkeavdelingen: kr 250 per time.

Budsjetterte indirekte kostnader for hele 2OI9 er som følger:

Budsjetterte indirekte kostnader
Material-

avdelingen
Produksjons-

avdelingen
Montering- og

pakkeavdelingen

Salg og

administrasjons

avdelingen

Budsjetterte indirekte variable kostnader 360 000 480 000 450 000 564 000

Budsjetterte indirekte faste kostnader 720 000 1 200 000 1 050 000 1 128 000

Sum budsjetterte indirekte kostnader 1 080 000 1 680 000 1 500 000 1 692 000

Fordelingsgrun nlag

Budsjettert

materialforbruk
(meter) i 2019

Budsjettert

tidsbruk
(timer) i2019

Budsjettert

tidsbruk (timer) i

2019

Tilvirkningskost



Etter månedsrapporteringen 15. februar fikk selskapet tilgang på de virkelige kostnadene for januar

20L9:

o Direkte materialkostnader: 5 500 meter til totalt kr 247 500.
r Direkte lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 380 timer til totalt kr t482OO.
r Direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen: 735 timer til totalt kr 220 5OO.

o Totale indirekte kostnader i materialavdelingen: kr 90 000.
r Totale indirekte kostnader i produksjonsavdelingen: kr 133 500.
r Totale indirekte kostnader i montering- og pakkeavdelingen: kr 135 000.
o Totale indirekte kostnader i salg- og administrasjonsavdelingen: kr 148 000.

På starten av året (dvs. 1. januar 2019) var det 50 enheter på varer-i-arbeid (VlA) lageret og 20 på

ferdigvarelageret (FV). Selskapet trodde salget i januar ville bli som budsjettert og satte derfor i gang

produksjonen av 100 enheter i henhold til planen. Etter hvert ble det tydelig at salget ville gå bedre

enn forventet. Man jobbet derfor en del ekstra i monteravdelingen for å få ferdigstilt en del av

kassene som lå på varer-i-arbeid (VlA) lageret. Totalt ble 140 ferdigstilt i denne avdelingen ijanuar.
Salget ijanuar endte til slutt på 120 kasser for totalt kr 1 260 000. Selskapet prpvde seg frem med en

litt høyere pris mot slutten av måneden og dette så ikke ut til å dempe etterspørselen. Som innleid

konsulent skal du utføre følgende oppgaver:

a. Beregn standardsatser (variable og faste) for fordelingen av de indirekte kostnadene.
b. Sett opp en standardkalkyle etter selvkostprinsippet for ferdigvarer (FV) og varer-i-arbeid

(VlA). Er prisen på 10 000 tilstrekkelig, eller bØr selskapet Øke den?
c. Beregn standard mengde, standard tid og beholdningsendringer for varer-i-arbeid (VlA) og

ferdigvarer (FV) ijanuar 2019.
d. Fyll ut standardkostskjemaet som er vedlagt (<Vedlegg 2: Standardkostregnskapet etter

selvkostprinsippet>) oggjør ferdig driftsregnskapet for januar 2019. Kommenter kort
avvikene i de ulike avdelingene og totalresultatet for januar.

e. Beregn avvikene i direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen. Bruk vedlagt
skjema (<Vedlegg 3-Avvik direkte kostnader). Kommenter avvikene du kommer frem til. Er

standardsatsene (tid og lpnnssats) i denne avdelingen greie, eller bør de justeres i det
videre arbeidet med driftsregnskapet?



Oppgave 4 - Budsjett (30%)
Elementer AS tok kontakt med NordKonsult AS i starten av januar 2019. De driver med salg og

montering av bygg-elementer på @stlandet. Så langt har selskapet ikke benyttet seg av budsjetter,
men i 20L8 opplevde de perioder med dårlige likviditet og dette medførte at de ikke klarte å betale
sine leverandører. Selskapet ønsker derfor å starte med månedlige budsjetter fra og med januar

2019. Du anbefaler selskapet å benytte en mal som kombinerer resultat-, balanse- og

likviditetsbudsjett (se <Vedlegg 4: Budsjettskjemar). Den første måneden bistår du selskapet med å

sette opp budsjettet. Du får oppgitt følgende balanse på starten av perioden:

Eiendeler Gjeld og egenkapital

Anleggsmidler 4 s60 000 Aksjekapital s00 000
Varelager 2 100 000 Opptient egenkapital 963 000
Kundefordringer 5 400 000 Langsiktig gjeld 6 000 000
Bankinnskudd 1 12s 000 Leverand6rgjeld 3 s10 000

Betalbar skatt 3s0 000
Skyldig mva 354 000
Skyldige oe på|. Arb. 650 000
Avsatt utbytte
Skyldiee feriepenger 858 000

Sum eiendeler 13 185 000 Sum EK og gjeld 13 185 000

Daglig leder gir deg også følgende budsjettforutsetninger:

L. Det er forventet salgsinntekter på kr 4 500 000 ekskl. MVA i januar hvorav 20 % er kontant og
resten er på kreditt. Alt salg er MVA-pliktig med 25 %. Kredittiden er 30 dager.

2. Varekostnaden ligger på50% av salgsinntektene. På grunn av svak likviditet i2018 måtte
selskapet redusere lageret ned på et kritisk nivå. Nå ønsker de å øke lageret med 1,2

millioner i løpet av året. Denne Økningen skal skje gradvis med like mye hver måned. Det
totale varekj6pet er MVA-pliktig med 25 % og har 30 dagers kreditt.

3. Lønnskostnader utgjør 15Yoav salgsinntektene. Feriepenger på 12%påløper og
arbeidsgiveravgift er 14,7 % av lønn og feriepenger. I januar betaler også selskapet skyldig
arbeidsgiveravgift for termin 6 - 20tg (november og desember) med kr 240 000.

4. Andre driftskostnader antas å bli kr 1 125 000 inkl. MVA. Av dette betales 25 % kontant.
Resterende 75 % har kredittid på 30 dager. Alle driftskostnader er MVA-pliktig med
2s%.

5. Selskapet har et banklån på kr 6 000 000 på starten av året. Lånet nedbetales i månedlige
avdrag og gjenstående nedbetalingstid er 5 år. Selskapet betaler renter på a% pr år på

restlån ved starten av hver måned. Rentene betales samme dato som avdraget, dvs. siste dag
i hver måned.

6. Selskapets anleggsmidler består av et lagerbygg, en kranbil og diverse utstyr. Det er planlagt
å investere ien ny lastebil istarten av januar. Denne koster kr 1200 000 ekskl. MVA og skal

betales kontant. Den økonomiske levetiden på bilen settes til 10 år og selskapet må beregne
avskrivninger for januar. Årlige avskrivninger på Øvrige anleggsmidler er budsjettert til kr 900
000.

7. Det avsettes 23 % skatt av et eventuelt overskudd.
8. Ledelsen er usikre på om de bør sette av noe til utbytte. Daglig leder spør deg om råd. Hvis

du mener det er forsvarlig, kan kr 200 000 av resultatet avsettes til utbytte. Hvis ikke føres alt
mot annen egenkapital. Her må du begrunne ditt valg.



a. Fyll inn opplysningene (1-8) fra daglig leder i vedlagte budsjettskjema (<Vedlegg 4-
Budsjettskjema>). Husk å vise beregninger der det er aktuelt.

b. Fyll ut balanse-, resultat- og likviditetsbudsjett i samme skjema. Kommenter resultatet og
endringen i egenkapital og likviditet. Har du noen råd til ledelsen på hvordan de kan bedre
likviditetsutviklingen i januar?
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Oppgave 1 - Flerva lgsoppgaver (3,0%)

Denne oppgaven består av 10 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(1) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overfører du disse til <vedlegg 1

- Svarark - oppgave 1> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan

gjØres ved å skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

1.1 Hvilke påstand stemmer om driftsregnskapet?

a. Driftsregnskapet f6lger ingen offisielle krav eller retningslinjer.

b. Driftsregnskapet har ofte en høyere detaljgrad enn finansregnskapet

c. Driftsregnskapet utarbeides ofte på månedlig basis.

d. Alle påstandene er riktige.

1.2. Et eksempel på en sammensatt kostnad er:

a. Direkte lønn uten lpnnsgarantier

b. En leasingkostnad.

c. FoU-kostnader.

d. Reklamekostnader.

1.3. Minste kvadraters metoden

a. er generelt mindre nøyaktig enn høy-/lav metoden.

b. kan kun benyttes når det faste kostnadselementet er større enn det variable.

c. benyttes for å beregne en regresjonslinje som minimerer summen av de kvadrerte awikene

og linjen.

d. alle alternativene er korrekte.

1.4. Hvilket av de f6lgende alternativer passer IKKE som beskrivelse av innkj6p basert på JIT?

a. Varene skal leveres i god tid før de skal benyttes.

b. Antall leverandører reduseres til noen få.

c. Kvalitetskontrollen kan reduseres til et minimum.

d. Betaling skjer samlet for alle leveransene gjennom en uke eller en måned

1.5. Hvilken av de f6lgende kostnadene er normalt irrelevante for fremtidige beslutninger?

a. Reversiblekostnader

b. Avskrivninger.

c. Alternativkostnader.

d. Faste kostnader.



1.6. I en <kjøpe eller produsere selv>r -beslutning er

a. både de variable kostnadene og de faste kostnadene som er reversible er relevante.
b. bare de variable kostnadene relevante.

c. bare de faste kostnadene relevante.

d. både de variable og faste kostnadene som fortsetter å påløpe uavhengig av beslutningen er
re leva nte.

1.7. Skal bedriften overleve på lengre sikt, er et krav til prisens stØrrelse at den må

a. være mindre eller lik konkurrentenes pris for tilsvarende produkter.
b. være akseptable for kundene.

c. dekke alle produktenes samlede tilvirknings-, administrasjons- og salgskostnader
d. alle alternativene er riktige.

1.8. Riktig pris for en ny forespørsel dersom bedriften ikke har ledig kapasitet er en pris som
dekker

a. selvkost + alternativkostnaden for de produkter som fortrenges av nevnte forespprsel.
b. tilvirkningskostnadene.

c. tilvirkningskostnadene og salgs- og administrasjonskostnadene.
d. selvkost + fortjeneste.

1.19. Et awik som innkj6psavdelingen er ansvarlig for er

a. mengdeavviket som det fremkommer i standardkostregnskapet
b. lønnssatsavviket.

c. prisawiket.

d. effektivitetsavviket.

1.10. En produksjonssjef vil normalt være ansvarlig for et prisavvik på innkjøpte råmaterialer som
skyldes

a. innkjøp levert i en uøkonomisk størrelse.

b. leveranse av en annen kvalitet enn bestemt.
c. prisforandringer i råvaremarkedet.

d. hasteproduksjon på grunn av feil i produksjonsplanleggingen.



Oppgave 2 - Aktivitetsbasert kalkulasjon - ABC (20%)
Du er nyutdannet økonom fra USN, campus Kongsberg, og har fått jobb hos NordKonsult AS. Din

spesialitet er driftsregnskap og budsjettering og du blir derfor satt på bedriftsøkonomiske oppdrag.

Din første klient blir Efteløt lndustrier AS, som tilvirker og selger to produkter: Alfa og Beta. Årlig salg

er 2 000 enheter av Alfa og 10 000 enheter av Beta. Salgsprisen er henholdsvis kr l" 800 og kr 1 200

per enhet.

Det går med 5 timer til tilvirkning av en enhet av Alfa og 4 timer til en enhet av Beta. Efteløt

lndustrier arbeider med en standard lønnssats på 150 per time. Standard mengde av råmaterialer for
Alfa og Beta er henholdsvis kr !75 og 119.

De indirekte tilvirkningskostnadene beløper seg til kr 5 600 000 årlig. Selskapets tilvirkning er

organisert i seks aktivitetssteder som spesifiseres nedenfor. Kostnadsdriverne i de enkelte
aktivitetssentrene er vist i parentes.

Du skal hjelpe Efteløt lndustrier AS med følgende

a. Hvor mange direkte arbeidstimer går med til å produsere Alfa og Beta?

b. Forutsett at Efteløt lndustrier bruker en tilleggssats for å fordele de indirekte kostnader og

at de indirekte kostnadene innkalkuleres på basis av direkte arbeidstimer. Beregn

tilleggssatsen og utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av tilleggskalkulasjon.
Hvilke produkt bør selskapet satse på?

c. Beregn aktivitetssatsene for de enkelte aktivitetsstedene.
d. Utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av de beregnede kostnadene per

kostnadsdriverenhet. Hvilke produkt bør selskapet satse på?

e. Sammenlign de to kalkylemetodene og analyser forskjellene.

Kostnadssrupoer ( oe kostnadsdriverel
Fordelte

kostnader

Aktivitetsf rekve ns årlig
Total Produkt Alfa Produkt Beta

lndirekte lønn (direkte arbeidstimer) 560 000 ? ? ?

Maski ni nnstil lere (antal I maski nomsti I I i nger) 1 0s0 000 5 000 3 000 2 000

Kvalitetsavdelingen (antal I inspeksioner) 1 120 000 8 000 5 000 3 000

Produksjonsavdel i nge n (antal I produ ksionsordrer) 490 000 400 100 300

Mate ri alforvaltn i nge n (antal I mottak av råmate ri al e r) 630 000 750 150 600

Maskinavdelingen (antall maskinti mer) 1 7s0 000 40 000 12 000 28 000

Sum indirekte tilvirkningskostnader s 500 000



Oppgave 3 - Standardkost (40 %)
I desember 2018 tok Hagekasser AS kontakt med NordKonsult AS. De produserer og selger store
blomsterkasser, som ofte kjøpes av borettslag og offentlige institusjoner. Selskapet har sitt opphav i

en studentbedrift bestående av landskapsarkitekter. I starten hadde selskapet få kostnader utover
materialkostnader, da arbeidsinnsatsen ble gjennomførtav eierne på dugnad og man fikk benytte
Universitetets lokaler til produksjon. Selskapet opplevde en stor vekst og det ble derfor behov for å

anskaffe både produksjonsarbeidere, maskiner og et større lokale. Resultat har vært stadig dårligere
lønnsomhet de siste årene og de foreløpige tallene for 2018 viste et betydelig underskudd. Etter et
par dager i virksomheten sitter du igjen med et inntrykk av at selskapet er gode på design,
produksjon og salg. Men kalkylene er mangelfulle og du foreslår derfor å implementere et
driftsregnskap ført etter standardkostprinsippet med virkning fra L. januar 2019.

Hagekasser AS pleier å ta kr 10 000 ekskl. MVA for kassene, men daglig leder mener det er rom for ta
en høyere pris da etterspørselen er større enn hva selskapet klarer å produsere. Budsjettert salg for
2019 er på 1 200 kasser og det er forventet at salget fordeler seg jevnt utover året. Selskapet består
av 4 avdelinger:

r Materialavdelingen har ansvar for mottak og lagerhold av materialer.
r Produksjonsavdelingen kapper og behandler materialene.
r Montering- og pakkeavdelingen monterer og pakker hagekassene.
. Salg og administrasjonsavdelingen står for salg, markedsf6ring, økonomi og andre

administrative oppgaver.

Alle materialene settes inn i starten av produksjonsprosessen. Selskapet opererer med lager både for
varer-i-arbeid (VlA) og ferdigvarer (FV). Varer-i-arbeid (VlA)-lageret består av produkter som er ferdig
i produksjonsavdelingen, men som ikke har blitt montert og pakket. Etter en gjennomgang av
kostnader og produksjonsprosessen sitter selskapet igjen med følgende standarder:

r Standard mengde materialer: 60 meter per enhet.
r Standard pris på materialer: kr 50 per meter.
r Tidsforbruk i produksjonsavdelingen: 4 timer per enhet.
. Lønnssats i produksjonsavdelingen: kr 400 per time.
r Tidsforbruk i montering- og pakkeavdelingen: 5 timer per enhet.
r Lønnssats i montering- og pakkeavdelingen: kr 250 per time.

Budsjetterte indirekte kostnader for hele 2019 er som f6lger:

Budsjetterte indirekte kostnader
Material-

avdelingen
Produksjons-

avdelingen
Montering- og

pakkeavdelingen

Salg og

administrasjons

avdelingen

Budsjetterte indirekte variable kostnader 360 000 480 000 4s0 000 s64 000

Budsjetterte indirekte faste kostnader 720 000 1 200 000 1 0s0 000 1 128 000

Sum budsjetterte indirekte kostnader 1 080 000 1 680 000 1 500 000 1 692 000

Fordelingsgru n n lag

Budsjettert

materialforbruk
(meter)i 2019

Budsjettert

tidsbruk
(timer)i2019

Budsjettert

tidsbruk (timer) i

2019

Tilvirkningskost



Etter månedsrapporteringen 15. februar fikk selskapet tilgang på de virkelige kostnadene for januar

20L9:

r Direkte materialkostnader: 5 500 meter til totalt kr 247 5OO.

o Direkte lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 380 timer til totalt kr 1,48 2OO.

o Direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen: 735 timer til totalt kr 220 500.
. Totale indirekte kostnader i materialavdelingen: kr 90 000.
r Totale indirekte kostnader i produksjonsavdelingen: kr 133 500.
r Totale indirekte kostnader i montering- og pakkeavdelingen: kr 135 000.
r Totale indirekte kostnader i salg- og administrasjonsavdelingen: kr L48 000.

På starten av året (dvs. 1. januar 2019) var det 50 enheter på varer-i-arbeid (VlA) lageret og 20 på

ferdigvarelageret (FV). Selskapet trodde salget ijanuar ville bli som budsjettert og satte derfor i gang

produksjonen av 100 enheter i henhold til planen. Etter hvert ble det tydelig at salget ville gå bedre

enn forventet. Man jobbet derfor en del ekstra i monteravdelingen for å få ferdigstilt en del av

kassene som lå på varer-i-arbeid (VlA) lageret. Totalt ble 140 ferdigstilt i denne avdelingen ijanuar.
Salget ijanuar endte til slutt på 120 kasser for totalt kr 1 260 000. Selskapet prøvde seg frem med en

litt høyere pris mot slutten av måneden og dette så ikke ut til å dempe etterspørselen. Som innleid

konsulent skal du utføre følgende oppgaver:

a. Beregn standardsatser (variable og faste) for fordelingen av de indirekte kostnadene.
b. Sett opp en standardkalkyle etter selvkostprinsippet for ferdigvarer (FV) og varer-i-arbeid

(VlA). Er prisen på 10 000 tilstrekkelig, eller bør selskapet Øke den?
c. Beregn standard mengde, standard tid og beholdningsendringer for varer-i-arbeid (VlA) og

ferdigvarer (FV) i januar 2019.
d. Fyll ut standardkostskjemaet som er vedlagt (<Vedlegg 2: Standardkostregnskapet etter

selvkostprinsippet>) oggtØr ferdig driftsregnskapet for januar 2019. Kommenter kort
avvikene i de ulike avdelingene og totalresultatet for januar.

e. Beregn avvikene i direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen. Bruk vedlagt
skjema (<Vedlegg 3-Avvik direkte kostnader). Kommenter avvikene du kommer frem til. Er

standardsatsene (tid og lØnnssats) i denne avdelingen greie, eller bør de justeres i det
videre arbeidet med driftsregnskapet?



Oppgave 4 - Budsjett (30%)
Elementer AS tok kontakt med NordKonsult AS i starten av januar 2019. De driver med salg og

montering av bygg-elementer på Østlandet. Så langt har selskapet ikke benyttet seg av budsjetter,
men i 2018 opplevde de perioder med dårlige likviditet og dette medførte at de ikke klarte å betale
sine leverandører. Selskapet ønsker derfor å starte med månedlige budsjetter fra og med januar

2019. Du anbefaler selskapet å benytte en mal som kombinerer resultat-, balanse- og

likviditetsbudsjett (se <Vedlegg 4: Budsjettskjema>). Den første måneden bistår du selskapet med å

sette opp budsjettet. Du får oppgitt følgende balanse på starten av perioden:

Eiendeler Gjeld og egenkapital

Anleggsmidler 4 s60 000 Aksjekapital s00 000
Varelager 2 100 000 Opptient egenkapital 963 000
Kundefordringer 5 400 000 Langsiktig gjeld 6 000 000
Bankinnskudd 1 125 000 Leverandørgjeld 3 s10 000

Betalbar skatt 3s0 000
Skyldig mva 3s4 000
Skyldige og på|. Arb 6s0 000
Avsatt utbytte
Skyldige feriepenger 858 000

5um eiendeler 13 185 000 Sum EK og gield 13 185 000

Daglig leder gir deg også følgende budsjettforutsetninger:

1. Det er forventet salgsinntekter på kr 4 500 000 ekskl. MVA i januar hvorav 20 % er kontant og
resten er på kreditt. Alt salg er MVA-pliktig med 25 %. Kredittiden er 30 dager.

2. Varekostnaden ligger på5O% av salgsinntektene. På grunn av svak likviditet i2018 måtte
selskapet redusere lageret ned på et kritisk nivå. Nå ønsker de å øke lageret med 1,2

millioner i løpet av året. Denne Økningen skal skje gradvis med like mye hver måned. Det
totale varekjøpet er MVA-pliktig med 25 % og har 30 dagers kreditt.

3. Lønnskostnader utgjør t5%av salgsinntektene. Feriepenger på LZ% påløper og
arbeidsgiveravgift er !4,L% av lønn og feriepenger. ljanuar betaler også selskapet skyldig
arbeidsgiveravgift for termin 6 - 2018 (november og desember) med kr 240 000.

4. Andre driftskostnader antas å bli kr 1 125 000 inkl. MVA. Av dette betales 25 % kontant.
Resterende 75 % har kredittid på 30 dager. Alle driftskostnader er MVA-pliktig med
25%.

5. Selskapet har et banklån på kr 6 000 000 på starten av året. Lånet nedbetales i månedlige
avdrag og gjenstående nedbetalingstid er 5 år. Selskapet betaler renter på a% pr år på

restlån ved starten av hver måned. Rentene betales samme dato som avdraget, dvs. siste dag
i hver måned.

6. Selskapets anleggsmidler består av et lagerbygg, en kranbil og diverse utstyr. Det er planlagt
å investere i en ny lastebil i starten av januar. Denne koster kr 1 200 000 ekskl. MVA og skal
betales kontant. Den økonomiske levetiden på bilen settes til 1.0 år og selskapet må beregne
avskrivninger for januar. Årlige avskrivninger på øvrige anleggsmidler er budsjettert til kr 900
000.

7. Det avsettes 23 % skatt av et eventuelt overskudd.
8. Ledelsen er usikre på om de bør sette av noe til utbytte. Daglig leder spør deg om råd. Hvis

du mener det er forsvarlig, kan kr 200 000 av resultatet avsettes til utbytte. Hvis ikke føres alt
mot annen egenkapital. Her må du begrunne ditt valg.



a. Fyll inn opplysningene (1-8) fra daglig leder i vedlagte budsjettskjema (<Vedlegg 4-
Budsjettskjema>). Husk å vise beregninger der det er aktuelt.

b. Fyll ut balanse-, resultat- og likviditetsbudsjett i samme skjema. Kommenter resultatet og
endringen i egenkapital og likviditet. Har du noen råd til ledelsen på hvordan de kan bedre
likviditetsutviklingen i januar?



Kandidat nr:

Vedleee 1

Svarark oppgave 1

Drift sregnskap og budsjettering
21.02.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål# a b c d

1.1

1,.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1.7

1.8

1.9

1.10





Kandidat nr:

Ved L

Svarark oppgave 1

Drift sregnskap og budsjettering
2t.o2.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan Eløres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål+ a b c d

t.t
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10





vedlegg 2: standardkostregnskap etter selvkostprinsippet - oppgave 3. Periode Kandidat nr:

SUM HELE BEDRIFTEN

Awik
Dir. kostnader

Dekningsdiff.

kr

Virkelige
kostnader

direkte kostnader

kr

Standard
kostnad

Produkt:

kr

Standard
Kostnad

Sum awik direkte kostnader

Sum dekningsdifferanser

PRODUKSJONSRESULTAT

Sats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

AntallSALG

Direkte materialer

Direkte lønn Avd.

Direkte lønn Avd.:

Indirekte tilvirkningskostnader:

Avd.:

Avd.

Avd.

Periodens tilvirkningskost

Beholdningsendringer varer i arbeid

Tilvirkningskost ferdigvarer

B eholdningsendringer ferdigvarer

Tilvirkningskost solgte varer

Avd.

SELVKOST

PRODUKTRESULTAT





Vedlegg 2: Standardkostregnskap etter selvkostprinsippet - oppg"ve 3. Periode Kandidat nr:

SUM HELE BEDRIFTEN

Ar.vik
Dir. kostnader

Dekringsdiff.

kr

Virkelige
kostnader

Sum awik direkte

kr

Standard
kostnad

Produkt:

kr

Standard
Kostnad

Sum ar..vik direkte kostnader

Sum dekningsdifferanser

PRODUKSJONSRESULTAT

Sats

Antall

Mengde

Produkt

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

SALG

Direkte materialer

Direkte lønn Avd.

Direkte lønn Avd.

Indirekte tilvirkningskostnader:

Avd.:

Avd.

Avd

Periodens tilvirkningskost

Beholdningsendringer varer i arbeid

Tilvirkningskost ferdigvarer

Beholdningsendringer ferdigvarer

Tilvirkningskost solgte varer

Avd.

SELVKOST

PRODUKTRESULTAT





Vedlegg 3 - Avvik Direkte Kostander - Oppgave 3

(1)
Støndørdkostnøder:

Drift sregnsk apet ført til
standardkost:

Hva virkelig produksjonsvolum skal
koste når kostnadene er beregnet på

basis av standard pris/sats og
standard mengde/tid

Standard lønnssatso standard tid

(r-2)

(2)
For øwiksønulysen:

Virkelig forbrukt mengde/tid til
standard pris/sats

Standard lønnssats. virkelig tid

Kandidatnummer:

(3)
Virkelige kostnøder:

Driftsregnskapet
basert på finansregnskapets

virkclige kostnader ved
periodeavslutning

V i r ke I i g I ø nns s ats :virke li g ti d

(2-3)

Direkte lønnskostnader (Montering- og pakkeavdelingen)

I( -3)





Vedless 3 - Awik Direkte Kostander - Onnsave 3

Direkte lønnskostnader

Kandidatnummer:

s- os pakkeavdelinsen)

(l)
Støndørdkostnader:

Driftsregnskapet ført1Jrl
standardkost:

Hva virkelig produksjonsvolum skal
koste når kostnadene er beregnet på

basis av standard pris/sats og
standard mengde/tid

Standard lønnssats. standard tid

(r- 2)

(2)
For awiksønalysen:

Virkelig forbrukt mengde/tid til
standard pris/sats

Standard lønnssats. virkelig tid

(3)
Virkelige kostnader:

Driftsregnskapet
basert på fi nansregnskapets

virkelige kostnader ved
periodeavslutning

Virkeli g lø n nssats evirke li g tid

(2 -3)

(1 -3)





Vedlegg 4 - Budsjettskjema - Oppgave 4

Resultatbudsiett

Oppl - 8Oppl - 7Oppl - 6Oppl - 5oppl - 4Oppl - 3Oppl - 2Oppl - 1

4 560 000

2 100 000

5 400 000

1 125 000

13 185 000

-500 000

-963 000

-5 000 000

-3 510 000

-350 000

-354 000

-5s0 000

-858 000

-13 18s 000

balanse

Anleggsmidler

Varelager

Kundefordringer

Bankinnskudd

5um eiendeler

Aksjekapital

Opptjent egenkapital

Langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Slryldig mva

Skyldige os på1. Arb.

Avsatt utbytte

Skyldige feriepenger

Sum EK og gjeld

Salgsinntekter

Varekostnader

Lønn

Arb.avgift

Feriepenger

Andre driftskostnader

Avskrivninger

Rentekostnader

Resultat før skatt

Skatt (2s %)

Resultat etter skatt

Utbytte

Overføring til annen EK

Sum

K'ANDIDAT NUMMER:

Balansebudsjett Likvidbud!

lnnbetaling sals os kunder

Utbetalins leverandører

Utbetaling lønn

Annen utbetaling drift

Netto fra drift

lnvesteringer

Nedbetaline lån

Rentekostnader

Netto kapital

Samlet

lB likvider

Endringer

UB likvider





Vedlegg 4 - Budsjettskjema - Oppgave 4

Resultatbudsiett

Oppl - 8Oppl - 7Oppl - 5Oppl - 5Oppl - 4Oppl - 3Oppl - 2Oppl - 1

4 s60 000

2 100 000

5 400 000

1 125 000

13 185 000

-500 000

-953 000

-6 000 000

-3 510 000

-3s0 000

-354 000

-650 000

-858 000

-13 185 000

lnngående balanse

Anleggsmidler

Varelager

Kundefordringer

Bankinnskudd

Sum eiendeler

Aksjekapital

Oppt.ient egenkapital

Langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig mva

Skyldige og på|. Arb.

Avsatt utbytte

Skyldige feriepenger

sum EK os sield

Salgsinntekter

Varekostnader

Lønn

Arb.avgift

Feriepenger

Andre driftskostnader

Avskrivninger

Rentekostnader

Resultat før skatt

skatt (2s %)

Resultat etter skatt

utbytte

Overføring til annen EK

Sum

KANDIDAT NUMMER:

Balansebudsiett

lnnbetaling salR og kunder

UtbetalinR leverandører

Utbetaling lønn

Annen utbetaling drift

Netto fra drift

lnvesteringer

Nedbetalins lån

Rentekostnader

Netto kapital

Samlet likvidbeveselse

lB likvider

Endringer

UB likvider





Kandidat nr:

Vedleee 1

Svarark oppgave 1

Driftsregnskap og budsjettering
2t.02.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål# a b c d

LT

t.2

1.3

t.4

1.5

1.6

L.7

1.8

1.9

1.10





Kandidat nr:

Vedlege 1

Svarark oppFave 1

Drift sregnskap og budsjettering
2L.O2.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål* a b c d

1.7

t.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1.7

1.8

1.9

1.10





vedlegg 2: standardkostregnskap etter selvkostprinsippet - oppgave 3. Periode: Kandidat nr:

SUM HELE BEDRIFTEN

Arryik
Dir. kostnader

Dekningsdiff.

kr

Virkelige
kostnader

kr

Standard
kostnad

Produkt:

kr

Standard
Kostnad

Sum awik direkte kostnader

Sum dekningsdifferanser

PRODUKSJONSRESULTAT

Sats

Antall

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

AntallSALG

Direkte materialer

Direkte lønn Avd.

Direkte lønn Avd.

Indirekte tilvirkningskostnader:

Avd.:

Avd.

Avd.

Periodens tilvirkningskost

Beholdningsendringer varer i arbeid

Tilvirkningskost ferdigvarer

Beholdningsendringer ferdigvarer

Tilvirkningskost solgte varer

Avd.:

SELVKOST

PRODUKTRESULTAT





Vedlegg 2: Standardkostregnskap etter selvkostprinsippet - Oppgave 3. periode Kandidat nr:

SUM HELE BEDRIFTEN

Awik
Dir. kostnader

Dekringsdiff.

kr

Virkelige
kostnader

Sum awik direkte

kr

Standard
kostnad

Produkt:

kr

Standard
Kostnad

Sum ar,vik direkte kostnader

Sum dekningsdifferanser

PRODUKSJONSRESULTAT

Sats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

SALG

Direkte materialer

Direkte lønn Avd.

Direkte lønn Avd.

Indirekte tilvirkningskostnader:

Avd.:

Avd.

Avd.

Periodens tilvirkningskost

Beholdningsendringer varer i arbeid

Tilvirkningskost ferdigvarer

B eholdningsendringer ferdigvarer

Tilvirkningskost solgte varer

Avd.

SELVKOST

PRODUKTRESULTAT





Vedless 3 - Awik Kostander 3

Direkte lønnskostnader (Montering- og pakkeavdelingen)

Kandidatnummer:

(l)
Støndørdkostnader:

Drift sregnsk ap et ført til
standardkost:

Hva virkelig produksjonsvolum skal
koste når kostnadene er beregnet på

basis av standard pris/sats og
standard mengde/tid

Standard lønnssatso standård tid

(r-2)

(2)
For awiksanølysen:

Virkelig forbrukt mengde/tid til
standard pris/sats

Standard lønnssats t virkelig tid

(3)
Virkelige kostnøder:

Driftsregnskapet
basert på finansregnskapets

virkelige kostnader vcd
periodeavslutning

Vi rke lig lø nnssats oirkelig tid

(2-3)

1 J( )





Vedless3-AwikDi Kostander - Oonsave 3

Direkte lønnskostnader (Montering- og pakkeavdelingen)

(1)
Standørdkostnader:

Drift sregnsk ap et ført til
standardkost:

Hva virkelig produksjonsvolum skal
koste når kostnadene er beregnet på

basis av standard pris/sats og
standard mengde/tid

Standard lønnssatso standard tid

(r- 2)

(2)
For awiksanalysen:

Virkelig forbrukt mengde/tid til
standard pris/sats

Standard lønnssatso virkelig tid

(3)
Virkelige kostnader:

Driftsregnskapet
basert på finansregnskapets

virkelige kostnader ved
periodeavslutning

Virkelig lø nnssats evirke li g tid

(2-3)

(l -3)





Vedlegg 4 - Budsjettskjema - Oppgave 4
KANDIDAT NUMMER:

Balansebudsjett

lnnbetaling salg og kunder

Utbetaling leverandører

Utbetaling lønn

Annen utbetaling drift

Netto fra drift

lnvesteringer

Nedbetalins lån

Rentekostnader

Neno kapital

Resultatbudsiett

Oppl - 8Oppl - 7Oppl - 6oppl - 5Oppl - 4oppl - 3Oppl - 2Oppl - 1

4 s50 000

2 100 000

5 400 000

1 125 000

13 185 000

-s00 000

-963 000

-6 000 000

-3 51.0 000

-3s0 000

-3s4 000

-550 000

-858 000

-13 185 000

idler

Varelager

Kundefordringer

Bankinnskudd

Sum eiendeler

Aksjekapital

Opptjent egenkapital

Langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig mva

Skyldige og på|. Arb.

Avsatt utbytte

Skyldige feriepenger

Sum EK oe sield

Salgsinntekter

Varekostnader

Lønn

Arb.avgift

Feriepenger

Andre driftskostnader

Avskrivninger

Rentekostnader

Resultat før skatt

skatt (25 %)

Resultat etter skatt

Utbytte

Overføring til annen EK

5um

lB likvider

Endringer

UB likvider





ls\,f
Universitetet
iSørøst-Norge

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

DRr2000K
Emnenavn

Drifts regnskap og budsjettering
Dato:

2r.02.20L9
Tid fra / til:
09:00 - 13:00

Ant. timer
4 timer

Ansv. faglærer:
And16 sahl

Campus:
Kongsberg

Fakultet:

USN Handelshøyskolen

Antall oppgaver:
4

Antallvedlegg:
4

Ant. sider inkl. forside og vedlegg:

L6

Ti llatte hjelpem id ler (jfr. em n ebeskrivelse) :

o Avansert kalkulator (NB: ikke kommuniserbar)

Opplysninger om vedlegg:
o Vedlegg L: Svarark - Oppgave L (2 eksemplarer).
o Vedlegg 2: Standardkost-skjema - Oppgave 3 (2 eksemplarer).
o Vedlegg 3: Avviksskjema - Direkte kostnader - Oppgave 3 (2 eksemplarer)
o Vedlegg 4: Budsjettskjema - Oppgave 4 (2 eksemplarer).

Merknader:
o Husk å skrive kandidatnummer på de skjemaene du leverer inn
o Det skal kun fylles ut ett (1) vedlegg per oppgave

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter rX



Oppgave i- - Flervalgsoppgaver (1"0%)

Denne oppgaven består av L0 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett

{1.) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overfører du disse til <vedlegg 1

- Svarark - oppgave 1> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan

BjØres ved å skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

1.1 Hvilke påstand stemmer om driftsregnskapet?

a. Driftsregnskapet følger ingen offisielle krav eller retningslinjer.

b. Driftsregnskapet har ofte en høyere detaljgrad enn finansregnskapet.

c. Driftsregnskapet utarbeides ofte på månedlig basis.

d. Alle påstandene er riktige.

1 .2. Et eksempel på en sammensatt kostnad er:

a. Direkte lønn uten lønnsgarantier.

b. En leasingkostnad.

c. FoU-kostnader.

d. Reklamekostnader.

1.3. Minste kvadraters metoden

a. er generelt mindre nøyaktig enn høy-/lav metoden.

b. kan kun benyttes når det faste kostnadselementet er større enn det variable.

c. benyttes for å beregne en regresjonslinje som minimerer summen av de kvadrerte avvikene

og linjen.

d. alle alternativene er korrekte.

1.4. Hvilket av de følgende alternativer passer IKKE som beskrivelse av innkjøp basert på JIT?

a. Varene skal leveres i god tid før de skal benyttes.

b. Antall leverandører reduseres til noen få.

c. Kvalitetskontrollen kan reduseres til et minimum.

d. Betaling skjer samlet for alle leveransene gjennom en uke eller en måned

1.5. Hvilken av de følgende kostnadene er normalt irrelevante for fremtidige beslutninger?

a. Reversiblekostnader

b. Avskrivninger.

c. Alternativkostnader.
d. Faste kostnader.



1.6. I en ukjøpe eller produsere selv>r -beslutning er

a. både de variable kostnadene og de faste kostnadene som er reversible er relevante.
b. bare de variable kostnadene relevante.

c. bare de faste kostnadene relevante.
d. både de variable og faste kostnadene som fortsetter å påløpe uavhengig av beslutningen er

relevante.

1.7. Skal bedriften overleve på lengre sikt, er et krav til prisens størrelse at den må

a. være mindre eller lik konkurrentenes pris for tilsvarende produkter.
b. være akseptable for kundene.

c. dekke alle produktenes samlede tilvirknings-, administrasjons- og salgskostnader.
d. alle alternativene er riktige.

1.8. Riktig pris for en ny forespørsel dersom bedriften ikke har ledig kapasitet er en pris som
dekker

a. selvkost + alternativkostnaden for de produkter som fortrenges av nevnte forespørsel
b. tilvirkningskostnadene.
c. tilvirkningskostnadene og salgs- og administrasjonskostnadene.
d. selvkost + fortjeneste.

1.19. Et awik som innkj/psavdelingen er ansvarlig for er

a. mengdeawiket som det fremkommer i standardkostregnskapet.
b. lønnssatsavviket.

c. prisavviket.

d. effektivitetsawiket.

1.10. En produksjonssjef vil normalt være ansvarlig for et prisavvik på innkjppte råmaterialer som
skyldes

a. innkjøp levert i en uøkonomisk størrelse.

b. leveranse av en annen kvalitet enn bestemt.
c. prisforandringer i råvaremarkedet.
d. hasteproduksjon på grunn av feil i produksjonsplanleggingen.



Oppgave 2 - Aktivitetsbasert kalkulasjon - ABC (20%)
Du er nyutdannet økonom fra USN, campus Kongsberg, og har fått jobb hos NordKonsult AS. Din

spesialitet er driftsregnskap og budsjettering og du blir derfor satt på bedriftsøkonomiske oppdrag.

Din første klient blir Efteløt lndustrier AS, som tilvirker og selger to produkter: Alfa og Beta. Årlig salg

er 2 000 enheter av Alfa og 10 000 enheter av Beta. Salgsprisen er henholdsvis kr 1 800 og kr 1 200

per enhet.

Det går med 5 timer til tilvirkning av en enhet av Alfa og 4 timer til en enhet av Beta. tfteløt
lndustrier arbeider med en standard lønnssats på 150 per time. Standard mengde av råmaterialer for
Alfa og Beta er henholdsvis kr 175 og 119,

De indirekte tilvirkningskostnadene beløper seg til kr 5 600 000 årlig. Selskapets tilvirkning er
organisert i seks aktivitetssteder som spesifiseres nedenfor. Kostnadsdriverne i de enkelte
aktivitetssentrene er vist i parentes.

Du skal hjelpe Efteløt lndustrier AS med følgende

a. Hvor mange direkte arbeidstimer går med til å produsere Alfa og Beta?

b. Forutsett at Efteløt lndustrier bruker en tilleggssats for å fordele de indirekte kostnader og

at de indirekte kostnadene innkalkuleres på basis av direkte arbeidstimer. Beregn

tilleggssatsen og utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av tilleggskalkulasjon.
Hvilke produkt bør selskapet satse på?

c. Beregn aktivitetssatsene for de enkelte aktivitetsstedene.
d. Utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av de beregnede kostnadene per

kostnadsdriverenhet, Hvilke produkt bør selskapet satse på?

e. Sammenlign de to kalkylemetodene og analyser forskjellene.

Kostnadsgrupper ( os kostnadsdriverel
Fordelte

kostnader

Aktivitetsfrekvens årlig
Total Produkt Alfa Produkt Beta

lndirekte lønn (direkte arbeidstimer) 560 000 ? ? ?

Maski ni nnstil I ere (antal I maski nomsti I I i neer) 1 0s0 000 5 000 3 000 2 000

Kvalitetsavdel ingen (antall inspeksjoner) 1 120 000 8 000 5 000 3 000

Produksjonsavde I i ngen (antal I produksjonsordrer) 490 000 400 100 300

Mate ri alforvaltn i nge n ( a ntal I mottak av råm ate ri al e r) 530 000 750 150 600

Maskinavdel ingen (antall maskintimer) 1 750 000 40 000 12 000 28 000

Sum i ndi rekte ti lvi rkni nsskostnader s 600 000



Oppgave 3 - Standardkost (40 %)
I desember 2018 tok Hagekasser AS kontakt med NordKonsult AS. De produserer og selger store
blomsterkasser, som ofte kjøpes av borettslag og offentlige institusjoner. Selskapet har sitt opphav i

en studentbedrift bestående av landskapsarkitekter. I starten hadde selskapet få kostnader utover
materialkostnader, da arbeidsinnsatsen ble gjennomførtav eierne på dugnad og man fikk benytte
Universitetets lokaler til produksjon. Selskapet opplevde en stor vekst og det ble derfor behov for å

anskaffe både produksjonsarbeidere, maskiner og et større lokale. Resultat har vært stadig dårligere
lønnsomhet de siste årene og de foreløpige tallene for 2018 viste et betydelig underskudd. Etter et
par dager i virksomheten sitter du igjen med et inntrykk av at selskapet er gode på design,
produksjon og salg. Men kalkylene er mangelfulle og du foreslår derfor å implementere et
driftsregnskap ført etter standardkostprinsippet med virkning fra 1. januar 2019.

Hagekasser AS pleier å ta kr 10 000 ekskl. MVA for kassene, men daglig leder mener det er rom for ta
en høyere pris da etterspørselen er større enn hva selskapet klarer å produsere. Budsjettert salg for
201"9 er på 1 200 kasser og det er forventet at salget fordeler seg jevnt utover året. Selskapet består
av 4 avdelinger:

. Materialavdelingen har ansvar for mottak og lagerhold av materialer.
o Produksjonsavdelingen kapper og behandler materialene.
. Montering- og pakkeavdelingen monterer og pakker hagekassene.
. Salg og administrasjonsavdelingen står for salg, markedsføring, Økonomi og andre

ad ministrative oppgaver.

Alle materialene settes inn i starten av produksjonsprosessen. Selskapet opererer med lager både for
varer-i-arbeid (VlA) og ferdigvarer (FV). Varer-i-arbeid (VlA)-lageret består av produkter som er ferdig
i produksjonsavdelingen, men som ikke har blitt montert og pakket. Etter en gjennomgang av

kostnader og produksjonsprosessen sitter selskapet igjen med følgende standarder:

r Standard mengde materialer: 60 meter per enhet.
o Standard pris på materialer: kr 50 per meter,
o Tidsforbruk i produksjonsavdelingen: 4 timer per enhet.
o Lønnssats i produksjonsavdelingen: kr 400 per time.
o Tidsforbruk i montering- og pakkeavdelingen: 5 timer per enhet.
r Lønnssats i montering- og pakkeavdelingen: kr 250 per time.

Budsjetterte indirekte kostnader for hele 2019 er som følger

Budsjetterte indirekte kostnader
Material-

avdelingen
Produksjons-

avdelingen
Montering- og

pakkeavdelingen

Salg og

administrasjons

avdelingen

Budsjetterte indirekte variable kostnader 360 000 480 000 450 000 564 000

Budsjetterte indirekte faste kostnader 720 000 1 200 000 1 050 000 1 128 000

Sum budsjetterte indirekte kostnader 1 080 000 1 680 000 1 500 000 1 692 000

Fordelingsgrun n lag

Budsjettert

materialforbruk
(meter) i 2019

Budsjettert

tidsbruk
(timer)i2019

Budsjettert

tidsbruk (timer) i

2019

Tilvirkningskost



Etter månedsrapporteringen 15. februar fikk selskapet tilgang på de virkelige kostnadene for januar
2019:

o Direkte materialkostnader: 5 500 meter til totalt kr 247 500.
r Direkte lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 380 timer til totalt kr 148 200.
r Direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen: 735 timer til totalt kr 220 500
o Totale indirekte kostnader i materialavdelingen: kr 90 000.
o Totale indirekte kostnader i produksjonsavdelingen: kr 133 500.
r Totale indirekte kostnader i montering- og pakkeavdelingen: kr 135 000.
r Totale indirekte kostnader i salg- og administrasjonsavdelingen: kr 148 000.

På starten av året (dvs. 1. januar 2019) var det 50 enheter på varer-i-arbeid (VlA) lageret og 20 på

ferdigvarelageret (FV). Selskapet trodde salget ijanuar ville bli som budsjettert og satte derfor i gang

produksjonen av 100 enheter i henhold til planen. Etter hvert ble det tydelig at salget ville gå bedre
enn forventet. Man jobbet derfor en del ekstra i monteravdelingen for å få ferdigstilt en del av

kassene som lå på varer-i-arbeid (VlA) lageret. Totalt ble 140 ferdigstilt i denne avdelingen ijanuar.
Salget ijanuar endte til slutt på 120 kasser for totalt kr 1 260 000. Selskapet prøvde seg frem med en

litt høyere pris mot slutten av måneden og dette så ikke ut til å dempe etterspørselen. Som innleid
konsulent skal du utføre følgende oppgaver:

a. Beregn standardsatser (variable og faste) for fordelingen av de indirekte kostnadene.
b. Sett opp en standardkalkyle etter selvkostprinsippet for ferdigvarer (FV) og varer-i-arbeid

(VlA). Er prisen på 10 000 tilstrekkelig, eller bør selskapet Øke den?
c. Beregn standard mengde, standard tid og beholdningsendringer for varer-i-arbeid (VlA) og

ferdigvarer (FV) ijanuar 2019.
d. Fyll ut standardkostskjemaet som er vedlagt (<Vedlegg 2: Standardkostregnskapet etter

selvkostprinsippet>) oEgiør ferdig driftsregnskapet for januar 2019. Kommenter kort
avvikene i de ulike avdelingene og totalresultatet for januar.

e. Beregn avvikene i direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen. Bruk vedlagt
skjema (<Vedlegg 3-Awik direkte kostnader). Kommenter avvikene du kommer frem til. Er

standardsatsene (tid og l6nnssats) i denne avdelingen greie, eller bør de justeres i det
videre arbeidet med driftsregnskapet?



Oppgave 4 - Budsjett (30%)
Elementer AS tok kontakt med NordKonsult AS i starten av januar 2019. De driver med salg og

montering av bygg-elementer på Østlandet. Så langt har selskapet ikke benyttet seg av budsjetter,
men i2018 opplevde de perioder med dårlige likviditet og dette medførte at de ikke klarte å betale
sine leverandører. Selskapet ønsker derfor å starte med månedlige budsjetter fra og med januar

2019. Du anbefaler selskapet å benytte en mal som kombinerer resultat-, balanse- og

likviditetsbudsjett (se <Vedlegg 4: Budsjettskjemar). Den første måneden bistår du selskapet med å

sette opp budsjettet. Du får oppgitt følgende balanse på starten av perioden:

Eiendeler Gjeld og egenkapital

Anleggsmidler 4 s60 000 Aksjekapital 500 000
Varelager 2 100 000 Opptjent egenkapital 963 000
Kundefordringer 5 400 000 Langsiktie eield 6 000 000
Bankinnskudd L 125 000 Leverandørgjeld 3 s10 000

Betalbar skatt 3s0 000
Skyldig mva 3s4 000
Skyldige og på1. Arb 6s0 000

Avsatt utbytte
Skyldige feriepenger 858 000

Sum eiendeler 13 185 000 Sum EK og cjeld 13 185 000

Daglig leder gir deg også følgende budsjettforutsetninger:

L. Det er forventet salgsinntekter på kr 4 500 000 ekskl. MVA i januar hvorav 20 % er kontant og
resten er på kreditt. Alt salg er MVA-pliktig med 25 %. Kredittiden er 30 dager.

2. Varekostnaden ligger på 50 % av salgsinntektene. På grunn av svak likviditet i 2018 måtte
selskapet redusere lageret ned på et kritisk nivå. Nå ønsker de å øke lageret med 1.,2

millioner i løpet av året. Denne Økningen skalskje gradvis med like mye hver måned. Det
totale varekjøpet er MVA-pliktig med 25 % og har 30 dagers kreditt.

3. Lønnskostnader utgjør 15%av salgsinntektene. Feriepenger på t2% påløper og
arbeidsgiveravgift er L4,L% av lønn og feriepenger. ljanuar betaler også selskapet skyldig
arbeidsgiveravgift for termin 6 - 2018 (november og desember) med kr 240 000.

4. Andre driftskostnader antas å bli kr 1 125 000 inkl. MVA. Av dette betales 25 % kontant.
Resterende 75 % har kredittid på 30 dager. Alle driftskostnader er MVA-pliktig med
25%.

5. Selskapet har et banklån på kr 6 000 000 på starten av året. Lånet nedbetales i månedlige
avdrag og gjenstående nedbetalingstid er 5 år. Selskapet betaler renter på a% pr år på

restlån ved starten av hver måned. Rentene betales samme dato som avdraget, dvs. siste dag
i hver måned.

6. Selskapets anleggsmidler består av et lagerbygg, en kranbil og diverse utstyr. Det er planlagt
å investere ien ny lastebilistarten av januar. Denne koster kr 1200000 ekskl. MVAog skal
betales kontant. Den økonomiske levetiden på bilen settes til L0 år og selskapet må beregne
avskrivninger for januar. Årlige avskrivninger på øvrige anleggsmidler er budsjettert til kr 900
000.

7 . Det avsettes 23 % skatt av et eventuelt overskudd.
8. Ledelsen er usikre på om de bør sette av noe til utbytte. Daglig leder spør deg om råd. Hvis

du mener det er forsvarlig, kan kr 200 000 av resultatet avsettes til utbytte. Hvis ikke føres alt
mot annen egenkapital. Her må du begrunne ditt valg.



a. Fyll inn opplysningene (1-8) fra daglig leder i vedlagte budsjettskjema (<Vedlegg 4-
Budsjettskjema>). Husk å vise beregninger der det er aktuelt.

b. Fyll ut balanse-, resultat- og likviditetsbudsjett i samme skjema. Kommenter resultatet og
endringen i egenkapital og likviditet. Har du noen råd til ledelsen på hvordan de kan bedre
I ikviditetsutviklingen i januar?
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Oppgave l- - Flervalgsoppgaver (10%)
Denne oppgaven består av l-0 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(1) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overfører du disse til <vedlegg 1

- Svarark - oppgave 1> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan

gjØres ved å skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

1.1 Hvilke påstand stemmer om driftsregnskapet?

a. Driftsregnskapet følger ingen offisielle krav eller retningslinjer.

b. Driftsregnskapet har ofte en høyere detaljgrad enn finansregnskapet.

c. Driftsregnskapet utarbeides ofte på månedlig basis.

d. Alle påstandene er riktige.

1.2. Et eksempel på en sammensatt kostnad er:

a. Direkte lønn uten lønnsgarantier

b. En leasingkostnad.

c, FoU-kostnader.

d. Reklamekostnader.

1.3. Minste kvadraters metoden

a. er generelt mindre nøyaktig enn høy-/lav metoden.

b. kan kun benyttes når det faste kostnadselementet er større enn det variable.

c. benyttes for å beregne en regresjonslinje som minimerer summen av de kvadrerte awikene
og linjen.

d. alle alternativene er korrekte.

1.4. Hvilket av de følgende alternativer passer IKKE som beskrivelse av innkjpp basert på JIT?

a. Varene skal leveres igod tid før de skal benyttes.

b. Antall leverandører reduseres til noen få.

c. Kvalitetskontrollen kan reduseres til et minimum.

d. Betaling skjer samlet for alle leveransene gjennom en uke eller en måned.

1.5. Hvilken av de følgende kostnadene er normalt irrelevante for fremtidige beslutninger?

a. Reversiblekostnader

b. Avskrivninger.

c. Alternativkostnader.

d. Faste kostnader.



1.6. I en okjøpe eller produsere selvr -beslutning er

a. både de variable kostnadene og de faste kostnadene som er reversible er relevante.
b. bare de variable kostnadene relevante.

c. bare de faste kostnadene relevante.
d. både de variable og faste kostnadene som fortsetter å påløpe uavhengig av beslutningen er

relevante.

1.7. Skal bedriften overleve på lengre sikt, er et krav til prisens størrelse at den må

a. være mindre eller lik konkurrentenes pris for tilsvarende produkter.
b. være akseptable for kundene.

c. dekke alle produktenes samlede tilvirknings-, administrasjons- og salgskostnader
d. alle alternativene er riktige.

1.8. Riktig pris for en ny forespørsel dersom bedriften ikke har ledig kapasitet er en pris som
dekker

a. selvkost + alternativkostnaden for de produkter som fortrenges av nevnte forespørsel.
b. tilvirkningskostnadene.
c. tilvirkningskostnadene og salgs- og administrasjonskostnadene.

d. selvkost + fortjeneste.

1.19. Et avvik som innkj@psavdelingen er ansvarlig for er

a. mengdeavviket som det fremkommer i standardkostregnskapet.
b. lønnssatsavviket.

c. prisavviket.

d. effektivitetsawiket.

1.10. En produksjonssjef vil normalt være ansvarlig for et prisavvik på innkj6pte råmaterialer som
skyldes

a. innkjøp levert i en uøkonomisk størrelse.

b. leveranse av en annen kvalitet enn bestemt.
c. prisforandringer i råvaremarkedet.
d. hasteproduksjon på grunn av feil i produksjonsplanleggingen.



Oppgave 2 - Aktivitetsbasert kalkulasjon - ABC (20%)
Du er nyutdannet økonom fra USN, campus Kongsberg, og harfått jobb hos NordKonsult AS. Din

spesialitet er driftsregnskap og budsjettering og du blir derfor satt på bedriftsøkonomiske oppdrag.

Din første klient blir Efteløt lndustrier AS, som tilvirker og selger to produkter: Alfa og Beta. Årlig salg

er 2 000 enheter av Alfa og 10 000 enheter av Beta. Salgsprisen er henholdsvis kr 1 800 og kr 1 200

per enhet.

Det går med 5 timer til tilvirkning av en enhet av Alfa og 4 timer til en enhet av Beta. Efteløt

lndustrier arbeider med en standard lønnssats på 150 per time. Standard mengde av råmaterialer for
Alfa og Beta er henholdsvis kr 175 og 119.

De indirekte tilvirkningskostnadene beløper seg til kr 5 600 000 årlig. Selskapets tilvirkning er

organisert i seks aktivitetssteder som spesifiseres nedenfor. Kostnadsdriverne i de enkelte
aktivitetssentrene er vist i parentes.

Du skal hjelpe Efteløt lndustrier AS med følgende

a. Hvor mange direkte arbeidstimer går med til å produsere Alfa og Beta?

b. Forutsett at Efteløt lndustrier bruker en tilleggssats for å fordele de indirekte kostnader og

at de indirekte kostnadene innkalkuleres på basis av direkte arbeidstimer. Beregn

tilleggssatsen og utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av tilleggskalkulasjon.
Hvilke produkt bør selskapet satse på?

c. Beregn aktivitetssatsene for de enkelte aktivitetsstedene.
d. Utarbeid selvkostkalkylen for Alfa og Beta på basis av de beregnede kostnadene per

kostnadsdriverenhet. Hvilke produkt bør selskapet satse på?

e. Sammenlign de to kalkylemetodene og analyser forskjellene.

Kostnadssrupper ( os kostnadsdrivere)
Fordelte

kostnader

Aktivitetsf rekve ns årlig
Total Produkt Alfa Produkt Beta

lndirekte lønn (direkte arbeidstimer) 560 000 ? ? ?

Maskininnstillere (antall maskinomstillinged 1 050 000 5 000 3 000 2 000

Kvalitetsavdel i ngen (antal I i nspeksjoner) 1 120 000 8 000 s 000 3 000

Prod u ksj onsavd e I i nge n (antal I p rodu ksjonsord re r) 490 000 400 100 300

Mate ri alforvaltni nge n (antal I mottak av råmate ri al e r) 630 000 750 150 600

Maski navdel ingen (antall maskintimer) 1 750 000 40 000 12 000 28 000

Sum indi rekte tilvirknineskostnader s 600 000



Oppgave 3 - Standardkost (a0 %)
I desember 2018 tok Hagekasser AS kontakt med NordKonsult AS. De produserer og selger store
blomsterkasser, som ofte kjøpes av borettslag og offentlige institusjoner. Selskapet har sitt opphav i

en studentbedrift bestående av landskapsarkitekter. I starten hadde selskapet få kostnader utover
materialkostnader, da arbeidsinnsatsen ble gjennomførtav eierne på dugnad og man fikk benytte
Universitetets lokaler til produksjon. Selskapet opplevde en stor vekst og det ble derfor behov for å

anskaffe både produksjonsarbeidere, maskiner og et større lokale. Resultat har vært stadig dårligere
lønnsomhet de siste årene og de foreløpige tallene for 2018 viste et betydelig underskudd. Etter et
par dager i virksomheten sitter du igjen med et inntrykk av at selskapet er gode på design,
produksjon og salg. Men kalkylene er mangelfulle og du foreslår derfor å implementere et
driftsregnskap ført etter standardkostprinsippet med virkning fra L. januar 2019.

Hagekasser AS pleier å ta kr 10 000 ekskl. MVA for kassene, men daglig leder mener det er rom for ta
en høyere pris da etterspørselen er større enn hva selskapet klarer å produsere. Budsjettert salg for
201'9 er på 1 200 kasser og det er forventet at salget fordeler seg jevnt utover året. Selskapet består
av 4 avdelinger:

r Materialavdelingen har ansvar for mottak og lagerhold av materialer.
o Produksjonsavdelingen kapper og behandler materialene.
r Montering- og pakkeavdelingen monterer og pakker hagekassene.
. Salg og administrasjonsavdelingen står for salg, marked sføring, Økonomi og andre

administrative oppgaver.

Alle materialene settes inn i starten av produksjonsprosessen. Selskapet opererer med lager både for
varer-i-arbeid (VlA) og ferdigvarer (FV). Varer-i-arbeid (VlA)-lageret består av produkter som er ferdig
i produksjonsavdelingen, men som ikke har blitt montert og pakket. Etter en gjennomgang av
kostnader og produksjonsprosessen sitter selskapet igjen med følgende standarder:

r Standard mengde materialer: 60 meter per enhet.
r Standard pris på materialer: kr 50 per meter.
o Tidsforbruk i produksjonsavdelingen: 4 timer per enhet.
r Lønnssats i produksjonsavdelingen: kr 400 per time.
r Tidsforbruk i montering- og pakkeavdelingen: 5 timer per enhet.
o Lønnssats i montering- og pakkeavdelingen: kr 250 per time.

Budsjetterte indirekte kostnader for hele 2Ot9 er som fglger:

Budsjetterte indirekte kostnader
Material-

avdelingen
Produksjons-

avdelingen
Montering- og

pakkeavdelingen

Salg og

administrasjons

avdelingen

Budsjetterte indirekte variable kostnader 360 000 480 000 4s0 000 564 000

Budsjetterte indirekte faste kostnader 720 000 1 200 000 1 0s0 000 1 128 000

Sum budsjetterte indirekte kostnader 1 080 000 1 680 000 1 500 000 1 692 000

Fordelingsgru nnlag

Budsjettert

materialforbruk
(meter) i2019

Budsjettert

tidsbruk
(timer)i2019

Budsjettert

tidsbruk (timer) i

2019

Tilvirkn ingskost



Etter månedsrapporteringen 15. februar fikk selskapet tilgang på de virkelige kostnadene for januar

2019:

r Direkte materialkostnader: 5 500 meter til totalt kr 247 5OO.

r Direkte lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 380 timer til totalt kr 1,48 20O.
o Direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen: 735 timer til totalt kr 220 5OO.

r Totale indirekte kostnader i materialavdelingen: kr 90 000.
r Totale indirekte kostnader i produksjonsavdelingen: kr 133 500.
o Totale indirekte kostnader i montering- og pakkeavdelingen: kr 135 000.
o Totale indirekte kostnader i salg- og administrasjonsavdelingen: kr L48 000.

På starten av året (dvs. 1. januar 2019) var det 50 enheter på varer-i-arbeid (VlA) lageret og 20 på

ferdigvarelageret (FV). Selskapet trodde salget i januar ville bli som budsjettert og satte derfor i gang

produksjonen av 100 enheter i henhold til planen. Etter hvert ble det tydelig at salget ville gå bedre

enn forventet. Man jobbet derfor en del ekstra i monteravdelingen for å få ferdigstilt en del av

kassene som lå på varer-i-arbeid (VlA) lageret. Totalt ble 140 ferdigstilt i denne avdelingen ijanuar.
Salget ijanuar endte til slutt på 120 kasser for totalt kr 1 260 000. Selskapet prøvde seg frem med en

litt høyere pris mot slutten av måneden og dette så ikke ut til å dempe etterspørselen. Som innleid

konsulent skal du utføre følgende oppgaver:

a. Beregn standardsatser (variable og faste) for fordelingen av de indirekte kostnadene.
b. Sett opp en standardkalkyle etter selvkostprinsippet for ferdigvarer (FV) og varer-i-arbeid

(VlA). Er prisen på 10 000 tilstrekkelig, eller bør selskapet Øke den?
c. Beregn standard mengde, standard tid og beholdningsendringer for varer-i-arbeid (VlA) og

ferdigvarer (FV) ijanuar 2019.
d. Fyll ut standardkostskjemaet som er vedlagt (<Vedlegg 2: Standardkostregnskapet etter

sefvkostprinsippet>) og glØr ferdig driftsregnskapet for januar 2019. Kommenter kort
avvikene i de ulike avdelingene og totalresultatet for januar.

e. Beregn avvikene i direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen. Bruk vedlagt
skjema (<Vedlegg 3-Awik direkte kostnader). Kommenter awikene du kommer frem til. Er

standardsatsene (tid og l@nnssats) i denne avdelingen greie, eller bør de justeres i det
videre arbeidet med driftsregnskapet?



Oppgave 4 - Budsjett (30%)
Elementer AS tok kontakt med NordKonsult AS i starten av januar 2019. De driver med salg og

montering av bygg-elementer på Østlandet. Så langt har selskapet ikke benyttet seg av budsjetter,
men i 2018 opplevde de perioder med dårlige likviditet og dette medførte at de ikke klarte å betale
sine leverandører. Selskapet ønsker derfor å starte med månedlige budsjetter fra og med januar

2019. Du anbefaler selskapet å benytte en mal som kombinerer resultat-, balanse- og

likviditetsbudsjett (se <Vedlegg 4: Budsjettskjemar). Den første måneden bistår du selskapet med å

sette opp budsjettet. Du får oppgitt følgende balanse på starten av perioden:

Eiendeler Gield og egenkapital

Anleggsmidler 4 560 000 Aksjekapital 500 000
Varelager 2 100 000 Opptjent egenkapital 963 000
Kundefordringer s 400 000 Lanesiktig gield 6 000 000
Bankinnskudd 1 12s 000 Leverandørgjeld 3 510 000

Betalbar skatt 3s0 000

Skyldig mva 354 000
Skyldige og på1. Arb 650 000
Avsatt utbytte
Skyldige feriepenger 858 000

Sum eiendeler 13 185 000 Sum EK oc cield 13 185 000

Daglig leder gir deg også følgende budsjettforutsetninger:

1. Det er forventet salgsinntekter på kr 4 500 000 ekskl. MVA i januar hvorav 20 % er kontant og
resten er på kreditt. Alt salg er MVA-pliktig med 25 %. Kredittiden er 30 dager.

2. Varekostnaden ligger på 5O % av salgsinntektene. På grunn av svak likviditet i 2018 måtte
selskapet redusere lageret ned på et kritisk nivå. Nå ønsker de å øke lageret med 1-,2

millioner i løpet av året. Denne Økningen skalskje gradvis med like mye hver måned. Det
totale varekjøpet er MVA-pliktig med 25 % og har 30 dagers kreditt.

3. Lønnskostnader utgjør 15 % av salgsinntektene. Feriepenger på 12 o/o påløper og
arbeidsgiveravgift er 14,'l,yo av lønn og feriepenger. ljanuar betaler også selskapet skyldig
arbeidsgiveravgift for termin 6 - 20L8 (november og desember) med kr 240 000.

4. Andre driftskostnader antas å bli kr 1 125 000 inkl. MVA. Av dette betales 25 % kontant.
Resterende 75 % har kredittid på 30 dager. Alle driftskostnader er MVA-pliktig med
2s%.

5. Selskapet har et banklån på kr 6 000 000 på starten av året. Lånet nedbetales i månedlige
avdrag og gjenstående nedbetalingstid er 5 år. Selskapet betaler renter på a% pr år på

restlån ved starten av hver måned. Rentene betales samme dato som avdraget, dvs. siste dag
i hver måned.

6. Selskapets anleggsmidler består av et lagerbygg, en kranbil og diverse utstyr. Det er planlagt
å investere i en ny lastebil i starten av januar. Denne koster kr 1 200 000 ekskl. MVA og skal
betales kontant. Den økonomiske levetiden på bilen settes til 10 år og selskapet må beregne
avskrivninger for januar. Årlige avskrivninger på øvrige anleggsmidler er budsjettert til kr 900
000.

7. Det avsettes 23 % skatt av et eventuelt overskudd.
8. Ledelsen er usikre på om de bør sette av noe til utbytte. Daglig leder spør deg om råd. Hvis

du mener det er forsvarlig, kan kr 200 000 av resultatet avsettes til utbytte. Hvis ikke føres alt
mot annen egenkapital. Her må du begrunne ditt valg.



a. Fyll inn opplysningene (1-8) fra daglig leder i vedlagte budsjettskjema (<Vedlegg 4-
Budsjettskjema>). Husk å vise beregninger der det er aktuelt.

b. Fyll ut balanse-, resultat- og likviditetsbudsjett i samme skjema. Kommenter resultatet og
endringen i egenkapital og likviditet. Har du noen råd til ledelsen på hvordan de kan bedre
likviditetsutviklingen i januar?



Kandidat nr:

Vedleee 1

Svarark vel
Drift sregnskap og budsjettering

2L.O2.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

spørsmål# a b c d

t.L

t.2

1.3

L,4

1.5

t.6

L.7

1.8

1.9

1.10





Kandidat nr:

Vedleee 1

Svarark oppgave 1

Drift sregnskap og budsjettering
21..O2.20L9

Rettledning for utfo lling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan EJøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål* a b c d

t.t
1.2

1.3

L.4

1.5

1.5

1.7

1.8

1.9

1.10





vedlegg 2: Standardkostregnskap etter selvkostprinsippet - oppgave 3. Periode Kandidat nr:

SUM IIELE BEDRIFTEN

Awik
Dir. kostnader

Dekningsdiff

kr

Virkelige
kostnader

,di

kr

Standard
kostnad

Produkt:

kr

Standard
Kostnad

Sum awik direkte kostnader

Sum dekningsdifferanser

PRODUKSJONSRESULTAT

Sats

Antall

Mensde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

AntallSALG

Direkte materialer

Direkte lønn Avd.:

Direkte lønn Avd.

Indirekte tilvirkningskostnader:

Avd.:

Avd.

Avd.

Periodens tilvirkningskost

Beholdningsendringer varer i arbeid

Tilvirkningskost ferdigvarer

Beholdningsendringer ferdigvarer

Tilvirkningskost solgte varer

Avd.

SELVKOST

PRODUKTRESULTAT





Vedlegg 2: Standardkostregnskap etter selvkostprinsippet - oppgave 3. Periode: Kandidat nr

SUM HELE BEDRIFTEN

Awik
Dir. kostnader

Dekringsdiff.

kr

Virkelige
kostnader

Sum awikdirekte

kr

Standard
kostnad

Produkt:

kr

Standard
Kostnad

Sum al.vik direkte kostnader

Sum dekningsdifferanser

PRODUKSJONSRESULTAT

Sats

Antall

Mengde

Produkt

kr

Standard
KostnadSats

Artall

Mengde

Produkt:

kr

Standard
KostnadSats

Antall

Mengde

SALG

Direkte materialer

Direkte lørur Avd.

Direkte lønn Avd-

Indirekte tilvirkningskostnader:

Avd.:

Avd

Avd.

Periodens tilvirkningskost

Beholdningsendringer varer i arbeid

Tilvirkningskost ferdigvarer

Beholdningsendringer ferdigvarer

Tilvirkningskost solgte varer

Avd.

SELVKOST

PRODUKTRESULTAT





Vedlees 3 - Awik Direkte Kostander - Oppsave 3

Direkte

Kandidatnummer:

ader os nakkea )

(l)
Støndardkostnader:

Dri ft sregnsk ap et ført til
standardkost:

Hva virkelig produksjonsvolum skal
koste når kostnadene er beregnet på

basis av standard pris/sats og
standard mengde/tid

Standard lønnssats. standård tid

(1- 2)

(2)
For awiksanalysen:

Virkelig forbrukt mengde/tid til
standard pris/sats

Standard lønnssats o virkelig tid

(3)
Virkelige kostnader:

Driftsregnskapet
basert på finansregnskapets

virkelige kostnader ved
periodeavslutning

Virke li g lønnssats oirkeli g tid

(2-3)

(l -3)





Vedless 3 - Avvik Direkte Kostander - Oppsave 3

Direkte lønnskostnader (Montering- og pakkeavdelingen)

(1)
Standørdkostnader:

Drift sregnsk apet ført til
standardkost:

Hva virkelig produksjonsvolum skal
koste når kostnadene er beregnet på

basis av standard pris/sats og
standard mengde/tid

Standard lønnssatso standard tid

(r-2)

(2)
For uwiksanølysen:

Virkelig forbrukt mengde/tid til
standard pris/sats

Standard lønnssatso virkelig tid

(3)
Virkelige kostnuder:

Driftsregnskapet
basert på finansregnskapets

virkelige kostnader ved
periodeavslutning

Virkeli g lø nnss ats ovirke li g tid

(2-3)

(l -3)





Vedlegg 4 - Budsjettskjema - Oppgave 4

Resultatbudsiett

8Oppl - 7Oppl - 5Oppl - 5oppl - 4Oppl - 3Oppl - 2Oppl - 1

4 560 000

2 100 000

s 400 000

1 125 000

t3 185 000

-s00 000

-963 000

-6 000 000

-3 5r-0 000

-350 000

-354 000

-6s0 000

-858 000

-13 185 000

Kundefordringer

Sum eiendeler

Opptjent egenkapital

Langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig mva

Skyldige og på1. Arb.

Avsatt utbytte

Skyldige feriepenger

Sum EK og gjeld

Salgsinntekter

Varekostnader

Lønn

Arb.avgift

Feriepenger

Andre driftskostnader

Avskrivninger

Rentekostnader

Resultat før skatt

skatt (2s %)

Resultat etter skatt

Utbytte

Overføring til annen EK

Sum

KANDIDAT NUMMER:

Balansebudsjett

lnnbetaling salg og kunder

Utbetaling leverandører

Utbetallng lønn

Annen utbetaling drift

Netto fra drift

lnvesteringer

Nedbetaling lån

Rentekostnader

Netto kapital

lB likvider

Endringer

UB likvider





Vedlegg 4 - Budsjettskjema - Oppgave 4

Resultatbudsjett

oool - 8Oppl - 7oopl - 6Oppl - 5oppl - 4Oppl - 3Oppl - 2Opol - 1

4 560 000

2 100 000

5 400 000

1 125 000

13 185 000

-500 000

-953 000

-5 000 000

-3 s10 000

-3s0 000

-354 000

-550 000

-8s8 000

-13 18s 000

balanse

Anleggsmidler

Varelager

Kundefordringer

Bankinnskudd

Sum eiendeler

Aksjekapital

Opptjent egenkapital

Langsiktig gjeld

Leverandørg.ield

Betalbar skatt

Skyldig mva

Skyldige og på|. Arb.

Avsatt utbytte

Skyldige feriepenger

Sum EK oe sield

Salgsinntekter

Varekostnader

Lønn

Arb.avgift

Feriepenger

Andre drifukostnader

Avskrivninger

Rentekostnader

Resultat før skatt

skatt (25 %)

Resultat etter skatt

utbytte

Overføring til annen EK

Sum

KANDIDAT NUMMER:

Balansebudsiett

lnnbetaling salg og kunder

Utbetaling leverandører

utbetalins lønn

Annen utbetaling drift

Netto fra drift

lnvesteringer

Nedbetaling lån

Rentekostnader

Netto kapital

lB likvider

Endringer

UB likvider

Samlet likvidbevegelse
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Oppgave 1 - Del 1 (teller 40%)

Du skal avslutte regnskapet per 31.12.2018 for Sportsbutikken AS. Løsningen skal skje tabellarisk på

grunnlag av saldobalansen 31.12.201-8 samt opplysningene 1- 10 til oppgjøret. Bruk utdelt vedlegg

til oppgaven (Vedlegg 1 - Oppgave 1). Du skal fylle ut 1 - ett - eksemplar. Hvis du Ønsker kopi av

løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

Du skal vise beregninger til punkt 5,6 og7.

Ooplvsninser til å ooeiøret for 2OI8

1. Eiendommen avskrives med 2 % av kostpris på kr 10 000 000. I saldobalansen står

eiendommen med en verdi på kr 5 800 000 pr 31..12.18, før avskrivning.

2. lnventar og kontorutstyr avskrives med I0 % av kostpris på kr 900 000.

3. Selskapet skylder kr 30 000 i forsikring per 31.12.18. Dette er ikke betalt eller bokført.

4. Selskapet har et pantelån hvor renter betales etterskuddsvis 2 ganger i året. Henholdsvis 1.4

og 1.10. Fastrentesatsen er på 3,2 %. Det er ikke bokført renter siden 1.10. Det skal ikke

betales avdrag på pantelånet i2018.

5. Selskapet har i slutten av juni solgt sin gamle varebil og kjøpt en ny. Den gamle varebilen

kostet opprinnelig kr 400 000 og var per L.I.ZOI8 avskrevet med kr 320 000. Den nye

varebilen kostet kr 350 000. Årlig avskrivning på varebilene er 20 % av kostpris. Den gamle

varebilen ble solgt for kr 40 000.

6. En av kundene (<kundel>) har gått konkurs og fordringen må tapsføres. Denne kunden

skylder selskapet kr t25 000 inkl. mva.

Videre er det en annen kunde (<kunde 2>) som det er lite sannsynlig at vil betale. Denne

fordringen er på kr 150 000 inkl. mva.

7. Varebeholdningen per 3t.I2.2O18 er opptalt til kostpris kr 1 900 000 for hele beholdningen

Noen av varene var skadet og kan kun selges for kr 100 000 ekskl. mva. hensyntatt

salgskostnader. De kostet i innkjøp kr 150 000.

8. Betalbar skatt for 2018 er beregnet til kr 282 825

9. Utsatt skatt er beregnet til kr 20 000 per 3L.12.2O1"8.

L0. Styret foreslår at det blir avsatt kr 400 000 i utbytte. Resten av overskuddet overføres til
konto 2050 Annen egenkapital.
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Oppgave 1 - Del 2 (teller t0%)

Til deloppgavene under skal du ikke forandre på regnskapet som du allerede har fylt ut ivedlegget,
men svare selvstendig til hvert spørsmål og beskrive/begrunne/tallfeste svarene. Vis til lovhjemmel
ved behov.

a) Hvordan skal du korrigere regnskapet dersom <kunde 2> allikevel betaler fakturaen? (se
punkt 6)

b) Daglig leder er kjempefornøyd med varelageret pr 3L.I2.!B og sier at den virkelig verdien er
mye h6yere enn det som er bokført. Han ber deg derfor skrive opp verdien i regnskapet til
virkelig verdi. Hva er din kommentar til dette?

c) Daglig leder er også litt forvirret når det gjelder <konto 4300 Varekjøp)) og sammenhengen
med <konto 1"460 varebeholdning>. Redegjør for denne sammenhengen.

Oppgave 2 (teller 20 %)

Du skal føre disse bilagene. Bruk utdelt vedlegg til oppgaven (Vedlegg 2 - Oppgave 2). Du skal fylle ut
1 - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

8.1

Vi mottar faktura for kjøp av varer

Varer 40 000

+25V" mva 10 000

Sum 50 000

Betalingsbetingelser: Betales pr 10 dager mot2% rabatt.

10.1

Det viste seg at noen av varene vi kjøpte var av for dårlig kvalitet, og disse ble derfor returnert.
Kreditnota:

Retur av varer 2 000

+25Yo mva

3

500



18.1

Faktura betales, justert for kreditnota den 10.1. Det gis2Yo rabatt for å ha betalt innen 10 dager

Faktura 8.1 50 000

Kreditnota 10.1 2 500

Netto 47 500

2% Kontantrabatt 950 (mva utgjør 190)

Overført via nettbank 46 550

20.1,

LØnn for januar:

LØnn 240 000

Skatt 72 000

Netto L68 000

Lønnen overføres via bank. Trukket skatt er overført til konto 1950 Trekkinnskudd. Arbeidsgiveravgift

er I4,I%. Feriepenger er I2%.

a) Hvordan påvirker lønnsutbetalingen resultatet ijanuar? Begrunn svaret

b) Rett før det utbetales lønn oppdager lønningskontoret at det er trukket for lite skatt, og

skattetrekket må økes til kr 77 000. Hvilken virkning vil dette få på bedriftens resultat for
januar? Begrunn svaret.
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Oppgave 3 (teller 20 %)

Denne oppgaven består av 5 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(1) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overfører du disse til <vedlegg 3
- oppgave 3> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan gjøres ved å

skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

3.1) Snekkerfirmaet AS har utført et jobb for Byggeksperten AS. De sender en faktura på kr 15 000
inkl. MVA. Hvordan blir bokføringen hos Snekkerfirmaet AS?

a) (Kundefordringer- kredit- 15 000), (Utgående mva - debet-3 000)- (Salgsinntekter- debet

- 12 000)

b) (Kundefordringer-debet- 12 000), (Utgående mva - debet-3 000)- (Salgsinntekter-kredit

- 1s 000)

c) (Kundefordringer- debet- 15 000), (Utgående mva - kredit-3 000)- (Salgsinntekter- kredit

- 12 000)

d) (Kundefordringer- debet- 15 000), (Utgående mva - kredit-3 750)- (Salgsinntekter- kredit

- 11 2s0)

3.2) Konsulenthuset AS har omsetning ijanuar og februar på henholdsvis kr 2 300 OO0 ekskl. mva og
kr 3 100 000 ekskl. mva. I de samme månedene har de avgiftspliktige utgifter på henholdsvis kr 1 000
000 inkl. mva og kr 1 500 000 inkl. mva. Hvor mye skylder de i merverdiavgift etter 1". termin?

a) Kr 850 000

b) Kr 455 000

c) Kr 580 000

d) Kr 725 000

3.3) På Helsehuset AS kan man få ulike behandlinger i tillegg til å kjøpe treningsutstyr. Selskapet har
en totalomsetning på kr 15 000 000 i mai og juni. Av dette kan 60 % anses som helsetjenester (i tråd
med merverdiavgiftsloven). Resten er avgiftspliktig salg av treningsutstyr. Avgiftspliktige utgifter i

perioden er kr 5 000 000. Hva blir skyldig merverdiavgift i termin 3 (mai og juni) når Helsehuset AS får
forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift (basert på omsetning)?

a)

b)

c)

d)

Helsehuset skylder kr 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 2 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 1000 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 250 000 i merverdiavgift.
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3.4) Bjarte Hansen har en månedlig inntekt på kr 30 000. Han har 5 ukers ferie og bor og jobber i

Drammen (1,4,I% iarbeidsgiveravgift). Hvor mye arbeidsgiveravgift skal beregnes totalt (skyldig og

påløRt) for Bjarte denne måneden?

a) Kr 4738

b) Kr4826
c) Kr 4 835

d) Kr 4 651

3.5) Borre Sportsbutikk AS hadde varer på lager (lB) for kr 200 000 på starten av året (1. januar).

Butikksjefen kunne 31.12 informere om at varekostnaden i løpet av året hadde vært på kr 3 000 000

og at utgående beholdning på varelageret var kr 500 000. Han ber deg om hjelp til å beregne

hva varekjøpet har vært i løpet av året.

a) Varekj6pet er på kr 2 300 000

b) Varekjøpet er på kr 3 700 000

c) Varekjøpet er på kr 2 700 000

d) Varekjøpet er på kr 3 300 000

Oppgave 4 (teller 10%)

En bedrift har levert inn et foreløpig regnskap til revisor. Det viser et resultat på kr 500 000 og en

egenkapital på kr 2 000 000.

Revisor gir følgende kommentarer:

L. Varebeholdningen pr 31,.t2bør vurderes kr 150 000 høyere

2. Avskrivningene bør settes kr 120 000 høyere.

3. Skyldige renter pr 3!.I2 er uteglemt. Beløpet er kr L0 000.

Redegjgr for hvordan revisors kommentarer vil påvirke resultatregnskap og balanse
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Oppgave 1 - Del 1 (teller 4O%)

Du skal avslutte regnskapet per 31..12.2018 for Sportsbutikken AS. LØsningen skal skje tabellarisk på

grunnlag av saldobalansen 31.12.2018 samt opplysningene 1- 1-0 til oppgjøret. Bruk utdelt vedlegg

til oppgaven (Vedlegg 1 - Oppgave 1). Du skal fylle ut L - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av

løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

Du skal vise beregninger til punkt 5,6 og7,

Ooplvsninser til årsonpgiøret for 201.8:

1,. Eiendommen avskrives med 2 % av kostpris på kr 10 000 000. I saldobalansen står

eiendommen med en verdi på kr 5 800 000 pr 31.12.18, før avskrivninB.

2. lnventar og kontorutstyr avskrives med 'J,0 % av kostpris på kr 900 000

3. Selskapet skylder kr 30 000 i forsikring per 31.12.18. Dette er ikke betalt eller bokført.

4. Selskapet har et pantelån hvor renter betales etterskuddsvis 2 ganger i året. Henholdsvis 1.4

og 1.10. Fastrentesatsen er på 3,2 %. Det er ikke bokført renter siden 1.L0. Det skal ikke

betales avdrag på pantelånet i 2018.

5. Selskapet har i slutten av juni solgt sin gamle varebil og kjøpt en ny. Den gamle varebilen

kostet opprinnelig kr 400 000 og var per 1".1.2018 avskrevet med kr 320 000. Den nye

varebilen kostet kr 350 000, Årlig avskrivning på varebilene er 20 % av kostpris. Den gamle

varebilen ble solgt for kr 40 000.

6. En av kundene (<kundel>) har gått konkurs og fordringen må tapsføres. Denne kunden

skylder selskapet kr I25 000 inkl. mva.

Videre er det en annen kunde (<kunde 2>) som det er lite sannsynlig at vil betale. Denne

fordringen er på kr 150 000 inkl. mva.

7. Varebeholdningen per 3L12.2O18 er opptalt til kostpris kr 1 900 000 for hele beholdningen.

Noen av varene var skadet og kan kun selges for kr 1"00 000 ekskl. mva. hensyntatt

salgskostnader. De kostet i innkjøp kr 150 000.

8. Betalbar skatt for 2018 er beregnet til kr 282 825

9. Utsatt skatt er beregnet til kr 20 000 per 31,.L2.20L8.

L0. Styret foreslår at det blir avsatt kr 400 000 i utbytte. Resten av overskuddet overføres til
konto 2050 Annen egenkapital.
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Oppgave l- - Del 2 (teller 10%)

Til deloppgavene under skal du ikke forandre på regnskapet som du allerede har fylt ut i vedlegget,
men svare selvstendig til hvert spØrsmål og beskrive/begrunne/tallfeste svarene. Vis til lovhjemmel
ved behov.

a) Hvordan skal du korrigere regnskapet dersom <kunde 2> allikevel betaler fakturaen? (se
punkt 6)

b) Daglig leder er kjempeforngyd med varelageret pr 31.12.18 og sier at den virkelig verdien er
mye høyere enn det som er bokført. Han ber deg derfor skrive opp verdien i regnskapet til
virkelig verdi. Hva er din kommentar til dette?

c) Daglig leder er også litt forvirret når det gjelder <konto 4300 VarekjøpD og sammenhengen
med <konto 1460 varebeholdningr. Redegjør for denne sammenhengen.

Oppgave 2 (teller 20 %)

Du skal føre disse bilagene. Bruk utdelt vedlegg til oppgaven (Vedlegg 2 - Oppgave 2). Du skal fylle ut
L - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

8.1

Vi mottar faktura for kjøp av varer

Varer 40 000

+25o/o mva 10 000

Betalingsbetingelser: Betales pr 10 dager mot2% rabatt

10.1

Det viste seg at noen av varene vi kjøpte var av for dårlig kvalitet, og disse ble derfor returnert
Kreditnota:

Retur av varer 2 000

*25o/" mva 500

Sum 2 500
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18.1.

Faktura betales, justert for kreditnota den 10.1. Det gis 2% rabatt for å ha betalt innen 10 dager

Faktura 8.1 50 000

Kreditnota 10.1 2 500

Netto 47 500

2% Kontantrabatt 950 (mva utgjør 190)

Overført via nettbank 46 550

20.r

Lønn for januar:

LØnn 240 000

Skatt 72OOO

Netto 158 000

LØnnen overføres via bank. Trukket skatt er overført til konto 1950 Trekkinnskudd. Arbeidsgiveravgift

er I4,IYo. Feriepenger er 12%.

a) Hvordan påvirker lønnsutbetalingen resultatet ijanuar? Begrunn svaret.

b) Rett før det utbetales lønn oppdager lønningskontoret at det er trukket for lite skatt, og

skattetrekket må økes til kr 77 000. Hvilken virkning vil dette få på bedriftens resultat for
januar? Begrunn svaret.
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Oppgave 3 (teller 20 %)

Denne oppgaven består av 5 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(L) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overf6rer du disse til <vedlegg 3
- oppgave 3> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan gjøres ved å
skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

3.1) Snekkerfirmaet AS har utført et jobb for Byggeksperten AS. De sender en faktura på kr 15 000
inkl. MVA. Hvordan blir bokføringen hos Snekkerfirmaet AS?

a) (Kundefordringer- kredit- 15 000), (Utgående mva - debet- 3 000)- (Salgsinntekter- debet

- 12 000)

b) (Kundefordringer - debet- 12 000), (Utgående mva - debet-3 O0O)- (Salgsinntekter- kredit

- 1s 000)

c) (Kundefordringer-debet-15000), (Utgående mva - kredit-3 000)- (Salgsinntekter- kredit

- 12 000)

d) (Kundefordringer- debet- 15 000), (Utgående mva - kredit-3 750)- (Salgsinntekter- kredit

- 11 2s0)

3.2) Konsulenthuset AS har omsetning ijanuar og februar på henholdsvis kr 2 300 O0O ekskl. mva og
kr 3 100 000 ekskl. mva. I de samme månedene har de avgiftspliktige utgifter på henholdsvis kr i. 000
000 inkl. mva og kr 1 500 000 inkl. mva. Hvor mye skylder de i merverdiavgift etter t. termin?

a) Kr 850 000

b) Kr455 000

c) Kr 580 000

d) Kr 725 000

3.3) På Helsehuset AS kan man få ulike behandlinger i tillegg til å kjøpe treningsutstyr. Selskapet har
en totalomsetning på kr 15 000 000 i mai og juni. Av dette kan 60 % anses som helsetjenester (i tråd
med merverdiavgiftsloven). Resten er avgiftspliktig salg av treningsutstyr. Avgiftspliktige utgifter i

perioden er kr 5 000 000. Hva blir skyldig merverdiavgift i termin 3 (mai og juni) når Helsehuset AS får
forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift (basert på omsetning)?

a)

b)

c)

d)

Helsehuset skylder kr 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 2 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 1 000 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 250 000 i merverdiavgift.
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3.4) Bjarte Hansen har en månedlig inntekt på kr 30 000. Han har 5 ukers ferie og bor og jobber i

Drammen (I4,1% iarbeidsgiveravgift). Hvor mye arbeidsgiveravgift skal beregnes totalt (skyldig og

pålønt)for Bjarte denne måneden?

a) Kr 4738

b) Kr4826
c) Kr4 835

d) Kr466L

3.5) Borre Sportsbutikk AS hadde varer på lager (lB) for kr 200 000 på starten av året (1. januar).

Butikksjefen kunne 31.12 informere om at varekostnaden i løpet av året hadde vært på kr 3 000 000

og at utgående beholdning på varelageret var kr 500 000. Han ber deg om hjelp til å beregne

hva varekjøpet har vært i lØpet av året.

a) Varekjøpet er på kr 2 300 000

b) Varekjøpet er på kr 3 700 000

c) Varekjøpet er på kr 2 700 000

d) Varekjøpet er på kr 3 300 000

Oppgave 4 (teller 1O%)

En bedrift har levert inn et foreløpig regnskap til revisor. Det viser et resultat på kr 500 000 og en

egenkapital på kr 2 000 000.

Revisor gir følgende kommentarer:

1. Varebeholdningen pr 31..12 bør vurderes kr L50 000 høyere.

2. Avskrivningene bør settes kr 72O 000 høyere.

3. Skyldige renter pr 3I.I2 er uteglemt. BelØpet er kr 10 000.

Redegjør for hvordan revisors kommentarer vil påvirke resultatregnskap og balanse.
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Oppgave 1 - Del 1 (teller 40%)

Du skal avslutte regnskapet per 31,.12.2018 for Sportsbutikken AS. Løsningen skal skje tabellarisk på

grunnlag av saldobalansen 31.12.2018 samt opplysningene 1- 10 til oppgjøret. Bruk utdelt vedlegg

til oppgaven (Vedlegg I - Oppgave 1). Du skal fylle ut 1 - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av

lgsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

Du skal vise beregninger til punkt 5,6 og7.

Opplvsninger til årsoppgiøret for 201"8:

1. Eiendommen avskrives med 2 % av kostpris på kr 10 000 000. I saldobalansen står

eiendommen med en verdi på kr 5 800 000 pr 3L.12.18, før avskrivning,

2. lnventar og kontorutstyr avskrives med IO % av kostpris på kr 900 000.

3. Selskapet skylder kr 30 000 i forsikring per 31.12.18. Dette er ikke betalt eller bokført

4. Selskapet har et pantelån hvor renter betales etterskuddsvis 2 ganger i året. Henholdsvis 1.4

og 1.10. Fastrentesatsen er på 3,2 %. Det er ikke bokført renter siden 1.10. Det skal ikke

betales avdrag på pantelånet i 2018.

5. Selskapet har i slutten av juni solgt sin gamle varebil og kjøpt en ny. Den gamle varebilen

kostet opprinnelig kr 400 000 og var per 7.1,.2OI8 avskrevet med kr 320 000. Den nye

varebilen kostet kr 350 000. Årlig avskrivning på varebilene er 20 % av kostpris. Den gamle

varebilen ble solgt for kr 40 000.

6. En av kundene (<kunde1.>) har gått konkurs og fordringen må tapsføres. Denne kunden

skylder selskapet kr I25 000 inkl. mva.

Videre er det en annen kunde (<kunde 2>) som det er lite sannsynlig at vil betale. Denne

fordringen er på kr 1-50 000 inkl. mva.

7. Varebeholdningen per 3L72.2O18 er opptalt til kostpris kr 1 900 000 for hele beholdningen

Noen av varene var skadet og kan kun selges for kr 1"00 000 ekskl. mva. hensyntatt

salgskostnader. De kostet i innkjøp kr 150 000.

8. Betalbar skatt for 2018 er beregnet til kr 282 825.

9. Utsatt skatt er beregnet til kr 20 000 per 31*11201&

10. Styret foreslår at det blir avsatt kr 400 000 i utbytte. Resten av overskuddet overføres til
konto 2050 Annen egenkapital.
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Oppgave 1 - Del 2 (teller 10%)

Tildeloppgavene underskaldu ikke forandre på regnskapet som du allerede harfylt ut ivedlegget,
men svare selvstendig til hvert spørsmål og beskrive/begrunne/tallfeste svarene. Vis til lovhjemmel
ved behov.

a) Hvordan skal du korrigere regnskapet dersom <kunde 2> allikevel betaler fakturaen? (se
punkt 5)

b) Daglig leder er kjempefornøyd med varelageret pr 31.12.18 og sier at den virkelig verdien er
mye h6yere enn det som er bokført. Han ber deg derfor skrive opp verdien i regnskapet til
virkelig verdi. Hva er din kommentar til dette?

c) Daglig leder er også litt forvirret når det gjelder <konto 4300 VarekjøpD og sammenhengen
med <konto 1460 varebeholdning>. Redegj6r for denne sammenhengen.

Oppgave 2 (teller 20 %)

Du skal føre disse bilagene. Bruk utdelt vedlegg til oppgaven (Vedlegg 2 - Oppgave 2). Du skal fylle ut
1 - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

8.1

Vi mottar faktura for kjøp av varer

Varer 40 000

*25o/o mva 10 000

Sum 50 000

Betalingsbetingelser: Betales pr 10 dager mot2% rabatt.

10.1

Det viste seg at noen av varene vi kjøpte var av for dårlig kvalitet, og disse ble derfor returnert.
Kreditnota:

Retur av varer 2 000

+25%o mva 500

Sum 2 500
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L8.1

Faktura betales, justert for kreditnota den 10.1. Det gis2% rabatt for å ha betalt innen 10 dager

Faktura 8.1 50 000

Kreditnota 10.1 2 500

Netto 47 50O

2% Kontantrabatt

Overført via nettbank

950 (mva utgjør 190)

46 550

20.r

LØnn for januar:

Lønn 240 000

Skatt 72 000

Netto 168 000

Lønnen overføres via bank. Trukket skatt er overført til konto 1950 Trekkinnskudd. Arbeidsgiveravgift

er L ,ITo. Feriepenger er I2%.

a) Hvordan påvirker lønnsutbetalingen resultatet ijanuar? Begrunn svaret.

b) Rett før det utbetales lønn oppdager lønningskontoret at det er trukket for lite skatt, og

skattetrekket må økes til kr 77 000. Hvilken virkning vil dette få på bedriftens resultat for
januar? Begrunn svaret.
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Oppgave 3 (teller 20 %)

Denne oppgaven består av 5 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(L) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overfører du disse til <vedlegg 3
- oppgave 3> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan gjøres ved å

skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

3.1) Snekkerfirmaet AS har utført et jobb for Byggeksperten AS. De sender en faktura på kr 15 000
inkl. MVA. Hvordan blir bokføringen hos Snekkerfirmaet AS?

a) (Kundefordringer - kredit- 15 000), (Utgående mva - debet-3 000)- (Salgsinntekter- debet

- 12 000)

b) (Kundefordringer- debet- 12 000), (Utgående mva - debet-3 000)- (Salgsinntekter- kredit

- 1s 000)

c) (Kundefordringer- debet- 15 000), (Utgående mva - kredit-3 000)- (Salgsinntekter- kredit

- 12 000)

d) (Kundefordringer- debet- 15 000), (Utgående mva - kredit-3 750)- (Salgsinntekter- kredit

- 11 2s0)

3.2) Konsulenthuset AS har omsetning ijanuar og februar på henholdsvis kr 2 300 000 ekskl. mva og

kr 3 100 000 ekskl. mva. I de samme månedene har de avgiftspliktige utgifter på henholdsvis kr L 000
000 inkl. mva og kr 1 500 000 inkl. mva. Hvor mye skylder de i merverdiavgift etter 1. termin?

a) Kr 850 000

b) Kr 455 000

c) Kr 580 000

d) Kr 725 000

3.3) På Helsehuset AS kan man få ulike behandlinger i tillegg til å kjøpe treningsutstyr. Selskapet har
en totalomsetning på kr 15 000 000 i mai og juni. Av dette kan 60 % anses som helsetjenester (itråd
med merverdiavgiftsloven). Resten er avgiftspliktig salg av treningsutstyr. Avgiftspliktige utgifter i

perioden er kr 5 000 000. Hva blir skyldig merverdiavgift i termin 3 (mai og juni) når Helsehuset AS får
forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift (basert på omsetning)?

a)

b)

c)

d)

Helsehuset skylder kr 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 2 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 1 000 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 250 000 i merverdiavgift.
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3.4) Bjarte Hansen har en månedlig inntekt på kr 30 000. Han har 5 ukers ferie og bor og jobber i

Drammen ('J.4,L% iarbeidsgiveravgift). Hvor mye arbeidsgiveravgift skal beregnes totalt (skyldig og

påløpt)for Bjarte denne måneden?

a) Kr 4738

b) Kr4826
c) Kr 4 835

d) Kr 4661.

3.5) Borre Sportsbutikk AS hadde varer på lager (lB) for kr 200 000 på starten av året (1. januar).

Butikksjefen kunne 31.12 informere om at varekostnaden i l6pet av året hadde vært på kr 3 000 000

og at utgående beholdning på varelageret var kr 500 000. Han ber deg om hjelp til å beregne

hva varekjøpet har vært i løpet av året.

a) Varekjøpet er på kr 2 300 000

b) Varekjøpet er på kr 3 700 000

c) Varekjøpet er på kr 2 700 000

d) Varekjøpet er på kr 3 300 000

Oppgave 4 (teller I0%)

En bedrift har levert inn et foreløpig regnskap til revisor. Det viser et resultat på kr 500 000 og en

egenkapital på kr 2 000 000.

Revisor gir følgende kommentarer:

1. Varebeholdningen pr 31..12 bør vurderes kr 150 000 høyere.

2. Avskrivningenebør settes kr I20 000 høyere.

3. Skyldige renter pr 37.12 er uteglemt. BelØpet er kr 10 000.

Redegjør for hvordan revisors kommentarer vil påvirke resultatregnskap og balanse.

6



IN Universitetet
iSørøst-Norge

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

REG1OOO
Emnenavn:

Grunnleggende Regnskap

Dato:
2r.02.20t9

Tid fra / til:
09:00 - L3:00

Ant. timer:
4 timer

Ansv. faglærer
And16 Opsahl
Campus:

Kongsberg
Fakultet:
USN Handelshøyskolen

Antall oppgaver
4

Antallvedlegg
3

Ant. sider inkl. forside og vedlegg:

L4

Ti I latte hjelpem id ler (jfr. emnebeskrivelse) :

o Lovsamling: <Utvalgte deler av lover, forskrifter og standarder>
o Godkjent kalkulator

Opplysninger om vedlegg:
o Vedlegg 1 - Oppgave L - Tabellarisk avslutning (3 eksemplarer)
. Vedlegg 2 - Oppgave 2 - Posteringsskjema (3 eksemplarer)
o Vedlegg 3 - Oppgave 3 - Svarskjema flervalgsoppgaver (2 eksemplarer)

Merknader:
o Husk å skrive kandidatnummer på de skjemaene du leverer inn
o Det skal kun fylles ut ett (1) vedlegg per oppgave

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter Lix

1



Oppgave 1 - Del 1 (teller 40%)

Du skal avslutte regnskapet per 3J..I22O18 for Sportsbutikken AS. LØsningen skal skje tabellarisk på

grunnlag av saldobalansen 31.L2.20l.8 samt opplysningene 1- 10 til oppgj6ret. Bruk utdelt vedlegg

til oppgaven (Vedlegg 1 - Oppgave 1). Du skal fylle ut L - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av

løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

Du skaf vise beregninger til punkt 5,6 og7,

Opplvsnineer til årsopogiøret for 2018:

L. Eiendommen avskrives med 2 % av kostpris på kr 10 000 000. I saldobalansen står
eiendommen med en verdi på kr 5 800 000 pr 3L.L2.18, før avskrivning.

2. lnventar og kontorutstyr avskrives med !0 % av kostpris på kr 900 000

3. Selskapet skylder kr 30 000 i forsikring per 3I.L2.18. Dette er ikke betalt eller bokført.

4. Selskapet har et pantelån hvor renter betales etterskuddsvis 2 ganger i året. Henholdsvis 1.4

og 1.10. Fastrentesatsen er på3,2%.Det er ikke bokført renter siden 1.10. Det skal ikke

betales avdrag på pantelånet i 2018.

5. Selskapet har i slutten av juni solgt sin gamle varebil og kjøpt en ny. Den gamle varebilen
kostet opprinnelig kr 400 000 og var per L.1.2018 avskrevet med kr 320 000. Den nye

varebilen kostet kr 350 000. Årlig avskrivning på varebilene er 20 % av kostpris. Den gamle

varebilen ble solgt for kr 40 000.

6. En av kundene (<kundel>) har gått konkurs og fordringen må tapsføres. Denne kunden

skylder selskapet kr 125 000 inkl. mva.

Videre er det en annen kunde (<kunde 2>) som det er lite sannsynlig at vil betale. Denne

fordringen er på kr 150 000 inkl. mva.

7. Varebeholdningen per 31..12.2018 er opptalt til kostpris kr 1 900 000 for hele beholdningen

Noen av varene var skadet og kan kun selges for kr 100 000 ekskl. mva. hensyntatt
salgskostnader. De kostet i innkjøp kr 150 000.

8. Betalbar skatt for 20L8 er beregnet Iil kr 282 825.

9. Utsatt skatt er beregnet til kr 20 000 per 3L72.2O18

L0. Styret foreslår at det blir avsatt kr 400 000 i utbytte. Resten av overskuddet overføres til
konto 2050 Annen egenkapital.
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Oppgave 1 - Del 2 (teller 10%)

Tildeloppgavene underskaldu ikke forandre på regnskapet som du allerede harfylt ut ivedlegget,
men svare selvstendig til hvert spØrsmål og beskrive/begrunne/tallfeste svarene. Vis til lovhjemmel
ved behov.

a) Hvordan skal du korrigere regnskapet dersom <kunde 2> allikevel betaler fakturaen? (se
punkt 6)

b) Daglig leder er kjempefornøyd med varelageret pr 31.12.L8 og sier at den virkelig verdien er
mye høyere enn det som er bokført. Han ber deg derfor skrive opp verdien i regnskapet til
virkelig verdi. Hva er din kommentar til dette?

c) Daglig leder er også litt forvirret når det gjelder <konto 4300 VarekjøpD og sammenhengen
med <konto 1460 varebeholdningr. Redegjør for denne sammenhengen.

Oppgave 2 (teller 20 %)

Du skal føre disse bilagene. Bruk utdelt vedlegg til oppgaven (Vedlegg 2 - Oppgave 2). Du skal fylle ut
1 - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av lpsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

8.1

Vi mottar faktura for kjøp av varer

Varer 40 000

*25o/o mva 10 000

Sum 50 000

Betalingsbetingelser: Betales pr L0 dager mot2% rabatt.

10.1

Det viste seg at noen av varene vi kjøpte var av for dårlig kvalitet, og disse ble derfor returnert.
Kreditnota:

Retur av varer 2OOO

+25Yo mva 500

Sum 2 500
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18.1

Faktura betales, justert for kreditnota den 10.1. Det gis2% rabatt for å ha betalt innen L0 dager

Faktura 8.1 50 000

Kreditnota 10.1 2 500

Netto 47 500

2% Kontantrabatt 950 (mva utgjør 190)

Overført via nettbank 46 550

20.1

L6nn for januar:

Lønn 240 000

Skatt 72 000

Netto 168 000

Lønnen overføres via bank. Trukket skatt er overført til konto 1950 Trekkinnskudd. Arbeidsgiveravgift

er tA,IYo. Feriepenger er I2%.

a) Hvordan påvirker lønnsutbetalingen resultatet ijanuar? Begrunn svaret

b) Rett før det utbetales lønn oppdager lønningskontoret at det er trukket for lite skatt, og

skattetrekket må økes til kr 77 000. Hvilken virkning vil dette få på bedriftens resultat for
januar? Begrunn svaret.
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Oppgave 3 (teller 20 %)

Denne oppgaven består av 5 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(1) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overfører du disse til <vedlegg 3

- oppgave 3> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan gjØres ved å

skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

3.1) Snekkerfirmaet AS har utført et jobb for Byggeksperten AS. De sender en faktura på kr 15 O0O

inkl. MVA. Hvordan blir bokføringen hos Snekkerfirmaet AS?

a) (Kundefordringer- kredit- 15 000), (Utgående mva - debet-3 O0O)- (Salgsinntekter- debet

- 12 000)

b) (Kundefordringer- debet- 12 000), (Utgående mva - debet-3 000)- (Salgsinntekter- kredit

- 1s 000)

c) (Kundefordringer- debet-15 000), (Utgående mva - kredit-3 O0O)- (Salgsinntekter- kredit

- 12 000)

d) (Kundefordringer- debet* 15 000), (Utgående mva - kredit-3 750)- (Salgsinntekter- kredit

- 11 2s0)

3.2) Konsulenthuset AS har omsetning ijanuar og februar på henholdsvis kr 2 300 OOO ekskl. mva og
kr 3 100 000 ekskl. mva. I de samme månedene har de avgiftspliktige utgifter på henholdsvis kr 1 000
000 inkl. mva og kr 1 500 000 inkl. mva. Hvor mye skylder de i merverdiavgift etter 1. termin?

a) Kr 850 000

b) Kr455 000

c) Kr 580 000

d) Kr 725 000

3.3) På Helsehuset AS kan man få ulike behandlinger i tillegg til å kjøpe treningsutstyr. Selskapet har
en totalomsetning på kr 15 000 000 i mai og juni. Av dette kan 60 % anses som helsetjenester (itråd
med merverdiavgiftsloven). Resten er avgiftspliktig salg av treningsutstyr. Avgiftspliktige utgifter i

perioden er kr 5 000 000. Hva blir skyldig merverdiavgift i termin 3 (mai og juni) når Helsehuset AS får
forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift (basert på omsetning)?

a)

b)

c)

d)

Helsehuset skylder kr 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 2 500 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 1 000 000 i merverdiavgift.

Helsehuset skylder kr 250 000 i merverdiavgift.
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3.4) Bjarte Hansen haren månedlig inntekt på kr30000. Han har5 ukersferie og borog jobberi
Drammen (I4,I% iarbeidsgiveravgift). Hvor mye arbeidsgiveravgift skal beregnes totalt (skyldig og

påløpt)for Bjarte denne måneden?

a) Kr 4738

b) Kr 4826

c) Kr 4 835

d) Kr4 661

3.5) Borre Sportsbutikk AS hadde varer på lager (lB) for kr 200 000 på starten av året (1. januar).

Butikksjefen kunne 31.12 informere om at varekostnaden i løpet av året hadde vært på kr 3 000 000

og at utgående beholdning på varelageret var kr 500 000. Han ber deg om hjelp til å beregne

hva varekjøpet har vært i løpet av året.

a) Varekjøpet er på kr 2 300 000

b) Varekjøpet er på kr 3 700 000

c) Varekjøpet er på kr 2 700 000

d) Varekj6pet er på kr 3 300 000

Oppgave 4 (teller 1,0%)

En bedrift har levert inn et foreløpig regnskap til revisor. Det viser et resultat på kr 500 000 og en

egenkapital på kr 2 000 000.

Revisor gir følgende kommentarer:

1. Varebeholdningen pr 3I.L2 bør vurderes kr 150 000 høyere.

2. Avskrivningene bør settes kr 120 000 høyere.

3. Skyldige renter pr 3L.12 er uteglemt. Beløpet er kr L0 000.

Redegjør for hvordan revisors kommentarer vil påvirke resultatregnskap og balanse.
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..llegg I - Oppgave I -Tabellariskavslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 l. I 2

SPORTSBUTIKK AS

Kandidatnummer:

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

! 100

1230

Eiendorn 5 800 000

430 000Varebil

123?

1250

!!6:0

av varebil - salgssurn 40

Inventar & ko-ntorutstyr 810 000

r r00 000

l 50q

I 580

l?00

1920

600 000

Avq91n14g lrl lap på fordringer

Kontanter

Bankinnskudd 15 640

2000 550 000

2050 392 500

2120 Utsatt skatt 80

2240 Pantelån 5 000

2!09 Leverandørgjeld 724

2500 Betalbar skatt 4 000

2600

?740

2770

2780

Skyldig skattgtrek!< r 12 500

lnva 330 000

S \y!{g qQelds gr;yelqvg r ft 45

arbeidsgiveravgift 76t
2800

2940 På!øp1e {erieperqger 270 000

2950 renter

2950 Skyl{ig lolsikriqg

?e29

3000

3809

4300

5000

5_100

s100

s4sg

60t0

6340

Annen \qrtsi\ltg gjeld 190

vargsglg 25 000 000

Ggvins! ved lglg av varebil

arekjqp t4 000 000

Lønn 4 500

540

Arbeidsgiveravgilt 634 500

igatorisk ljenesigpensjoq 90 000

Avskrivlinger

kostnader 800

7300 Salgskostnader l 800 000

7790 Andre driftskostnader I 550 000

7800 Tap ved salg av bil

7830 på fordringer

8 t50 Rentekostnader t20 000

8300 i betalbar skatt

8320

8800 ultat

i utsatt skatt

32 810 32 810 I





idlegg I - Oppgave I -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 l. I 2

KEN

t 100

1230

t239

1250

t46Q

I 500

I 580

l?00

1920

2000

20s0

2t20

2240

2400

2500

2600

2740

2770

2780

2800

2940

29s0

2950

2990

3000

3800

4300

5000

5 t00

5400

5450

60r0

6340

7300

7790

7800

7830

8t50

q300

8324

Kandidatnummer:

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr. Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
Eiendorn 5 800 000

430

S{g ay lqebi!- sgtclqgtn

Inventar & kqn1qrut9ryr 810000

r r00 000

600

Avsetning

20 000

Bankinnskudd 15 640

550

Annen 392

Utsaft skatt

Pantelån

Ley91q1tdø1g1efd

Betalbar skatt

720

4 000

Skyldig skattetrekk l 12 s00

lnva 330

45

P{lqpJeleriepengel )'IO

renter

forsi kring

Annen k9$1k1rg gl_el{ r90

25 000

varebil

l4 000 000

Lønn 4 500 000

lgriepe4g91

A$eids91y9r9yg!f1

540 000

634 500

Obligatorisk tjenestepensjon

Bygningsrnessige kostnader 800 000

l 800 000

Andre driftskostnader I 550 000

ved salg av bil

på fordringer

Rentekostnader

betalbar skatt

utsatt skatt

32 810 140 32 810 140

8800





.-regg I -Oppgave 1 -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 1, 1 2

UTIKKEN AS

l tqq

!2]0
1239

t250

1460

Kandidatnummer:

I 500

I t89

I 900

t920

2000

2050

2t20

2240

2400

2500

2600

2740

2770

2780

2800

2940

2950

2950

2990

300q

38gq

!300
s000

5 100

5400

5450

6010

6149

7300

7790

7800

1p?9

8 t50

8300

8320

Saldobalanse

Nr Konto Debet Debet Kredit Kredit Kredit
Eiendorn 5 800 000

Varebil 430 000

av yarybil - salgssurn 4A

Inventar & !.o.-ntorutsgl 810 000

l 100 000

Kgqd_.fot4fr!c-"t 600 000

ti I p{ fqrdriggel

Kontanter 20 000

Bankinnskudd 15 640

550

392 500

Utsatt skatt 80 000

Pantelån 5

LCyqe!'4"r__.!4

Betalbar skatt

724

4

s4!4_'e'!,aqt9q9\1. l t2 500

mva 330

45

veravgifl

270

renter

s_!,y,1{ig foplk1ing

A!!9!.r kgrtj_iktis s, eld

Avg_iftgpJ!&!g vqggqqlg

C9yi1g1y9d sglg av varebil

l 90 000

25 000

14 009 000

4 500 000Lønn

8q
634 500

o Qti g_a t9 ns \ ljeq9t!e-p ensj o ! 90 000

A

9ygningsrnessige kosrnader 800 000

l 800 000

Andre driftskostnader I 550

ved salg av bil

Tqp p{ for{{ng 
1

Rentekostnader

Endring i betalbar skatt

utsatt skatt

12 8r0 140 0l32

8800





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnummer:_

Posteri 10 18. ar

Posteri 20. nuar

Kredit

4300
Vare

DebetKredit

27tO
lnngående mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld
DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

2780 Påløpt
arbeidsgiveravgift
DebetKredit

277O Skyldis
a rbeidsgiveravgift
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

1950
Trekkinnskudd

DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

5100
Feriepenger

KreditDebet

5000
Lønn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1 av 1-





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnum

Posteri 8., 10. 18. nuar

Posteri 20. ar

Kredit

4300

DebetKredit

lnn
2710
ende mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld
DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit
ravgiftarbeid

2780 Påløpt

DebetKredit

277O Skyldig
arbeidsgiveravgift
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

1950
Trekkinnskudd

DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

51_00

Feriepenger

KreditDebet

5000

LØnn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1 av 1





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnu

10. 18. januar

Posteri 20 ar

Kredit
øpVa

4300

DebetKredit

lnn
27tO
ende mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld

DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

278O Påløpt
raarbeid

DebetKredit

2770 Skyldig

raarbeid
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

1_950

Trekkinnskudd
DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

5100
Feriepenger

KreditDebet

5000
Lønn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1av 1





Kandidat nr:

Vedleee 3
Svarark oppRave 3

REG1000 - Grunnleggende regnskap
2t.02.20t9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjØres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål# a b c d

3.1)

l.2l
3.3)

3.4)

3.s)





Kandidat nr:

Vedlese 3

Svarark oppgave 3

REG1000 - Grunnleggende regnskap

21..02.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål# a b c d

3.1)

3.21

3.3)

3.4)

3.s)





.dlegg I - Oppgave I -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 1. 1 2

RTSBUTIKKEN AS

Kandidatnummer:

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

I lqo

1230

!23e

t250

1460

I 500

Eiendoq

Varebil

5 800 000

430

av varebil - salglsurn 40

Inventar kontorutstyr 8lq 00q

r 100 000alebeholdning

600 000

I 580 Av!,eJn-i!g !! tgp på fq@ringer

I 900 Kontanter 20 000

1920 Bankinnskudd l5

2000 550

2050 392 500

2120 skatt 80 000

2240 Pantelån 5 000 000

2400 720 000

2500 Betalbar skatt 4

2600 s\yldig s!atp1ry!! t12

2'740

2770

2780

mva 330

45 000

76 l4A

2800

2940 Påløptg f9{9penge1 274 000

2950 fenter

29s0 lorsikring

2990 Annen kortsiktig gjeld 190

3000

3800

4300

5000

liktig varesalg 2s 000 000

Gevinst ved salg qy vaiebil

14 000 000

4 500 000

5 100

5400 634 500

5450 Obligatorisk tjenestepens.jon 90 000

60 l0 vqkrivn!ger

6340 Bygningsrnessige kostnader

73q0 Salgskostnader

7790 Andre driftskostnader

7800 ved salg av bil

7830 på lordringer 0

Ils0 Rentekostnader 120 000

8300 Endring i betalbar skatt

8320

8

Endring i utsatt skatt

32 810 140 32 8 l0 140





..dlegg I - Oppgave I -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 l. l2

SPORTS

l 500

t 580

! ?00

t920

2000

2050

2120

2240

2400

2s00

2600

2740

2770

2780

2800

2940

29s0

2950

2990

30!0

3800

4300

sogq

5 100

5400

Kandidatnummer:

14!0

60 l0

63!9

7309

7790

7qq0

7830

8 ts0

q30o

8320

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Iftedit
I 100 Eiendorn s 800

t230 Varebil 430 000

I 239 av varebil salgssum

l?s! Inventar & kontorutstyr 810000

t460 af,eQ9!t9g!!nC l r00 000

600

A til tap_på fordringer

Kontanter 20 000

Bankinnskudd r5 640

Annen 392

Utsatt skatt

Pantelån 5

Betalbar skatt

skaftetrekk 112

mva 330 000

45

arbei4sgiveravgift 140

renter

Annen kortsiktig gjeld 190

25 000

9"y!!qt_yC4 qsle ay yqlelr!

l4 000 000

Lønn 4 500 000

540 000

{q!eldggjygravs!!! 634 500

Ol!!.galoiq\ tj eqestepensjon 90

kostnader 800 000

Sa.lgs!oslgq{e1

Andre driftskostnader

l 800 000

I 550

y9d gqlg_av lil
på foldnlnger 0

Rentekostnader I 20 000

End{qg i betalb;r skatt

i utsatt skatt

32 810 r40 810 I

8800





.tlegg I - Oppgave 1 -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 l.l2

SPORTSBUT

I !0q

t230

1239

t250

t!60

l 50q

I tq0

!90{

t920

2000

2050

2t20

2240

2400

2500

2600

Kandidatnummer:

2749

2770

77p9

2800

2940

2950

2950

2e20

3000

3800

!300
50q,0,

5 100

5400

5450

60 l0

63!9

7300

7790

7800

7830

8 150

8300

8320

Saldobalanse Posterinser Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
Eiendorn 5 800 000

Varebil 430 000

av varebil qqtciqu!n 40

Inventar & kontorutstyr 810000

I IO() UUU

Kudefordringer 600 000

y!9!41qC lll tq! på fbrdringer

Kontanter 20 000

Bankinnskudd l5

Annen egenkap ital 392

Utsatt skatt 80

Pantelån 5

72A

Betalbar skatt 4 000

t(yl4jg stattslr_c!! 1t2

mva 330

q!9!{qgivglaygi! 45

fr 76

214

renter

Skyldig lorsikring

Annen kortsiktig gjeld I 90 000

25 000 000

cgvl4q1ryq salg qy y31e!il

r4 000 000

Lønn 4 500 000

Fgrie,pegggr

Arbeidsgiveravgift

540 000

634 500

[elesiepqnqjo4 90 000

A

Pygningsrness i ge ko,q lnadgr 800 000

I 800 000

Andre driftskostnader l 550

ved salg av bil

p{ lord1ng91

Rentekostnader l 20 000

Endring i betalbar skaft

utsatt skatt

32 8 l0 140 32 810 140

8800





Vedlegg 2 - oppgave 2 - Posteringsskjema Kandidatnummer:_

8., 10. 18. nuar

Postering 20. nuar

Kredit

4300
Varekjøp

DebetKredit

27LO

lnngående mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld
DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

2780 Påløpt
arbeidsgiveravgift
DebetKredit

2770 Skyldig

arbeidsgiveravgift
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

L950
Trekkinnskudd

DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

5100
Feriepenger

KreditDebet

5000
Lønn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side L av 1





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnum

8., 10. 18. nuar

Postering 20. ar

Kredit
øVa

4300

DebetKredit

lnn
271,O

ende mva
DebetKredit

2400
Leverandørgjeld
DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

2780 Påløpt
arbeidsgive
DebetKredit

277O Skyldig
arbeidsgiveravgift
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

1_950

Trekkinnskudd
DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

5100
Feriepenger

KreditDebet

s000
Lønn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1 av 1





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnum

Postering 8., 10. 18. nuar

Posteri 20. nuar

Kredit

4300
Vare

Debet

27IO
ende mva

KreditDebet

lnn

2400
LeverandØrgjeld

1920
Bankinnskudd

KreditDebetTekstDato

Kredit
ft

278O Påløpt
arbei
DebetKredit

ft
2770 Skyldis

arbei
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

19s0
Trekkinnskudd

DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgive

KreditDebet

5L00
Feriepenger

KreditDebet

5000
Lønn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1av 1





Kandidat nr:

Vedleee 3

Svarark oppgave 3

REG1000 - Grunnleggende regnskap
21.o2.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjØres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

spørsmål# a b c d

3.1)

3.21

3.3)

3.4)

3.s)





Kandidat nr:

Vedleee 3
Svarark oppgave 3

REG1000 - Grunnleggende regnskap

2t.02.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål* a b c d

3.1)

?.21

3.3)

3.41

3.s)





cdlegg I - Oppgave I -Tabellariskavslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 1. 1 2

UTIKKEN AS

Kandidatnummer:

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

I 100 Eiendorn 5 800 000

t230 Varebil 430 000

239 av varebil salgssurn 40

1250

4q0
I 500

I 580

I 900

t920

Inventar & kontorutstyr 810 000

Varebeholdning

Kundefor{rilger

eyCgqlrg t! tap på fordringer

Kontanter

I 100

600

20 000

l5 640

2000 550 000

2050 392

2120 Utsatt skatt 80

2240 Pantelån s 000

2400 720 000

2500 Bgtalbal skqtt

Skyldig skattetrekk

4 000

2600

2749

27't0

2780

I 12 500

lnva 330 000

s \y!4ig a $_e!dq giyelqvgl ft 45

veravgift to

2q0q

2940

!/Qv!!€

Pilqp!9 leriepqnger 270

2950 renter

2950 St<y!d!g fo$i\ri4g

2990 kortsiktig gjeld t90

3000 varesalg 2s 000

3800

4300

Gevinst ved qqlc qy varebil

r4 q00

4 509

540

5000

s10{

5400

Lønn 000

000Feriepenger

veravgift 614 s00

90 00054sq

60 !0

6349

73q0

'7790

7800

Obligatorisk tjenestepens jon

Avgkrivqr4geq

kostnader

Sa-lgsbostnader

Andre driftskostnader

I 800 000

I 550 000

ved salg av bil

7830 på fordringer 0

8 150 Rentekostnader

8300 Endring i betalbar skatt

8320

8800

Endring i utsatt skatt

32 810 140 32 810 140





ddlegg I - Oppgave I -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 1 .1 2

SPO

2500

zd99

2740

2770

2780

2800

2940

29s0

2950

2990

3000

3800

4300

s000

5 100

5400

!450

60 l0

6340

Kandidatnummer:

73q0

7le0

7q00

7830

8 t50

8300

8320

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

l 100

1230

t239

1250

t460

l 500

I s80

1900

t920

2000

2050

2120

2240

2400

Eiendorn ! 890 000

430 000Varebil

av ya1gbi! - sq[gqqqn 40

Inventar & kontorutstyr 810 000

aleqp!9lgl1nc I 100 000

600 000

trL!ep_

Kontanter 20

Bankinnskudd 15 640

1q?

Utsatt skatt 80

Pantelån 5 000

Leygr,qldørgj9f.d

Betalbar skatt

720 00a

4 000

ørskonto mva 330

J 11pgr{1gI,qqvg!lt 45

På arb44sgivemvgift

Påløpte fenepenger 270 000

renter

Annen kortsiktig gield 190

25 000 000

Gevinst ved qelc av varebil

l4 000 000

Lønn 4 5!0

540

000

Arbei4!gjveravgilt 634 500

Oq!iga!9rr$ lie1eslgpensjon

4u'lgiyl$egl
py,gn! lryqmesq i ge kos tln4gJ

90 000

80q

I 800Salgskostnader

Andre driftskostnader

000

r sso 000

ved salg av bil

på for{1ngg'

Rentekostnader I 20 000

End{ng i betalbar skatt

utsatt skatt

32 8 r0 140 32 810 140

8800





.dlegg I - Oppgave I -Tabellarisk avslutning

Foreløpig saldobalanse pr 3 1. 1 2

SPORTSB AS

2050

2t20

2240

2400

2500

2600

2740

2770

2780

2800

2940

2950

2950

2990

Kandidatnummer:

3000

3800

1300

5000

5 100

5400

5450

6010

6340

73qo

7790

7q00

7810

8 t50

8300

8320

Saldobalanse Posteringer Resultat Balanse

Nr Konto Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

i rqq

!2]0
t239

Eiendorn 5 800 000

Varebil 430 000

S a!g_ all r1a1ep!! 1 94iegu1n 4A

!?s9

1460

I 500

Inventar & \gntoruts.ty-1 810000

r 100 000

600 000

! 180

I 900

Avsetning til tap

Kontanter 20

1920 Bantinnskudd t5 640

2000

Annen 9c9!kæilql

Utsatt skatt 80

Pantelån 5

!qyqe!'4ørcr_efi

Betalbar skatt 4

t\v!{e s3qttstrsBl. 1t2

konto mva 330 000

ii.!øpqe !9riepgnge1 27A

renter

lkyf{g fop!k1!g

Annen kgrtsiktig gi eld

Avg_iftqpll$! g v.qrgs 
4! g

Ggviqqlyqd sglg ay yqlebil

25 000

l4 000 000

Lønn 4 500

540 000

ft 634 500

Obligatoriqk ljenestepensjon 90 000

Bllgqiqgsrneqsige koqlnadgr 800 000

Sa q00

550

000

Andre driftskostnader

Tap ved salg av bil

på fordilnggl

$en19k9stqgdgr

Endlng i betalbar skatt

120

utsatt skatt

810 31 810 140

8800





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnummer:_

10 18. ar

Posteri 20. nuar

Kredit

p

4300
Vare

DebetKredit

27LO

lnngående mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld

DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

2780 Påløpt
arbeid
DebetKredit

2770 Skyldig
arbeidsgiveravgift
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

1950
Trekkinnskudd

DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

5100
Feriepenger

KreditDebet

5000
LØnn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1 av L





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnu

10. 18. nuar

Postering 20. nuar

Kredit

4300

DebetKredit

lnn
2710
ende mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld
DebetKredit

1920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

278O Påløpt
arbei

DebetKredit
ft

2770 Skyldig

arbei

DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

1950
Trekkinnskudd

DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbei

KreditDebet

5L00
Ferie r

KreditDebet

5000

Lønn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1av 1





Vedlegg 2 - oppgave 2 - posteringsskjema Kandidatnum

Posteri 10 18.

Posteri 20. nuar

Kredit

4300
Vare

DebetKredit

ln

2710
ende mva

DebetKredit

2400
Leverandørgjeld
DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

Kredit

2780 På\øpt
arbei
DebetKredit

ft
277O Skyldig

arbei
DebetKredit

2600
Skattetrekk

DebetKredit

19s0
Trekkinnskudd

DebetKredit

L920
Bankinnskudd

DebetTekstDato

5400
Arbeidsgiveravgift

KreditDebet

51_00

Feriepenger

KreditDebet

5000
LØnn

KreditDebet

2940
Påløpt feriepenger

KreditDebetTekstDato

Side 1av 1





Kandidat nr:

Ved leee 3

Svarark oppsave 3

REG1000 - Grunnleggende regnskap
2L.O2.2019

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan gjøres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

Spørsmål# a b c d

3.1)

3.21

3.3)

3.4)

3.5)





Kandidat nr:

Vedleee 3
Svarark psave 3

REG1000 - Grunnleggende regnskap

2L.02.20L9

Rettledning for utfylling:
Marker tydelig hvilke av alternativene du mener er riktig.

Dette kan EjØres ved å skravere eller sette et kryss i den aktuelle ruten

Flervalg Svaralternativ

SpØrsmål# a b c d

3.11

?.21

3.3)

3.41

3.s)





BOKMÅL

ts\,f
Universitetet
i$ørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

MAR1OOO
Emnenavn:

Markedsføri else
Dato:
25.02.2079

Tid fra / til:
Kl. 09:00-L3:00

Ant. timer:
4 timer

Ansv. faglærer:
Geir Erik Gabrielsen
Campus

Ko kolen

Fakultet:
Hande

Antall oppgaver:
4

Antallvedlegg: Ant. sider inkl. forside og vedlegg
2

Godkjent kalkulator ( uten kommun ikasjonsm ul igheter)

Tillatte hjelpem idler (jfr. em nebeskrivelse) :

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:

Eksamen er i Wiseflow

KANDIDATEN MÅ SETV KONTROLTERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG



Oppgave 1(25V,1

Forklar kort følgende begrePer:

a) Markedsføringskanaler
b) Læringskurve (kan også kalles erfaringskurve)
c) Paritetspunkter og differensieringspunkter
d) Prisdiskriminering
e) Nullpunktsanalyse

Oppgave 2 (25o/ol Behov

En av de mest kjente formene for motivasjonsteori er Maslows behovspyramide.

a) Tegn Maslows behovspyramide og forklar hvilke ulike typer av behov som inngår i

denne.
b) Hvorfor er behovene formet som en pyramide?

Oppgave 3 (25%l SWOT'analYse

a) Forklar hva en swoT-analyse er og hvilke deler den består av.

b) Kaffekjeden Starbucks har begynt å etablere seg i Norge. Tenk deg at du er ansatt

som markedssjef i Starbucks og lag en SWOT-analyse for Starbucks her i Norge. Gi

en anbefaling til ledelsen på det viktigste tiltaket du vil gjøre på bakgrunn av denne

analysen. Begrunn svaret ditt. Ta de forutsetninger du selv mener er relevante'

Oppgave 4 (25%l Kjøpsprosessen i forbrukermarkedene

a) Forklar forbrukernes kjøpsprosess og de fem trinnene modellen består av.

b) Tenk deg at du er markedssjef for et produkt du velger selv. Beskriv en kjøpsprosess

som en forbruker vil følge for dette produktet. Begrunn svaret ditt. Ta de

forutsetninger du selv mener er relevante.

LYKKE TIL!



lsl\-f
Universitetet
iSørøst-Norge

BOKMÅL

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

MAR1OOO
Emnenavn:
Ma rkedsføringsledelse

Dato:
25.O2.20L9

Tid fra / til:
K1. 09:00-13:00

Ant. timer
4 timer

Ansv. faglærer:
Geir Erik Gabrielsen
Campus:

Kongsberg
Fakultet:
Ha ndelshøyskolen

Antall oppgaver:
4

Antall vedlegg Ant. sider inkl. forside og vedlegg:
2

Tillatte hjelpem idler (jfr. em nebeskrivelse) :

Godkjent kalkulator ( uten kom m unikasjonsm ulig heter)

Opplysninger om vedlegg:

Merknader

Eksamen er i Wiseflow

KANDIDATEN MÅ SETV KONTROTTERE AT OPPGAVESEfiET ER FULLSTENDIG



Oppgave 1(25%l

Forklar kort følgende begreper:

a) Markedsføringskanaler
b) Læringskurve (kan også kalles erfaringskurve)
c) Paritetspunkter og differensieringspunkter
d) Prisdiskriminering
e) Nullpunktsanalyse

Oppgave 2 (250/"1 Behov

En av de mest kjente formene for motivasjonsteori er Maslows behovspyramide.

a) Tegn Maslows behovspyramide og forklar hvilke ulike typer av behov som inngår i

denne.
b) Hvorfor er behovene formet som en pyramide?

Oppgave 3 (25%l SWOT-analyse

a) Forklar hva en SWOT-analyse er og hvilke deler den består av.
b) Kaffekjeden Starbucks har begynt å etablere seg i Norge. Tenk deg at du er ansatt

som markedssjef i Starbucks og lag en SWOT-analyse for Starbucks her i Norge. Gi

en anbefating til ledelsen på det viktigste tiltaket du vil gjøre på bakgrunn av denne
analysen. Begrunn svaret ditt. Ta de forutsetninger du selv mener er relevante.

Oppgave 4 (25%l Kjøpsprosessen i forbrukermarkedene

a) Forklar forbrukernes kjøpsprosess og de fem trinnene modellen består av.

b) Tenk deg at du er markedssjef for et produkt du velger selv. Beskriv en kjøpsprosess
som en forbruker vil følge for dette produktet. Begrunn svaret ditt. Ta de
forutsetninger du selv mener er relevante.

LYKKE TIL!



BOKMÅL

ls\,f
Universitetet
iSørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

MAR1OOO
Emnenavn:

Markedsføri ngsledelse
Dato:

25.02.2019
Tid fra / til:
Kl. 09:00-13:00

Ant. timer:
4 timer

Ansv. faglærer:
Geir Erik Gabrielsen
Campus:

Kongsberg
Fakultet
Hand elshøyskolen

Antall oppgaver:
4

Antall vedlegg: Ant. sider inkl. forside og vedlegg:

2

Til latte hjelpem id ler (jfr. em nebeskrivelse) :

God kjent kalkulator ( uten komm unikasjonsm uligheter)

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:

Eksamen er i Wiseflow.

KANDIDATEru TUÅ SELV KONTROLTERE AT OPPGAVESETTET ER FULTSTENDIG



Oppgave 1(25o/o)

Forklar kort følgende begreper:

a) Markedsføringskanaler
b) Læringskurve (kan også kalles erfaringskurve)
c) Paritetspunkter og differensieringspunkter
d) Prisdiskriminering
e) Nullpunktsanalyse

Oppgave 2 (25%l Behov

En av de mest kjente formene for motivasjonsteori er Maslows behovspyramide.

a) Tegn Maslows behovspyramide og forklar hvilke ulike typer av behov som inngår i

denne.
b) Hvorfor er behovene formet som en pyramide?

Oppgave 3 (25o/ol SWOT-analyse

a) Forklar hva en SWOT-analyse er og hvilke deler den består av.
b) Kaffekjeden Starbucks har begynt å etablere seg i Norge. Tenk deg at du er ansatt

som markedssjef i Starbucks og lag en SWOT-analyse for Starbucks her i Norge. Gi

en anbefaling til ledelsen på det viktigste tiltaket du vil gjøre på bakgrunn av denne
analysen. Begrunn svaret ditt. Ta de forutsetninger du selv mener er relevante.

Oppgave 4 {25%ol Kjøpsprosessen i forbrukermarkedene

a) Forklar forbrukernes kjøpsprosess og de fem trinnene modellen består av.
b) Tenk deg at du er markedssjef for et produkt du velger selv. Beskriv en kjøpsprosess

som en forbruker vil følge for dette produktet. Begrunn svaret ditt. Ta de
forutsetninger du selv mener er relevante.

LYKKE TIL!



BOKMÅL

ISN
Universitetet
iSørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

MARlOOO
Emnenavn:

Markedsføringsledelse
Dato:
25.O2.20L9

Tid fra / til:
Kl. 09:00-13:00

Ant. timer:
4 timer

Ansv. faglærer:
Geir Erik Gabrielsen
Campus:

Kongsberg
Fakultet:
Ha ndelsh6yskolen

Antall oppgaver:
4

Antallvedlegg Ant. sider inkl. forside og vedlegg:
2

Ti llatte hjelpemidler (jfr. em n ebeskrivelse) :

Godkjent kalkulator ( uten komm unikasjonsm uligheter)

Opplysninger om vedlegg:

Merknader

Eksamen er i Wiseflow

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESEfiET ER FULLSTENDIG



Oppgave 1(25%l

Forklar kort følgende begreper:

a) Markedsføringskanaler
b) Læringskurve (kan også kalles erfaringskurve)
c) Paritetspunkter og differensieringspunkter
d) Prisdiskriminering
e) Nullpunktsanalyse

Oppgave 2 (25%l Behov

En av de mest kjente formene for motivasjonsteori er Maslows behovspyramide.

a) Tegn Maslows behovspyramide og forklar hvilke ulike typer av behov som inngår i

denne.
b) Hvorfor er behovene formet som en pyramide?

Oppgave 3 (25%l SWOT-analyse

a) Forklar hva en SWOT-analyse er og hvilke deler den består av.

b) Kaffekjeden Starbucks har begynt å etablere seg i Norge. Tenk deg at du er ansatt
som markedssjef i Starbucks og lag en SWOT-analyse for Starbucks her i Norge. Gi

en anbefaling til ledelsen på det viktigste tiltaket du vil gjøre på bakgrunn av denne
analysen. Begrunn svaret ditt. Ta de forutsetninger du selv mener er relevante.

Oppgave 4 (25o/ol Kjøpsprosessen i forbrukermarkedene

a) Forklar forbrukernes kjøpsprosess og de fem trinnene modellen består av.

b) Tenk deg at du er markedssjef for et produkt du velger selv. Beskriv en kjøpsprosess
som en forbruker vil følge for dette produktet. Begrunn svaret ditt. Ta de
forutsetninger du selv mener er relevante.

LYKKE TIL!



BOKMÅL

ts\t Universitetet
iSørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

MAR1OOO
Emnenavn:

Marke ledelse
Dato:

25.02.20L9
Tid fra / til:
K|.09:00-13:00

Ant. timer
4 timer

Ansv. faglærer:
Geir Erik Gabrielsen
Campus:

Kongsberg
Fakultet:
Handel kolen

Antall oppgaver
4

Antallvedlegg: Ant. sider inkl. forside og vedlegg
2

Ti llatte hjelpemid ler (jfr. em nebeskrivelse) :

Godkjent kalkulator ( uten kommu nikasjonsm ul igheter)

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:

Eksamen er i Wiseflow

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLTERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG



Oppgave 1(25%l

Forklar kort følgende begreper:

a) Markedsføringskanaler
b) Læringskurve (kan også kalles erfaringskurve)
c) Paritetspunkter og differensieringspunkter
d) Prisdiskriminering
e) Nullpunktsanalyse

Oppgave 2 (25'/"1 Behov

En av de mest kjente formene for motivasjonsteori er Maslows behovspyramide.

a) Tegn Maslows behovspyramide og forklar hvilke ulike typer av behov som inngår i

denne.
b) Hvorfor er behovene formet som en pyramide?

Oppgave 3 (250/"1 SWOT-analyse

a) Forklar hva en SWOT-analyse er og hvilke deler den består av.

b) Kaffekjeden Starbucks har begynt å etablere seg i Norge. Tenk deg at du er ansatt
som markedssjef i Starbucks og lag en SWOT-analyse for Starbucks her i Norge. Gi

en anbefaling til ledelsen på det viktigste tiltaket du vil gjøre på bakgrunn av denne
analysen. Begrunn svaret ditt. Ta de forutsetninger du selv mener er relevante.

Oppgave 4 (25%l Kjøpsprosessen i forbrukermarkedene

a) Forklar forbrukernes kjøpsprosess og de fem trinnene modellen består av.

b) Tenk deg at du er markedssjef for et produkt du velger selv. Beskriv en kjøpsprosess
som en forbruker vil følge for dette produktet. Begrunn svaret ditt. Ta de

forutsetninger du selv mener er relevante.

LYKKE TIL!



BOKMÅL

ts\,f
Universitetet
iSørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

MAR1OOO
Emnenavn:
Markedsføri ngsledelse

Dato:
25.02.2019

Tid fra / til:
Kl.09:00-1.3:00

Ant. timer:
4 timer

Ansv. faglærer:
Geir Erik Gabrielsen
Campus

Ko ngsberg
Fakultet:

Handelshøyskolen

Antall oppgaver
4

Antall vedlegg: Ant. sider inkl. forside og vedlegg:
2

Tillatte hjelpemid ler (jfr. em nebeskrivelse)

God kjent kalku lator ( uten komm u nikasjonsm uligheter)

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:

Eksamen er i Wiseflow

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROTLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG



Oppgave 1(25%l

Forklar kort følgende begreper:

a) Markedsføringskanaler
b) Læringskurve (kan også kalles erfaringskurve)
c) Paritetspunkter og differensieringspunkter
d) Prisdiskriminering
e) Nullpunkisanalyse

Oppgave 2 (25%l Behov

En av de mest kjente formene for motivasjonsteori er Maslows behovspyramide.

a) Tegn Maslows behovspyramide og forklar hvilke ulike typer av behov som inngår i

denne.
b) Hvorfor er behovene formet som en pyramide?

Oppgave 3 (25%l SWOT-analyse

a) Forklar hva en SWOT-analyse er og hvilke deler den består av.

b) Kaffekjeden Starbucks har begynt å etablere seg i Norge. Tenk deg at du er ansatt

som markedssjef i Starbucks og lag en SWOT-analyse for Starbucks her i Norge. Gi

en anbefaling til ledelsen på det viktigste tiltaket du vil gjøre på bakgrunn av denne
analysen. Begrunn svaret ditt. Ta de forutsetninger du selv mener er relevante.

Oppgave 4 (25%l Kjøpsprosessen i forbrukermarkedene

a) Forklar forbrukernes kjøpsprosess og de fem trinnene modellen består av.

b) Tenk deg at du er markedssjef for et produkt du velger selv. Beskriv en kjøpsprosess

som en forbruker vil følge for dette produktet. Begrunn svaret ditt. Ta de
forutsetninger du selv mener er relevante.

LYKKE TIL!



BOKMÅL

ts\t Universitetet
iSørøst-Norge

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

RETzOOOK
Emnenavn:

Rettslære
Dato:

26.42.20L9
Tid fra / til:
09.00-13.00

Ant. timer:
4

Ansvarlig faglærer
Guro Trillhus
Campus:

Kongsberg
Fakultet:

Antalloppgaver:
1

Antallvedlegg:
0

Ant. sider inkl. forside og vedlegg
2

Ti ll atte hjel pem id ler (jfr. e m ne beskrivelse) :

Norges lover
Andre lov- og forskriftssamlinger eller særtrykk av lover og forskrifter, uten kommentarer
Godkjent kalkulator

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:
Eksamen awikles i Wiseflow

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROTLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG



Martc Kirkerud bor i en stor enebolig i Hokksund på 250 kvm. Eneboligen inkluderer en

hybelleilighet i sokkeletasjen på 42kvm. Marte leier ut hybelleiligheten til studenter.

Utleievirksomheten gir henne en leieinntekt på kr. 54 000 i året.

Studenten Per Smart er ny leietaker fra 20. august 2017. Som del av leieavtalen som Per og

Marte signerer 15. juni 2017, lover Marte at hun skal kjøpe ny mikrobølgeovn til leiligheten.
Få dager etter at leieavtalen er signert, ser Marte en annonse i avisen hvor den lokale
clektrokjeden <Energy AS> har tilbud på en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen er nedsatt fra
kr. 12.990 til kr. 5.990. Marte gikk til butikken, og hvor ekspeditøren viste henne den aktuelle
mikrobølgeovnen. Marte kjøper og betaler for rnikrobølgeovnen, og avtaler at den skal leveres

hjemme hos Marte.

Marte mottar mikrobølgeovnen 19. juni 2017. Mikrobølgeovnen blir ståepde i esken frem til
Per Smart flytter inn 20. august. Like før jul, den 15. dcsember, tar Per kontakt med Marte og

opplyser at mikrobølgeovnens grill- og tinefunksjon hadde sluttet å virke, men etter et par

dager hadde den begynt å virke igjen. Marte antok slikt kunne skje, men ba Per ta kontakt på

ny dersom det skjedde på nytt.

Den 1 0. januar 201 8 ga Per på nytt beskjed om at grill- og tinefunksjonen hadde sluttet å
virke. Marte kontaktet butikken 17. februar 2018. Hun ga beskjed om at grill- og

tinefunksjonen ikke fungerte, og ba om å få levert cn ny tilsvarende mikrobølgeovn.

Energy AS motsatte seg Martes krav. Energy AS mente at det ikke var snakk om et

forbrukerkjøp. Marte drev utleievirksomhet, og hun måtte derfor anses som næringsdrivende.

Energy AS mente videre at mikrobølgeovnen ikke hadde noen mangler. Energy AS gjorde

også gjeldende at Marte hadde reklamert for sent, Hun skulle ha reklamert da grill- og

tinefunksjoncn sluttet å virke første gang.

Marte bestred at hun hadde reklamert for sent. Etter at Marte truet med å kontakte TV2
Hjelper deg, aksepterte Energy AS å undersøke mikrobølgcovnen næffnere, Det ble da

avdekket at det var en liten del i rnikrobølgeovnen som var defekt. Energy AS mente

fremdeles det ikke var tale om en kjøpsrettslig mangel, men for å slippe den brysomme
kunden Marte var, sa de seg villig til å skifte ut den defekte delen,

Marte motsatte seg reparasjon og fastholdt at hun hadde krav på ny tilsvarende
mikrobølgeovn. Til dette anførte Energy AS at selv om feilen var en kjøpsrettslig mangel,

hadde Marte ikkc krav på ny mikrobølgeovn. Energy AS viste til at reparasjonen ville koste

kr. 800, mens innkjøpspris for ny mikrobølgeovn var kr. 4.000.

Spørsmål 1: Drøtl og ta stilling til om tvisten skal løses med
utgangs pu nkt i kjøpsloven e I ler forbrukerkjøpslove n.

Spørsmål 2:

Spørsmål 3:

Foreligger det en mangel?

Har Marte reklamert i tide? Det skal forutsettes at det
foreligger en mangel.

Kan Marte kreve ny mikrobølgeovn? Det skal forutsettes det
foreligger en mangel og at Marte har reklamert i tide

Spørsmål 4:



BOKMÅL

rsv Universitetet
iSørøst-Norge

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

RETzOOOK
Emnenavn:

Rettslære

Dato:

26.O2.20L9
Tid fra / til:
09.00-13.00

Ant. timer:
4

Ansvarlig faglærer:

Guro Trillhus
Campus:

Kongsberg
Fakultet:

Antalloppgaver
1

Antallvedlegg
0

Ant. sider inkl. forside og vedlegg

2

Ti llatte hjel pem id ler (jfr. em ne beskrivelse) :

Norges lover

Andre lov- og forskriftssamlinger eller særtrykk av lover og forskrifter, uten kommentarer
Godkjent kalkulator

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:
Eksamen awikles i Wiseflow

KANDIDATEN TUÅ SCIV KONTROLTERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG



Martc Kirkerud bor i en stor enebolig i Hokksund på 250 kvm. Eneboligen inkluderer en
hybelleilighet i sokkeletasjen på 42kvm. Marte leier ut hybelleiligheten til studenter.
Utleievirksomheten gir henne en leieinntekt på kr. 54 000 i året.

Studenten Per Smart er ny leietaker fra 20. august 2017. Som del av leieavtalen som Per og
Marte signerer 15, juni 2077,lover Marte at hun skal kjøpe ny mikrobølgeovn til leiligheten.
Få dager etter at leieavtalen er signert, ser Marte en annonse i avisen hvor den lokale
clektrokjeden <Energy AS> har tilbud på en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen er nedsatt fra
kr. 12.990 til kr. 5.990. Marte gikk til butikken, og hvor ekspeditøren viste henne den aktuelle
mikrobølgeovnen. Marte kjøper og betaler for mikrobølgeovnen, og avtaler at den skal leveres
hjemme hos Marte.

Marte mottar mikrobølgeovnen 19. juni 2017. Mikobølgeovnen blir ståepde i esken frern til
Per Smart flytter inn 20. august. Like før jul, den 15. dcsember, tar Per kontakt med Marte og
opplyser at mikrobølgeovnens grill- og tinefunksjon hadde sluttet å virke, men etter et par

dager hadde ilen begynt å virke igjen. Marte antok slikt kunne skje, men ba Per ta kontakt på

ny dersom det skjedde på nytt.

Den 10. januar 2018 ga Per på nytt beskjed om at grill- og tinefunksjonen hadde sluttet å
virke, Marte kontaktet butikken 17. februar 2018. Hun ga besr.1-ed om at grill- og
tinefunksjonen ikke fungerte, og ba om å få levert cn ny tilsvarende mikrobølgeovn.

Energy AS motsatte seg Martes krav. Energy AS mente at det ikke var snakk om et

forbrukerkjøp. Marte drev utleievirksomhet, og hun måtte derfor anses som næringsdrivende.

Energy AS mente videre at mikrobølgeovnen ikke hadde noen mangler. Energy AS gjorde
også gjeldende at Marte hadde reklamert for sent. Hun skulle ha reklamert da grill- og
tinefunksjonen sluttet å virke første gang.

Marte bestred at hun hadde reklamert for sent. Etter at Marte truet med å kontakte TV2
Hjelper deg, aksepterte Energy AS å undersøke mikrobølgcovnen næffnere. Det ble da
avdekket at det var en liten del i rnikrobølgeovnen som var defekt. Energy AS mente
frerndeles det ikke var tale om en kjøpsrettslig mangel, men for å slippe den brysomme
kunden Marte var, sa de seg villig til å skifte ut den defekte delen.

Marte motsatte seg reparasjon og fastholdt at hun hadde krav på ny tilsvarende
mikrobølgeovn. Til dette anførte Energy AS at selv orn feilen var en kjøpsrettslig mangel,
hadde Marte ikkc krav på ny mikrobølgeovn. Energy AS viste til at reparasjonen ville koste
kr. 800, mens innkjøpspris for ny mikrobølgeovn var kr. 4.000.

Spørsmål 1: Drøtl,og ta stilling til om tvisten skal løses med
utgangs pu n kt i kjøpslove n e I ler forbrukerkjøpsloven.

Spørsmål 2:

Spørsmål 3:

Foreligger det en mangel?

Har Marte reklamert i tide? Det skal forutsettes at det
foreligger en mangel.

Kan Marte kreve ny mikrobølgeovn? Det skal forutsettes det
foreligger en mangel og at Marte har reklamert i tide

Spørsmål 4:
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Martc Kirkerud bor i en stor enebolig i Hokksund på 250 kvm. Eneboligen inkluderer en
hybelleilighet i sokkeletasjen på 42kvm. Marte leier ut hybelleiligheten til studenter.
Utleievirksomheten gir henne en leieinntekt på kr. 54 000 i året.

Studenten Per Smart er ny leietaker fra 20. august 2017. Som del av leieavtalen som Per og
Marte signerer 15, juni 2017,lover Marte at hun skal kjøpe ny mikrobølgeovn til leiligheten.
Få dager etter at leieavtalen er signert, ser Marte en annonse i avisen hvor den lokale
clektrokjeden <Energy AS> har tilbud på en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen er nedsatt fra
kr. 12.990 til kr. 5.990. Marte gikk til butikken, og hvor ekspeditøren viste henne den aktuelle
mikrobølgeovnen. Marte kjøper og betaler for mikrobølgeovnen, og avtaler at den skal leveres
hjemme hos Marte.

Marte mottar mikrobølgeovnen 19. juni 2017. Mikrobølgeovnen blir ståepde i esken frem til
Per Smart flytter inn 20. august. Like før jul, den 15, dcsember, tar Per kontakt med Marte og
opplyser at mikrobølgeovnens grill- og tinefunksjon hadde sluttet å virke, men etter et par

dager hadde rlen begynt å virke igjen. Marte antok slikt kunne skje, men ba Per ta kontakt på

ny dersom det skjedde på nytt.

Den 10. januar 2018 ga Per på nytt beskjed om at grill- og tinefunksjonen hadde sluttet å
virke. Marte kontaktet butikken 17. februar 2018. Hun ga beskjed om at grill- og
tinefunksjonen ikke fungerte, og ba om å fr levert cn ny tilsvarende mikrobølgeovn.

Energy AS motsatte seg Martes krav. Energy AS mente at det ikke var snakk om et

forbrukerkjøp. Marte drev utleievirksomhet, og hun måtte derfor anses som næringsdrivende.

Energy AS mente videre at mikrobølgeovnen ikke hadde noen mangler. Energy AS gjorde
også gjeldende at Marte hadde reklamert for sent. Hun skulle ha reklamert da grill- og
tinefunksjonen sluttet å virke første gang.

Marte bestred at hun hadde reklamert for sent. Etter at Marte truet med å kontakte TV2
Hjelper deg, aksepterte Energy AS å undersøke mikrobølgcovnen nærrnere, Det ble da
avdekket at det var en liten del i rnikrobølgeovnen som var defekt. Energy AS mente
fremdeles det ikke var tale om en kjøpsrettslig mangel, men for å slippe den brysomme
kunden Marte var, sa de seg villig til å skifte ut den defekte delen,

Marte motsatte seg reparasjon og fastholdt at hun hadde krav på ny tilsvarende
mikrobølgeovn. Til dette anførte Energy AS at selv om feiien var en kjøpsrettslig mangel,
hadde Marte ikkc krav på ny mikrobølgeovn. Energy AS viste til at reparasjonen ville koste
kr. 800, mens irurkjøpspris for ny mikrobølgeovn var kr. 4.000.

Spørsmål 1: Drøft og ta stilling til om tvisten skal løses med
utgan gspu nkt i kjøpslove n e I ler forbrukerkiøpslove n

Spørsmål 2:

Spørsmål 3:

Foreligger det en mangel?

Har Marte reklamert itide? Det skal forutsettes at det
foreligger en mangel.

Kan Marte kreve ny mikrobølgeovn? Det skal forutsettes det
foreligger en mangel og at Marte har reklamert i tide

Spørsmål 4:
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Martc Kirkerud bor i en stor enebolig i l.lokksund på 250 k'vm. Eneboligen inkluderer en

hybelleilighet i sokkeletasjen på 42kvm. Marte leier ut hybelleiligheten til studenter.
Utleievirksomheten gir henne en leieinntekt på kr. 54 000 i året.

Studenten Per Smart er ny leietaker fra20. august 2017. Som del av leieavtalen som Per og
Marte signerer I 5, juni 2077 , Tover Marte at hun skal kjøpe ny mikrobølgeovn til leiligheten.
Få dager etter at leieavtalen er signert, ser Marte en annonse i avisen hvor den lokale
clektrokjeden <Energy AS> har tilbud på en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen er nedsatt fra
kr. 12.990 til kr. 5.990. Marte giLk til butikken, og hvor ekspeditøren viste henne den aktuelle
mikrobølgeovnen. Marte kjøper og betaler for mikrobølgeovneno og avtaler at den skal leveres
hjemme hos Marte.

Marte mottar mikrobølgeovnen 19. juni 2017. Mikrobølgeovnen blir ståepde i esken frern til
Per Smart flytter inn 20. august. Like før jul, den 15. dcsember, tar Per kontakt med Marte og
opplyser at mikrobølgeovnens grill- og tinefunksjon hadde sluttet å virke, men etter et par

dager hadde den begynt å virke igjen. Marte antok slikt kunne skje, men ba Per ta kontakt på

ny dersom det skjedde på nytt.

Den 10, januar 2018 gaPer på nytt beskjed om at grill- og tinefunksjonen hadde sluttet å
virke, Marte kontaktet butikken 17. februar 2018. Hun ga besr.1-ed om at grill- og
tinefunksjonen ikke fungerte, og ba om å få levert cn ny tilsvarende mikrobølgeovn.

Energy AS motsatte seg Martes krav. Energy AS mente at det ikke var snakk om et

forbrukerkjøp. Marte drev utleievirksomhet, og hun måtte derfor anses som næringsdrivende.

Energy AS mente videre at mikrobølgeovnen ikke hadde noen mangler. Energy AS gjorde
også gjeldende at Marte hadde reklamert for sent. Hun skulle ha reklamert da grill- og
tinefunksjonen sluttet å virke første gang.

Marte bestred at hun hadde reklamert for sent. Etter at Marte truet med å kontakte TV2
Hjelper deg, aksepterte Energy AS å undersøke mikrobølgcovnen nætmere. Det ble da

avdekket at det var en liten del i rnikrobølgeovnen som var defekt. Energy AS mente
frerndeles det ikke var tale om en kjøpsrettslig mangel, men for å slippe den brysomme
kunden Marte var, sa de seg villig til å skifte ut den defekte delen.

Marte motsatte seg reparasjon og fastholdt at hun hadde krav på ny tilsvarende
mikrobølgeovn. Til dette anførte Energy AS at selv om feilen var en kjøpsrettslig mangel,

hadde Marte ikkc krav på ny mikrobølgeovn. Energy AS viste til at reparasjonen ville koste

kr. 800, mens irurkjøpspris for ny mikrobølgeovn var kr. 4.000.

Spørsmål 1: Drøtt og ta stilling til om tvisten skal løses med
utgan gspu nkt i kjøpslove n e I ler forbrukerkjøpsloven

Spørsmål 2:

Spørsmål 3:

Foreligger det en mangel?

Har Marte reklamert i tide? Det skal forutsettes at det
foreligger en mangel.

Kan Marte kreve ny mikrobølgeovn? Det skal forutsettes det
foreligger en mangel og at Marte har reklamert i tide

Spørsmål 4:
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Martc Kirkerud bor i en stor enebolig i Hokksund på 250 kvm. Eneboligen inkluderer en

hybelleilighet i sokkeletasjen på 42 kvm. Marte leier ut hybelleiligheten til studenter.
Utleievirksomheten gir henne en leieinntekt på kr. 54 000 i året.

Studenten Per Smart er ny leietaker fta20. august 2017. Som del av leieavtalen som Per og

Marte signerer 15, juni 2077,lovet Marte at hun skal kjøpe ny mikrobølgeovn til leiligheten.
Få dager etter at leieavtalen er signert, ser Marte en annonse i avisen hvor den lokale
clektrokjeden <Energy AS> har tilbud på en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen er nedsatt fra
kr. 12.990 til kr. 5.990. Marte gikk til butikken, og hvor ekspeditøren viste henne den aktuelle
mikrobølgeovnen. Marle kjøper og betaler for mikrobølgeovnen, og avtaler at den skal leveres

hjemrne hos Marte.

Marte mottar mikrobølgeovnen 19. juni 2017. Mikrobølgeovnen blir ståepde i esken frem til
Per Smart flytter inn 20. august. Like før jul, den 15. dcsember, tar Per kontakt med Marte og

opplyser at mikrobølgeovnens grill- og tinefunksjon hadde sluttet å virke, men etter et par

dager hadde den begynt å virke igjen. Marte antok slikt kunne skje, men ba Per ta kontakt på

ny dersom det skjedde på nytt.

Den 10. januar 2018 ga Per på nytt beskjed om at grill- og tinefunksjonen hadde sluttet å
virke. Marte kontaktet butikken 17. februar 2018. Hun ga beskjed om at grill- og
tinefunksjonen ikke fungerte, og ba om å få ievert cn ny tilsvarende mikrobølgeovn.

Energy AS motsatte seg Martes krav. Energy AS mente at det ikke var snakk om et

forbruker$øp. Marte drev utleievirksomhet, og hun måtte derfor anses som næringsdrivende.

Energy AS mente videre at mikrobølgeovnen ikke hadde noen mangler. Energy AS gjorde
også gjeldende at Marte hadde reklamert for sent. Hun skulle ha reklamert da gnll- og

tinefunksjoncn sluttet å virke første gang.

Marte bestred at hun hadde reklamert for sent. Etter at Marte truet med å kontakte TV2
Hjelper deg, aksepterte Energy AS å undersøke mikrobølgcovnen nærrnere. Det ble da
avdekket at det var en liten del i rnikrobølgeovnen som var defekt. Energy AS mente

frerndeles det ikke var tale om en kjøpsrettslig mangel, men for å slippe den brysomme
kunden Marte var, sa de seg villig til å skifte ut den defekte delen.

Marte motsatte seg reparasjon og fastholdt at hun hadde krav på ny tilsvarende
mikrobølgeovn. Til dette anførte Energy AS at selv om feilen var en kjøpsrettslig mangel,

hadde Marte ikke krav på ny mikrobølgeovn. Energy AS viste til at reparasjonen ville koste

kr. 800, mens innkjøpspris for ny mikrobølgeovn var kr. 4.000.

Spørsmål 1: Drøfl, og ta stilling til om tvisten skal løses med
utgan gs pu n kt i kjøpsloven e I ler forbrukerkjøpslove n

Spørsmål 2:

Spørsmål 3:

Foreligger det en mangel?

Har Marte reklamert itide? Det skal forutsettes at det
foreligger en mangel.

Kan Marte kreve ny mikrobølgeovn? Det skal forutsettes det
foreligger en mangel og at Marte har reklamert i tide

Spørsmå|4:
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Martc Kirkerud bor i en stor enebolig i Hokksund på 250 krrm. Eneboligen inkluderer en

hybelleilighet i sokkeletasjen på 42kvm. Marte leier ut hybelleiligheten til studenter,
Utleievirksomheten gir henne en leieinntekt på kr. 54 000 i året.

Studenten Per Smart er ny leietaker fra 20. august 2017. Som del av leieavtalen som Per og
Marte signerer 15. juni 2077,lover Marte at hun skal kjøpe ny mikrobølgeovn til leiligheten.
Få dager etter at leieavtalen er signert, ser Marte en annonse i avisen hvor den lokale
clektrokjeden <Energy AS> har tilbud på en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen er nedsatt fra
kr. 12.990 til kr. 5.990. Marte gilC< til butikken, og hvor ekspeditøren viste henne den aktuelle
mikrobølgeovnen. Marte kjøper og betaier for mikrobølgeovnen, og avtaler at den skal leveres

hjemme hos Marte.

Marte mottar mikrobølgeovnen 19. juni 2017. Mikobølgeovnen blir ståepde i esken frem til
Per Smart flytter inn 20. august. Like før jul, den 15. dcsember, tar Per kontakt med Marte og

opplyser at mikrobølgeovnens grill- og tinefunksjon hadde sluttet å virke, men etter et par

dager hadde <len begynt å virke igjen. Marte antok slikt kunne skje, men ba Per ta kontakt på

ny dersom det skjedde på nytt.

Den 10. januar 2018 ga Per på nytt beskjed om at grill- og tinefunksjonen hadde sluttet å
virke. Marte kontaktet butikken 17. februar 2018. Hun ga beskjed orn at grill- og
tinefunksjonen ikke fungerte, og ba om å få levert cn ny tilsvarende mikrobølgeovn.

Energy AS motsatte seg Martes krav. Energy AS mente at det ikke var snakk om et

forbrukerkjøp. Marte drev utleievirksomhet, og hun måtte derfor anses som næringsdrivende.

Energy AS mente videre at mikrobølgeovnen ikke hadde noen mangler. Energy AS gjorde
også gjeldende at Marte hadde reklamert for sent. Hun skulle ha reklamert da grill- og
tinefunksjoncn sluttet å virke første gang.

Marte bestred at hun hadde reklamert for sent. Etter at Marte truet med å kontakte TV2
Hjelper deg, aksepterte Energy AS å undersøke mikrobølgcovnen nænnere. Det ble da
avdekket at det var en liten del i rnikrobølgeovnen som var defekt. Energy AS mente

fremdeles det ikke var tale om en kjøpsrettslig mangel, men for å slippe den brysomme
kunden Marte var, sa de seg villig til å skifte ut den defekte delen.

Marte motsatte seg reparasjon og fastholdt at hun hadde krav på ny tilsvarende
mikrobølgeovn. Til dette anførte Energy AS at selv om feilen var en kjøpsrettslig mangel,
hadde Marte ikke krav på ny mikrobølgeovn. Energy AS viste til at reparasjonen ville koste

kr. 800, mens irurkjøpspris for ny mikrobølgeovn var kr. 4.000.

Spørsmål 1: Drøft og ta stilling til om tvisten skal løses med
utgan gs pu nkt i kjøpslove n e I ler forbrukerkjøpslove n.

Spørsmål 2:

Spørsmål 3:

Foreligger det en mangel?

Har Marte reklamert i tide? Det skal forutsettes at det
foreligger en mangel.

Kan Marte kreve ny mikrobølgeovn? Det skal forutsettes det
foreligger en mangel og at Marte har reklamert i tide

Spørsmål 4:
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Problem tl40%l

ln your answer, write only the number of the question and the letter of the answer you consider to
be correct (not on this paper, but on the examination papers to be handed in)

Question 1: All of the following are elements in the definition of a project, except:

a)

b)

c)

d)

Question 2: Earned Value is:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

The total budget for the project
A cost estimate of the budgeted resources in the project
The real budgeted value of the work that is actually done

The cumulative total costs for all work packages

Streamlining
Expediting
Rushing
Chrashing

Adjourning stage of group development.
Storming stage of group development.
Performing stage of group development.
Forming stage of group development.

A project is time-limited.
A project is unique.
A project is non-complex and normally organized within the normal

organization
A project has a purpose

Question 3: The process of accelerating a project is referred to as:

Question 4: Which statement about stakeholders fits best?

Stakeholders has no power in regards to the project
Stakeholders can potentially impact the projects development
Stakeholders are external to a company
By definition, stakeholders are customers

Question 5: Team members get to know each other in the:

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 6: Conflict begins as team members begin to resist authority and demonstrate hidden
agendas and prejudices in the:

Question 7: The role of the team leader is to create structure and set the tone for cooperation
and positive team attitudes in the:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Storming stage of group development.
Performing stage of group development
Forming stage of group development.
Norming stage of group development.

Storming stage of group development.
Performing stage of group development.
Forming stage of group development.
Norming stage of group development.

A certain "trigger" event initiate growth after long periods of no change
Change occurs as the team leader insists upon it
There can be no equilibrium until suffering has occured
lf team members are punctual, the project can achieve equilibrium

Question 8: The punctuated equilibrium model of team development says that

a)

b)

c)

d)

Question 9: Which of these tasks is NOT presented as the responsibility of a project manager?

to controlthe "soft" people issues

to manage the hard technical details
to holistically manage the entire project
to apply a laissez faire approach and let the work progress by itself

Question l-0: The project management statement that says, "lf they know nothing of what you are
doing, they assume you are doing nothing," means that:

stakeholders must be communicated with throughout the project
a project is long enough to contain days whit no actual progress

the more complex a project is, the less likely it is that the client understands
how it is executed
a project manager that holds long progress meetings with his team will
ge neral ly co mplete projects more successf u I ly.

Question LL: You are in charge of a new project team. The majority of the team members have
little experience, and most of the people have never worked with you before. The
leadership style you would most likely select is:

Directive (Telling)

Counselling (Selling)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

c)

a

b

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



c) Supporting (Participating)

d) Delegating

Question 12: The acronym "SMART" stands for:

a) Specific, measurable, aligned, realistic, time-bound
b) Stretching,motivational,acceptable,rewarding,tangible
c) Significant,meaningful, agreed-upon,relevant,trackable
d) Really clever person

Question l-3: Hersey & Blanchard is known for

Question 1-4: The work breakdown structure "control points" for the management of a project are

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Stakeholder management
Transactional leadership
Situationa I leadership
Emotiona I I ntellligence

Milestones
Work packages

Activities
Constraints

Activities not on the critical path have additional slack

Activities not on the critical path have less slack

Additional critical path activities will appear
None of the above

Developing contingency plans

Asking the customer for help
Asking the sponsor for help
Developing work-around situations

Question 15: lf an activity on the critical path takes longer than anticipated, then:

Question 1-6: The two major components of a risk are:

a) Time and cost

b) Uncertainty and damage

c) Quality and time
d) Probability and impact

Question L7: Risk management is normally performed by:

Question l-8: lf a functional manager will NOT release the resources you need as project manager,
your best course of action is to:

a) Complete the project as best you can and inform management and the client
that you predicted this outcome.

b) Use social media to voice your concerns.

c) Notify top management of the consequences.

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER,



Question 19

d) Update your resume

A project manager is meeting with his team for the first time and wants to create the
right environment to develop positive relationships. Which of the following principles
could be introduced in order to create an effective partnership with the team:

Question 20: The role of the project sponsor during project execution is to:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

The right to say no
Joint accountability & exchange of purpose
Absolute honesty
All of the above

Validate the projects objectives
Validate the execution of the plan

Make all project decisions
Resolve problems/conflicts that cannot be resolved other places in the
organization

Less work for the project manager
Unsatisfied stakeholders
Demotivated team
Changes the objective

Work Package

Deliverable
Subdeliverable
Project

Activity precedence

Duration estimates for the activities and overall schedule
The dates the activities are expected to begin
The network diagram will show none of the above

Critical Path

Latest Start (LS) and Latest Finish (LF)

Earliest Start (ES) and Earliest Finish (EF)

Slack and Critical Paths

Question 2L: lf monitoring and control don't lead to change (when needed), what happens

Question 22: What is the lowest level of decomposition in the Work Breakdown Structure

Question 23: Your team uses a network diagram. This tool wil show the team:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Question 24: These can be found by doing a forward pass through a network:

a)

b)

c)

d)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 25: Group decisions are superior to individual decisions when

a)

b)

c)

d)

The group contains heterogenous members with complementary skills

The communication is limited to only the members with appropriate expertise
The problem is simple enough to easily analyze

The decision has to be made quickly

a)

b)

c)

d)

How much control the leader has over the situation
The amount of situational stability
The maturity level of the group members
The demands of the task

Question 26: When group members put concern for the group's social relations ahead of their
desire to make a good decision, then the group is likely to suffer from:

Group polarization

Groupthink
Risky shift phenomenon

Ringieffect

Question 27: According to Situational Leadership Theory, the leaders behavior should depend on

a)

b)

c)

d)

Question 28: Effective problem-solving groups tend to:

View problems from a variety of perspectives

Focus primarily on the social aspects of problem solving
Emphasize the majority position early in the discussion

Use criteria to evaluate only one solution at a time

Question 29: Which of the following is not a communication skill for team meetings

Ask questions appropriately
Listen actively
Focus on past behaviours when giving feedback
Process feelings in the group

Question 30: Which of the following is NOT an important activity for a meeting facilitator

Advocate their position so the group understands it
Maintain an open communications climate
Manage disruptive behaviors
Manage differences among group members

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 3L: lf a functional manager will NOT release the resources you need as project manager,
your best course of action is to:

a) Complete the project as best you can and inform management and the client
that you predicted this outcome.
Use social media to voice your concerns.
Notify top management of the consequences.
Update your resume.

b)

c)

d)

Question 32: The first step in assembling a project team is to

Talk to potential team members.
ldentify the required skills.
Negotiate with the functional supervisor.
Notify top management.

Question 33: An MBA redesign committee plans to spend L0 years travelling the world to
benchmark graduate programs at other universities. Regardless of the screening
model being used, it will suffer from poor performance in the area of:

flexibility
capability
comparability
cost

Question 34: ln a partnership, each member of the project team is responsible for the project's
outcomes and the current situation, whether it is positive or shows evidence of
project problems. The term that BEST describes this responsibility is:

a

b

c

d

a)

b)

c)

d)

Question 35: Name the triple constraints of a project:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Exchange of purpose.

A right to say no.
Joint accountability.
Absolute honesty.

Cost, Time and Quality
Cost, Budget and Quality
Time, Quality and Objectives
People, Time and Quality

Question 36: A particular stakeholder has a reputation for making many changes on projects. What
is the best approach to manage this situation:

a) Say "No" to the stakeholder a few times to dissuade him from submitting
more changes

Get the stakeholder involved in the project as early as possible
Talk to the stakeholder's boss to find ways to direct the stakeholder's
activities to another project

b)

c)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



d) Ask that the stakeholder not be included in the stakeholder listing

Question 37: During what part of the project management process is the project scope statement
created :

Question 38: The skill of listening involves more than just hearing the sounds. One of the
characteristics of a good listener is that he or she:

Finishes the speakers sentence
Takes good notes
Repeats some of the things heard to confirm
Agrees with the speaker

Question 39: During which part of a project life cycle willthe risk be the lowest

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

lnitiating
Planning

Executing
Monitoring and Controlling

lnitiating
Planning
Executing

Closing

Question 40: Which of the following is the best project management tool to use to determine the
longest time the project will take:

WBS

Network diagram
Bar charter
Project Charter

a) Describe the situational leadership theory from Hersey and Blanchard. How can this be

relevant for a project manager ?

b) What is groupthink? What can be done in order to prevent it?

c) Explain the "triple constraint theorem", and the dependencies between the constraints. lf
one of the constraints gets into trouble (deviates from plan), how does this influence the
others?

d) A major part of being a project manager is to deal with different stakeholders. Explain what
we mean by a stakeholder analysis. Give an example of how you can organize different
stakeholders in a "stakeholder management map".

a

b

c

d

Problem 2 QA%l Answer in brief and to the point

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Problem 3 140%l
The Kenguru industry in South Africa has grown unexpectedly quick. The industry has experimented with
the new gene-technology, but are now facing unexpected problems. The Kengurus are escaping from their
farms at an exceptional speed. Due to their unnaturally well developed muscles combined with an
abnormally high jumping capacity, they are really difficult to catch. A "search and rescue" mission has
started, but the current project manager from Australia suddenly went mad and has left for a walkabout
towards the desert of Namibia.

Given your experience from the Ethiopian Camel industry, you have been asked by the Agricultural Ministry
ofSouthAfricatohelpinthissituation. YouhavejustacceptedthejobasProjectManagerandyouare
trying to get a picture of the situation. You have asked your team for input, and have just received the
following i nformation:

The project has started (January = month 1). The status-time for the reported actual progress and cost data
is bv the end of month 8 (Timenow 8). Activities are not necessarily listed in logical sequence. Cost-data in
l_.000 NoK

Acti-
vity:

lmmediate Planned
predecessors; duration

(months)

Budgeted
(planned)cost

(BAc)

---------Progress-------------- -------Cost-----
Actual Actual Remaining PC% Actual
start finish duration {Actual) cost

(months) {ACWP)

L0

20

30

40
50
50

3000

2400
3000
1200

1400
900

IOO%

20%

o%

7s%

0%

0%

40006

5

3

4

2

3

0
5

T

7

8

6

6

100010

20,4O

10

20

30, 50

0

00

0

0

L2

a) Develop an arrow network diagram (activities on arrows) and a node network diagram (activities as

nodes/boxes). Do the scheduling, i.e. forward and backward pass, and calculate ESIEF (Earliest start/finish),
LS/LF (Latest start/finish), and activity slack. Markthe critical path in both diagrams. What is the project
completion date (month) ?

b) Develop a COST-GANTT chart based upon planned progress (ES/EF) with the activity cost (BAC) spread
linearly over the activity duration. Show activity slack (dashed lines).
Hint: Make this diogram in the upper part of a portrait A4 poge, and make space below for question c).

c) Develop an "S-curve" (ES/EF)for accumulated planned cost (BCWS)to the planned project completion
date.
Hint: Draw this curve in the lower port of the same pqge os question b).

d) ln the same COST-GANTT chart as question b), add actual progress information at status Timenow 8.
Actual and remaining progress should be shown as bars (use different shading or colors). What is the revised
project completion date (month) according to this revised Gantt-diagram?

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



e) Develop a complete EARNED VALUE-table at status Timenow 8 for each activity and total project

(summary line), based upon the reported data. ln addition to the input-data for each activity, BAC,

PC%(actual) and ACWP, the table should also include the following data: BCWS*), BCWP(EV), SV and CV.

From the summary line, also calculate PC% (actual), SPI and CPlforthe total project (not for the individual

activities). *) See Revised Cost-Gontt chart, ref question d).

f) ln the "S-curye" diagram, ref question c), also draw BCWP(EV) and ACWP curves (as straight lines) to
Timeline 8, and show SV and CV (with numbers from the EV-table) in the diagram.

g) Give your comments to the project progress and cost situation at Timenow 8, based upon your

calculations of:

- Schedule Variance (SV) and Schedule Performance lndex (SPl)

- Cost Variance (CV) and Cost Performance lndex (CPl).

h) Calculate the estimated end date using SPl, and compare this with the completion date from the revised

Gantt-diagram.

Earned Value terminologv:

BCWS = Budgeted Cost Work Scheduled = PC%(planned) x BAC

BCWP(EV) = Budgeted Cost Work Performed (Earned Value) = PC%(actual) x BAC

ACWP = Actual Cost Work Performed

BAC = Budget At Completion

SV = Schedule Variance = BCWP - BCWS

CV = Cost Variance = BCWP - ACWP

SPI = Schedule Performance lndex = BCWP/BCWS

CPI = Cost Performance lndex = BCWP/ACWP

EAC(1) = Estimate At Completion = BACICPI (same productivity on remaining project)

EAC(2) = Estimate At Completion = ACWP + (BAC - BCWP) (original productivity on remaining
project)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.
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Problem t(40%l

ln your answer, write only the number of the question and the letter of the answer you consider to
be correct (not on this paper, but on the examination papers to be handed in)

Question l-: All of the following are elements in the definition of a project, except

a)

b)

c)

d)

Question 2: Earned Value is:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

The total budget for the project
A cost estimate of the budgeted resources in the project
The real budgeted value of the work that is actually done
The cumulative total costs for all work packages

Streamlining
Expediting
Rushing
Chrashing

Adjourning stage of group development
Storming stage of group development.
Performing stage of group development
Forming stage of group development.

A project is time-limited.
A project is unique.
A project is non-complex and normally organized within the normal
organization
A project has a purpose

Question 3: The process of accelerating a project is referred to as

Question 4: Which statement about stakeholders fits best?

Stakeholders has no power in regards to the project
Stakeholders can potentially impact the projects development
Stakeholders are external to a company
By definition, stakeholders are customers

Question 5: Team members get to know each other in the

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 6: Conflict begins as team members begin to resist authority and demonstrate hidden
agendas and prejudices in the:

Question 7: The role of the team leader is to create structure and set the tone for cooperation
and positive team attitudes in the:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Storming stage of group development.
Performing stage of group development
Forming stage of group development.
Norming stage of group development.

Storming stage of group development.
Performing stage of group development.
Forming stage of group development.
Norming stage of group development.

A certain ftrigger" event initiate growth after long periods of no change
Change occurs as the team leader insists upon it
There can be no equilibrium until suffering has occured
lf team members are punctual, the project can achieve equilibrium

to control the "soft" people issues

to manage the hard technical details
to holistically manage the entire project
to apply a laissez faire approach and let the work progress by itself

Question 8: The punctuated equilibrium model of team development says that:

Question 9: Which of these tasks is NOT presented as the responsibility of a project manager?

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Question L0: The project management statement that says, "lf they know nothing of what you are
doing, they assume you are doing nothing," means that:

stakeholders must be communicated with throughout the project
a project is long enough to contain days whit no actual progress

the more complex a project is, the less likely it is that the client understands
how it is executed
a project manager that holds long progress meetings with his team will
ge neral ly complete p rojects m ore successfu I ly.

Question 1L: You are in charge of a new project team. The majority of the team members have
little experience, and most of the people have never worked with you before. The
leadership style you would most likely select is:

Directive (Telling)

Counselling (Selling)

a)

b)

c)

c)

a

b

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



c) Supporting (Participating)

d) Delegating

Question 12: The acronym "SMART" stands for:

Specific, measurable, aligned, realistic, time-bound
Stretching, motivational, acceptable, rewarding, tangible
Significant, meaningful, agreed-upon, relevant, trackable
Really clever person

Question 13: Hersey & Blanchard is known for

a)

b)

c)

d)

Question l-4: The work breakdown structure "control points" for the management of a project are

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Stakeholder ma nagement
Transactional leadership
Situational leadership
Emotional lntellligence

Milestones
Work packages

Activities
Constraints

Activities not on the critical path have additional slack

Activities not on the critical path have less slack

Additional critical path activities will appear
None of the above

Time and cost
Uncertainty and damage

Quality and time
Probability and impact

Developing contingency plans

Asking the customer for help
Asking the sponsor for help
Developing work-around situations

Question 15: lf an activity on the critical path takes longer than anticipated, then

Question 1.6: The two major components of a risk are

Question L7: Risk management is normally performed by:

Question 18: lf a functional manager will NOT release the resources you need as project manager,
your best course of action is to:

a) Complete the project as best you can and inform management and the client
that you predicted this outcome.

b) Use social media to voice your concerns.

c) Notify top management of the consequences.

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



d) Update your resume

Question L9: A project manager is meeting with his team for the first time and wants to create the
right environment to develop positive relationships. Which of the following principles
could be introduced in order to create an effective partnership with the team:

Question 20: The role of the project sponsor during project execution is to

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

The right to say no

Joint accountability & exchange of purpose
Absolute honesty
All of the above

Validate the projects objectives
Validate the execution of the plan

Make all project decisions
Resolve problems/conflicts that cannot be resolved other places in the
organization

Less work for the project manager
Unsatisfied stakeholders
Demotivated team
Changes the objective

Work Package

Deliverable
Subdeliverable
Project

Question 21: lf monitoring and control don't lead to change (when needed), what happens

Question 22: What is the lowest level of decomposition in the Work Breakdown Structure:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Question 23: Your team uses a network diagram. This tool wil show the team

Activity precedence

Duration estimates for the activities and overall schedule
The dates the activities are expected to begin
The network diagram will show none of the above

Question 24: These can be found by doing a forward pass through a network

Critical Path
Latest Start (LS) and Latest Finish (LF)

Earliest Start (ES) and Earliest Finish (EF)

Slack and Critical Paths

a)

b)

c)

d)

a

b

c

d

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



Question 25: Group decisions are superior to individual decisions when

a)

b)

c)

d)

The group contains heterogenous members with complementary skills

The communication is limited to only the members with appropriate expertise

The problem is simple enough to easily analyze

The decision has to be made quickly

a)

b)

c)

d)

Group polarization

Groupthink
Risky shift phenomenon

Ringieffect

Question 26: When group members put concern for the group's social relations ahead of their
desire to make a good decision, then the group is likely to suffer from:

Question 27: According to Situational Leadership Theory, the leaders behavior should depend on:

Question 28: Effective problem-solving groups tend to:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

How much control the leader has over the situation
The amount of situational stability
The maturity level of the group members
The demands of the task

View problems from a variety of perspectives

Focus primarily on the social aspects of problem solving
Emphasize the majority position early in the discussion

Use criteria to evaluate only one solution at a time

Ask q uestions appropriately
Listen actively
Focus on past behaviours when giving feedback
Process feelings in the group

Advocate their position so the group understands it
Maintain an open communications climate
Manage disruptive behaviors
Manage differences among group members

Question 29: Which of the following is not a communication skill for team meetings

Question 30: Which of the following is NOT an important activity for a meeting facilitator:

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 3l-: lf a functional manager will NOT release the resources you need as project manager,
your best course of action is to:

a) Complete the project as best you can and inform management and the client
that you predicted this outcome.
Use social media to voice your concerns.
Notify top management of the consequences.
Update your resume.

b)

c)

d)

Question 32: The first step in assembling a project team is to:

Talk to potential team members.
ldentify the required skills.
Negotiate with the functional supervisor
Notify top management.

Question 33: An MBA redesign committee plans to spend L0 years travelling the world to
benchmark graduate programs at other universities. Regardless of the screening
model being used, it will suffer from poor performance in the area of:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

flexibility
capability
comparability
cost

Exchange of purpose.

A right to say no.
Joint accountability.
Absolute honesty.

Cost, Time and Quality
Cost, Budget and Quality
Time, Quality and Objectives
People, Time and Quality

Question 34: ln a partnership, each member of the project team is responsible for the project's
outcomes and the current situation, whether it is positive or shows evidence of
project problems. The term that BEST describes this responsibility is:

Question 35: Name the triple constraints of a project

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Question 36: A particular stakeholder has a reputation for making many changes on projects. What
is the best approach to manage this situation:

a) Say "No" to the stakeholder a few times to dissuade him from submitting
more changes

Get the stakeholder involved in the project as early as possible

Talk to the stakeholder's boss to find ways to direct the stakeholder's
activities to another project

b)

c)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



d) Ask that the stakeholder not be included in the stakeholder listing

Question 37: During what part of the project management process is the project scope statement
created :

Question 38: The skill of listening involves more than just hearing the sounds. One of the
characteristics of a good listener is that he or she:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

lnitiating
Planning

Executing
Monitoring and Controlling

Finishes the speakers sentence
Takes good notes
Repeats some of the things heard to confirm
Agrees with the speaker

lnitiating
Planning
Executing

Closing

Question 39: During which part of a project life cycle will the risk be the lowest

Question 40: Which of the following is the best project management tool to use to determine the
longest time the project willtake:

WBS

Network diagram
Bar charter
Project Charter

a) Describe the situational leadership theory from Hersey and Blanchard. How can this be

relevant for a project manager ?

b) What is groupthink? What can be done in order to prevent it?

c) Explain the "triple constraint theorem", and the dependencies between the constraints. lf
one of the constraints gets into trouble (deviates from plan), how does this influence the
others?

d) A major part of being a project manager is to deal with different stakeholders. Explain what
we mean by a stakeholder analysis. Give an example of how you can organize different
stakeholders in a "stakeholder management map".

a

b

c

d

Problem 2l20%l Answer in brief and to the point

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Problem 3 (40%l
The Kenguru industry in South Africa has grown unexpectedly quick. The industry has experimented with
the new gene-technology, but are now facing unexpected problems. The Kengurus are escaping from their
farms at an exceptional speed. Due to their unnaturally well developed muscles combined with an
abnormally high jumping capacity, they are really difficult to catch. A "search and rescue" mission has
started, but the current project manager from Australia suddenly went mad and has left for a walkabout
towards the desert of Namibia.

Given your experience from the Ethiopian Camel industry, you have been asked by the Agricultural Ministry
of SouthAfricatohelpinthissituation. YouhavejustacceptedthejobasProjectManagerandyouare
trying to get a picture of the situation. You have asked your team for input, and have just received the
following information:

The project has started (January = month 1). The status-time for the reported actual progress and cost data
is bv the end of month 8 (Timenow 8). Activities are not necessarily listed in logical sequence. Cost-data in
1.000 NoK

Acti- lmmediate Planned

vity: predecessors: duration
(months)

---------Progress-------------- -------Cost:-----
Actual Actual Remaining PC% Actual
start finish duration (Actual) cost

(months) (ACWP)

Budgeted
(planned) cost

(BAC)

1"0

20

30

40
50
60

10

24,4O

3000
2400
3000
1200
1400
900

rco%
20%
o%

7s%

o%
o%

4000
1000

0

1200

0

0

0

5

1

L

8

6

6

5

3

4

2

3

6

10

20

30,50

a) Develop an arrow network diagram (activities on arrows) and a node network diagram (activities as

nodes/boxes). Do the scheduling, i.e. forward and backward pass, and calculate ES/EF (Earliest start/finish),
LS/LF (Latest start/finish), and activity slack. Mark the critical path in both diagrams. What is the project
completion date (month) ?

b) Develop a COST-GANTT chart based upon planned progress (ES/EF) with the activity cost (BAC) spread
linearly over the activity duration. Show activity slack (dashed lines).
Hint: Moke this diagrom in the upper part of o portrait A4 page, and make spoce below for question c).

c) Develop an "S-curve" (ES/EF) for accumulated planned cost (BCWS)to the planned project completion
date.
Hint: Draw this curve in the lower port of the some poge as question b).

d) ln the same COST-GANTT chart as question b), add actual progress information at status Timenow 8.
Actual and remaining progress should be shown as bars (use different shading or colors). What is the revised
project completion date (month) according to this revised Gantt-diagram?

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



e) Develop a complete EARNED VALUE-table at status Timenow 8 for each activity and total project

(summary line), based upon the reported data. ln addition to the input-data for each activity, BAC,

PC%(actual) and ACWP, the table should also include the following data: BCWS*), BCWP(EV), SV and CV.

From the summary line, also calculate PC% (actual), SPI and CPI for the total project (not for the individual

activities). *) See Revised Cost-Gontt chort, ref question d).

f) ln the "S-curve" diagram, ref question c), also draw BCWP(EV) and ACWP curves (as straight lines) to
Timeline 8, and show SV and CV (with numbers from the EV-table) in the diagram.

g) Give your comments to the project progress and cost situation at Timenow 8, based upon your

calculations of:

- Schedule Variance (SV) and Schedule Performance lndex (SPl)

- Cost Variance {CV) and Cost Performance lndex (CPl).

h) Calculate the estimated end date using SPl, and compare this with the completion date from the revised

Gantt-diagram.

Earned Value terminolosv:

BCWS = Budgeted Cost Work Scheduled = PC%(planned) x BAC

BCWP{EV) = Budgeted Cost Work Performed (Earned Value) = PCYo(actual) x BAC

ACWP = Actual Cost Work Performed

BAC = Budget At Completion

SV = Schedule Variance = BCWP - BCWS

CV = Cost Variance = BCWP - ACWP

SPI = Schedule Performance lndex = BCWP/BCWS

CPI = Cost Performance lndex = BCWP/ACWP

EAC(1)= Estimate At Completion = BAC/CPl (same productivity on remaining project)

EAC(2) = Estimate At Completion = ACWP + (BAC - BCWP) (original productivity on remaining
project)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER
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Oppgave 1(vekt 15%)

Beskriv hvilke faktorer som påvirker pengeetterspørselen i makroøkonomisk teori. (Du kan henvise

til dette under oppgave 2.)

Oppgave 2 (vekt 85%)

Mange land i Europa sliter med høy arbeidsledighet og stor statsgjeld i forhold til nasjonalprodukt.

På denne bakgrunn, og delvis etter press utenfra, har disse landene vedtatt statsbudsjetter med

skatteøkninger og kraftige kutt i offentlige utgifter.

Drøft ved hjelp av |SlM-modellen hvilken effekt dette må forventes å ha på nasjonalprodukt og

sysselsetting i de aktuelle landene.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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Oppgave 1{vekt 15%}

Beskriv hvilke faktorer som påvirker pengeetterspørselen i makroøkonomisk teori. {Du kan henvise

til dette under oppgave 2.)

Oppgave 2 (vekt 85%)

Mange land i Europa sliter med høy arbeidsledighet og stor statsgjeld i forhold til nasjonalprodukt.

På denne bakgrunn, og delvis etter press utenfra, har disse landene vedtatt statsbudsjetter med

skatteøkninger og kraftige kutt i offentlige utgifter.

Drøft ved hjelp av |SlM-modellen hvilken effekt dette må forventes å ha på nasjonalprodukt og

sysselsetting i de aktuelle landene.

KANDTDATEN MÅ SEIV KONTROTTERE AT OPPGAVESETTET ER FULTSTENDIG



Is\I University of
South-Eastern Norway

EXAMINATION INFORMATION PAGE

Written examination
Subject code:

TQM3OOOK
Subject name:
Total Quality Management

Examination date
27.02.2019

Examination time
from/to: 0900 - 1300

Total hours:

4

Responsible su bject teacher:
Eivind Arne Fauskanger m 48326677
Campus:

Kongsberg

Faculty:

School of Business

No. of assignments:
3

No. of attachments No. of pages incl. front page

and attachments: 4

Permitted aids:

Dictionary

lnformation regarding attachments: No attachments

Comments:

Each assignment have equalweight.
Examination in Wiseflow.

1,



PROBTEM 1

ln your group work you have applied the House of Quality as shown in this figure

Rooms in the House of Quality

a) Describe the kind of information we fill into room L, 2,3,4 and 5.

b) ln room 5 you will also get some lmportance weight calculations. What do they tell you?

c) You want to use the QFD house to develop a new service or a new product. ln what stage of
the development do you think it is most useful to apply the QFD house?

d) All products and services must deliver customer value. Explain the KANO model and the 3
levels of customer expectations and how they may be shown in the house.

e) Development of good products or services is usua lly done in projectgroups. Explain how you

may use personality tests like the Belbin test to improve efficiency in a group.

f) Before it was said that improved quality cost more and took longer time. We have learned

that it is possible to obtain better quality with lower costs and in a shorter time. Explain

shortly how that is possible.

2



PROBTEM 2

A University is interested in knowing how the students rate the quality level of the University. They
have performed at Service Quality Analysis (SERVQUAL) with the following results shown in the figure
below.

FAKTOR

FYSISK UTSWR
(TANGTBLES)

PÅtITEtIGHET
(RELTABTLtTY)

tYDHøRHET
(RESPONSTVENESS)

TROVERDIGHET
(ASSURANCE)

EMPATI
(EMPATHY)

OPTEVELSE

(EXPERTENCE)

5.0

3.0

3.3

FORVENTNING
(EXPECTATTON)

3.5

6.0

6.0

5.5 2.5

3.2 5.7

a) Show the results on a graffigure and give some recommendation to what the
management of the college should do.

b) Explain shortly how quality in services are unique or special compared with quality in
goods and products.

c) How do these differences influence the process of quality improvement in a service
organization? List some important capabilities or personal attitudes for a good service
leader

d) A total of 50 students shall do their exam in Total Quality Management. On average
there has been approx. 35 students on the lectures. The lowest was ca. 20 - the highest
47. Draw a cause and effects diagram ( fishbone - lshikawadiagram) where you in a
systematic way list up some of the possible reasons for the relative large variation in
the attendance.

e) lshikawa introduced 7. basic tools for quality. Mention the seven tools and explain one
of the tools.

3



Core values

PrinciplesH
H

Methods

Results

PROBLEM 3

A way of thinking....

A way of doing things......

....which leads to result

a) The figure above shows the management system of Scania. This is a company that is among the
best lean companies in the world. Use this figure to explain the following questions:

1) Which values is the basis for the Lean philosophy.

2l What did it means that lean is a management system.

3) What are the key principles which are the basis for Lean. The theory describes five main
principles.

4) What is meant by "results" in the figure above.

b) ln lean we often use the term 7 ((8) Waste. ln the lecture, I used the rule "Tim Woods" for
remembering the different type of waste. What does the concept waste mean in lean and can you

explain 5 of these waste types?

c) Explain the methods "value stream mapping" and "affinity diagram". Explain the methods with
examples of how they are used.

d) What does "continuous improvement" mean to you? How did you define it? Use a well-known
methodology to explain the concept "continuous improvement".

4
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PROBLEM 1

ln your group work you have applied the House of Quality as shown in this figure.

Rooms in the House of Quali ty

a) Describe the kind of information we fill into room 1, 2,3,4 and 5.

b) ln room 5 you will also get some lmportance weight calculations. What do they tell you?

c) You want to use the QFD house to develop a new service or a new product. ln what stage of
the development do you think it is most useful to apply the QFD house?

d) All products and services must deliver customer value. Explain the KANO model and the 3
levels of customer expectations and how they may be shown in the house.

e) Development of good products or services is usually done in projectgroups. Explain how you

may use personality tests like the Belbin test to improve efficiency in a group.

f) Before it was said that improved quality cost more and took longer time. We have learned

that it is possible to obtain better quality with lower costs and in a shorter time. Explain

shortly how that is possible.
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PROBTEM 2

A University is interested in knowing how the students rate the quality level of the University. They
have performed at Service Quality Analysis (SERVQUAL) with the following results shown in the figure
below.

FAKTOR

FYSISK UTSTYR

(TANGTBLES)

pÅurrucnrr
(RELTABTLTTY)

LYDHøRHET
(RESPONSTVEN ESS)

TROVERDIGHET
(ASSURANCE)

EMPATI
(EMPATHY)

OPIEVEtSE
(EXPERTENCE)

5.0

3.0

3.3

5.5

FORVENTNING
(EXPECTATON)

3.5

6.0

6.0

2.5

3.2 5.7

a) Show the results on a graf/figure and give some recommendation to what the
management of the college should do.

b) Explain shortly how quality in services are unique or special compared with quality in
goods and products.

c) How do these differences influence the process of quality improvement in a service
organization? List some important capabilities or personal attitudes for a good service
leader

d) A total of 50 students shall do their exam in Total Quality Management. On average
there has been approx. 35 students on the lectures. The lowest was ca. 20 - the highest
47.Draw a cause and effects diagram (fishbone - lshikawadiagram)where you in a

systematic way list up some of the possible reasons for the relative large variation in

the attendance.

e) lshikawa introduced 7. basic tools for quality. Mention the seven tools and explain one
of the tools.

3



Core values

Principles

Methods

Results

PROBLEM 3

A way of thinking....

A way of doing things......

....which leads to result

a) The figure above shows the management system of Scania. This is a company that is among the
best lean companies in the world. Use this figure to explain the following questions:

1) Which values is the basis for the Lean philosophy.

2l What did it means that lean is a management system.
3) What are the key principles which are the basis for Lean. The theory describes five main

principles.

4l What is meant by "results" in the figure above.

b) ln lean we often use the term 7 ((8) Waste. ln the lecture, I used the rule "Tim Woods" for
remembering the different type of waste. What does the concept waste mean in lean and can you

explain 5 of these waste types?

c) Explain the methods "value stream mapping" and "affinity diagram". Explain the methods with
examples of how they are used.

d) What does "continuous improvement" mean to you? How did you define it? Use a well-known
methodology to explain the concept "continuous improvement".

4
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PROBLEM 1

ln your group work you have applied the House of Quality as shown in this figure

Rooms in the House of Qual ity

a) Describe the kind of information we fill into room 1, 2,3,4 and 5.

b) ln room 5 you will also get some lmportance weight calculations. What do they tell you?

c) You want to use the QFD house to develop a new service or a new product. ln what stage of
the development do you think it is most useful to apply the QFD house?

d) All products and services must deliver customer value. Explain the KANO model and the 3
levels of customer expectations and how they may be shown in the house.

e) Development of good products or services is usually done in projectgroups. Explain how you

may use personality tests like the Belbin test to improve efficiency in a group.

f) Before it was said that improved quality cost more and took longer time. We have learned

that it is possible to obtain better quality with lower costs and in a shorter time. Explain

shortly how that is possible.
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PROBTEM 2

A University is interested in knowing how the students rate the quality level of the University. They
have performed at Service Quality Analysis (SERVQUAL) with the following results shown in the figure
below.

FAKTOR

FYSISK UTSTYR

(TANGTBLES)

PÅLmELIGHET

(RELTABTLTTY)

tYDHøRHET
(RESPONSTVEN ESS)

TROVERDIGHET
(ASSURANCE)

EMPATI
(EMPATHY)

OPLEVETSE

(EXPERTENCE)

5.0

3.0

3.3

FORVENTNING
(EXPECTATTON)

3.5

6.0

6.0

5.5 2.5

3.2 5.7

a) Show the results on a graf /figure and give some recommendation to what the
management of the college should do.

b) Explain shortly how quality in services are unique or special compared with quality in
goods and products.

c) How do these differences influence the process of quality improvement in a service
organization? List some important capabilities or personal attitudes for a good service
leader

d) A total of 50 students shall do their exam in Total Quality Management. On average
there has been approx. 35 students on the lectures. The lowest was ca. 20 - the highest
47. Draw a cause and effects diagram ( fishbone - lshikawadiagram) where you in a
systematic way list up some of the possible reasons for the relative large variation in

the attendance.

e) lshikawa introduced 7. basic tools for quality. Mention the seven tools and explain one
of the tools.

3



Core values

Principles

Methods

H
Results

PROBLEM 3

A way of thinking....

A way of doing things......

....which leads to result

a) The figure above shows the management system of Scania. This is a company that is among the
best lean companies in the world. Use this figure to explain the following questions:

1) Which values is the basis for the Lean philosophy.

2l What did it means that lean is a management system.

3) What are the key principles which are the basis for Lean. The theory describes five main

principles.

4l What is meant by "results" in the figure above.

b) ln lean we often use the term 7 ((8)Waste. ln the lecture, I used the rule "Tim Woods" for
remembering the different type of waste. What does the concept waste mean in lean and can you

explain 5 of these waste types?

c) Explain the methods "value stream mapping" and "affinity diagram". Explain the methods with
examples of how they are used.

d)What does "continuous improvement" mean to you? How did you define it? Use a well-known
methodology to explain the concept "continuous improvement".

4
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Oppgave t l40%l

Bedriften Carparts AS importerer og selger deler til bilverkstedsbransjen. Salget preges ofte av

tilfeldige svingninger, men er rimelig jevnt hele året. De ønsker hlage best mulig prognoser for å
estimere etterspørselen.
For et av deres produkter har de vedlagte etterspørsel og kostnadstall knyttet til logistikken.

a) Produkt pris: 1.689 kroner per stykk
b) Lagerrente: 22%p.a.
c) Bestillingskostnad: 1.950 kroner per bestilling

Alle utregninger skal vises.

Etterspørselstall for det utvalgte produktet siste år:

Måned

Jan

feb
mar

apr

mai

jun
jul
aug

5ep

okt
nov

des

L976

Du skal nil gSøre følgende beregninger for denne bedriften:
a) Beregne en prognose basert på 3 måneders glidende gjennomsnitt.

b) Beregne en prognose basert på eksponentiell glatting, med en glattingskonstant på0,2.

c) Forklar hvilken effekt størrelsen på glattingskonstanten har på prognosen.

d) Beregne MAD for begge metodene, og forklar hvorfor og hvilken metode som er best i dette

tilfellet.
e) Hvis man ønsker 98% tilgjengelighet (dvs sikkerhetsfaktor på2.05), hvor stort blir

sikkerhetslageret? Ta utgangspunkt i prognosen beregnet ved hjelp av glidende gjennomsnitt.

0 Forklar hva som menes med kapitalbinding på lager, og hva som påvirker størrelsen av denne

kostnaden

g) Beregne optimalt ordrekvantum.
h) Hva blir de totale iagrings og bestillingskostnader ved å benytte optimalt ordrekvantum?
i) Virksomheten kan fåL 5% kvantumsrabatt dersom de bestiller minst 5.000 enheter ved hver

bestilling. Er dette et godt tilbud?

orbrukF

98

r88

184

111

1&8

9B

1CI9

tv2
2t8
744

t88
L78

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLTERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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Oppgave 2(2O%l

a) Forståelsen av den fysiske material- og informasjonsstrømmen er kjernen i all forståelse av
logistikkprosessenes effektivitet. For å forstå og tolke logistikkprosessenes effektivitet har
man innført et sett med begreper: responssyklusens karakteristika, de strukturelle
karakteristika og de administrative karakteristika. Forklar hovedprinsippene ved denne
inndelingen.

b) For å effektivisere logistikkprosessene er det beskrevet 9 strategier. Nevn disse 9 strategiene
og forklar tre av strategiene som omhandler forenkling av strukturer, systemer og
arbeidsprosesser, differensiering og postponement.

Oppgave 3 (2O%l

a) Fra et behov for en vare eller tjeneste oppstår til behovet er dekket er det en del oppgaver som
må gjennomføres. Disse oppgavene er beskrevet i innkjøpsprosessen. Forklar stegene i
innkjøpsprosessen.

b) Peter Kraljic har utviklet en klassifiseringsmatrise med utgangspunkt i leverandørmarkedets
kompleksitet og innkjøpets betydning. Forklar hovedprinsippene i denne
kl as sifi seringsmatris en.

Oppgave 42O%l

a) Forklar hva som menes med leveringsservice, og vis med eksempler hvordan dette kan
operasjonaliseres.

b) Totalkostnadsanalysen i materialstrømmen (Lambert 1976) tok utgangspunkt i
sammenhengen mellom markedsføÅng og fysisk distribusjon. Forklar hovedprinsippene i
totalkostnadsanalysen, samt målsetningen til henholdsvis en markedsavdeling og en
logistikkavdeling.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



Formelark logistikk

Prognoser:

Glidende gjennomsnitt

Xt - prognoseverdifor periode t
Xt = observert verdi for periode t
t't = antall observasjoner

Xt-r * Xt-z *... * Xt-n
Xt=

n

Eksponentiell glatting

?* = Orognose for periode t
Xt = observert verdi for periode t
gt = glattingskonstant

,A .^.
Xt =Xt-r*a(Xt-r-Xt-r)

MAD (Mean Absolute Deviation)

i=n

Xn' 
J

I I Xn,-
MAD =

Summen av absoluttfeil

Antallperioder

i=1 MAD =n

Wilsons formel - EOq
Hvor mye {q) bør vi bestille hver gang?

Q = varemengden som skal bestilles hver gang

h= lagerkostnad per stykk per tidsenhet
r= etterspørsel per tidsenhet
s = bestilling/ordre-kostnad per bestilling/ordre

1av3



s kan også være omstillingskostnad ved beregning av optimal seriestørrelse i produksjon

Beregning av sikkerhetslager

L,25* MAD* Standardavvik

Beregning av sikkerhetslager når det er usikkerhet i ledetiden

5L=Z* D2*o#+LT*oj

Tabell for servicenivå og sikkerhetsfaktor:

,0

0,67

0,84

1

t,Zg

1,5

50

75

80

84

90

94

Sikkerhetsfaktor for standardawi k

2av3
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Oppgave 1 (Vekt 40o/o)

a) Forklar begrepene nyttefunksjon, indifferenskurve, grensenytte, den marginale
substitusjonsbrøken ogbudsjettbetingelsen lllustrer dette grafisk, og tegn avslutningsvis en graf

som illustrerer konsumentens optimale tilpasning (vi forenkler problemstillingen til en

konsument som kun konsumerer to goder).

b) Hva skjer med konsumentens etterspørsel etter gode 1 dersom prisen på gode 2 øker?

Forklar og vis grafisk.

c) Anta nå at konsumenten har en inntekt på 1260 kroner som skal benyttes til vare I og2.
Vare 1 koster 20 kroner og vare 2 koster 10 kroner. Konsumentens nyttefunksjon er gitt ved

U (xt , xz) = 2x1x2 * 2x2. Hvor mange enheter av de to godene vil konsumenten kjøpe dersom

hun maksimerer sin nytte? (Forklar framgangsmåten du benytter og svarene du kommer fram

ril.)

Oppgave 2 (Vekt 30o/o)

Ta utgangspunkt i en bedrift som produserer et produkt med en variabel innsatsfaktor og som

har avtakende skalautbytte.

a) Forklar og vis grafisk hvordan bedriftens kostnadsfunksjon kan utledes med utgangspunkt i

produktfunksjonen.

b) Forklar hva som menes med grensekostnad og gjennomsnittskostnad. Illustrer de to
kostnadene grafisk.

c) Bedrift ønsker å maksimere sitt overskudd [profitt), og står overfor en gitt pris på produktet
den produserer. Forklar hvilket valg av produksjon som maksimerer bedriftens overskudd.

d) Forklar med utgangspunkt i analysen under c) hva som definerer bedriftens tilbudskurve.
Du kan se bort fra faste kostnader. Vis hvordan dette fremstilles grafisk.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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Oppgave 3 (Vekt 30o/o)

Anta at markedets etterspørsel etter et gode er gitt ved P = 70 - 0,LxE der,
der P er prisen på godet ogxE er etterspurt kvantum. Markedets tilbud er gitt ved P = 10 *
0,:l,xr , der xr er tilbudt kvantum.

a) Anta at markedet tilfredsstiller forutsetningene for fullkommen konkurranse. Regn ut omsatt
kvantum (x) og pris (p) i likevekt - i tillegg til å illustrere markedet grafisk.

b) Hvilke forutsetninger regner vi må være til stede for at et marked skal være et
frikonkurransemarked ffullkommen konkurranse) ?

c) Bedriftene i markedet illustrert ovenfor slår seg sammen og danner et monopol (eneselger
av produktetJ. Monopolistens grensekostnader er sammenfallende med tilbudet angitt ovenfor.
Forklar monopolistens tilpasning og finn omsatt kvantum og pris. Vis også tilpasningen grafisk.

d) forklar og illustrer grafisk hvorfor monopol leder til et effektivitetstap (samfunnsøkonomisk
tap).

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG
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KANDIDATEN MÅ SELV KONTROTLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



BOKMÅL

Oppgave 1 (Vekt 4$o/o)

a) Forklar begrepene nyttefunksjon, indffirenskurve, grensenytte, den marginale
substitusjonsbrøken ogbudsjettbetingelsen Illustrer dette grafisk, og tegn avslutningsvis en graf
som illustrerer konsumentens optimale tilpasning (vi forenkler problemstillingen til en

konsument som kun konsumerer to goder).

b) Hva skjer med konsumentens etterspørsel etter gode 1 dersom prisen på gode 2 øker?

Forklar og vis grafisk.

c) Anta nå at konsumenten har en inntekt på 7260 kroner som skal benyttes til vare L og2.
Vare 1 koster 20 kroner og vare 2 koster 10 kroner. Konsumentens nyttefunksjon er gitt ved

U (xt ,xz) = 2x1x2 t Zxr. Hvor mange enheter av de to godene vil konsumenten kjøpe dersom

hun maksimerer sin nytte? (Forklar framgangsmåten du benytter og svarene du kommer fram
ril.)

Oppgave 2 (Vekt 30o/o)

Ta utgangspunkt i en bedrift som produserer et produkt med en variabel innsatsfaktor og som

har avtakende skalautbytte.

a) Forklar og vis grafisk hvordan bedriftens kostnadsfunksjon kan utledes med utgangspunkt i

produktfunksjonen.

b) Forklar hva som menes med grensekostnad og gjennomsnittskostnad. Illustrer de to
kostnadene grafisk.

c) Bedrift ønsker å maksimere sitt overskudd fprofitt), og står overfor en gitt pris på produktet
den produserer. Forklar hvilket valg av produksjon som maksimerer bedriftens overskudd.

d) Forkiar med utgangspunkt i analysen under c) hva som definerer bedriftens tilbudskurve
Du kan se bort fra faste kostnader. Vis hvordan dette fremstilles grafisk.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



BOKMÅL

Oppgave 3 (Vekt 30o/o)

Anta at markedets etterspørsel etter et gode er gitt ved P - 70 - 0,LxE der,
der P er prisen på godet ogxE er etterspurt kvantum. Markedets tilbud er gitt ved P = 10 *
0,Ixr , der xr er tilbudt kvantum.

a) Anta at markedet tilfredsstiller forutsetningene for fullkommen konkurranse. Regn ut omsatt
kvantum (x) og pris (p) i likevekt - i tillegg til å illustrere markedet grafisk.

b) Hvilke forutsetninger regner vi må være til stede for at et marked skal være et
frikonkurransemarked ffullkommen konkurranse) ?

c) Bedriftene i markedet illustrert ovenfor slår seg sammen og danner et monopol (eneselger
av produktet). Monopolistens grensekostnader er sammenfallende med tilbudet angitt ovenfor.
Forklar monopolistens tilpasning og finn omsatt kvantum og pris. Vis også tilpasningen grafisk.

d) Rorklar og illustrer grafisk hvorfor monopol leder til et effektivitetstap (samfunnsøkonomisk
tap)

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG
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Oppgave 1 (Vekt 40o/o)

a) Forklar begrepene nyttefunksjon, indifferenskurve, grensenytte, den marginale
substitusjonsbrøken og budsjettbetingelsen Illustrer dette grafisk, og tegn avslutningsvis en graf
som illustrerer konsumentens optimale tilpasning (vi forenkler problemstillingen til en

konsument som kun konsumerer to goder).

b) Hva skjer med konsumentens etterspørsel etter gode 1 dersom prisen på gode 2 øker?

Forklar og vis grafisk.

c) Anta nå at konsumenten har en inntekt på 7260 kroner som skal benyttes til vare 1 og2.
Vare L koster 20 kroner og vare 2 koster L0 kroner. Konsumentens nyttefunksjon er gitt ved

U(xr,,xz) = 2x62 * Zx2. Hvor mange enheter av de to godene vil konsumenten kjøpe dersom

hun maksimerer sin nytte? [Forklar framgangsmåten du benytter og svarene du kommer fram
til.)

Oppgave 2 (Vekt 30o/o)

Ta utgangspunkt i en bedrift som produserer et produkt med en variabel innsatsfaktor og som

har avtakende skalautbytte.

aJ Forklar og vis grafisk hvordan bedriftens kostnadsfunksjon kan utledes med utgangspunkt i

produktfunksjonen.

b) Forklar hva som menes med grensekostnad og gjennomsnittskostnad. Illustrer de to
kostnadene grafisk.

c) Bedrift ønsker å maksimere sitt overskudd (profitt), og står overfor en gitt pris på produktet
den produserer. Forklar hvilket valg av produksjon som maksimerer bedriftens overskudd.

dJ Forklar med utgangspunkt ianalysen under c) hva som definerer bedriftens tilbudskurve.
Du kan se bort fra faste kostnader. Vis hvordan dette fremstilles grafisk.

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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Oppgave 3 (Vekt 3oo/o)

Anta at markedets etterspørsel etter et gode er gitt ved P - 70 - 0,1x8 der,
der P er prisen på godet og xE er etterspurt kvantum. Markedets tilbud er gitt ved P = 10 *
O,Lxr , der xr er tilbudt kvantum.

a) Anta at markedet tilfredsstiller forutsetningene for fullkommen konkurranse. Regn ut omsatt
kvantum [r) og pris (p) i likevekt - i tillegg til å illustrere markedet grafisk.

b) Hvilke forutsetninger regner vi må være til stede for at et marked skal være et
frikonkurransemarked ffullkommen konkurranse) ?

c) Bedriftene i markedet illustrert ovenfor slår seg sammen og danner et monopol (eneselger
av produktetJ. Monopolistens grensekostnader er sammenfallende med tilbudet angitt ovenfor.
Forklar monopolistens tilpasning og finn omsatt kvantum og pris. Vis også tilpasningen grafisk.

d) f'orklar og illustrer grafisk hvorfor monopol leder til et effektivitetstap fsamfunnsøkonomisk
tap)

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULTSTENDIG
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Oppgave 1 (Vekt 40o/o)

a) Forklar begrepene nyttefunksjon, indifferenskurve, grensenytte, den marginale

substitusjonsbrøken og budsjettbetingelsen.Illustrer dette grafisk, og tegn avslutningsvis en graf

som illustrerer konsumentens optimale tilpøsning (vi forenkler problemstillingen til en

konsument som kun konsumerer to goder).

b) Hva skjer med konsumentens etterspØrsel etter gode L dersom prisen på gode 2 øker?

Forklar og vis grafisk.

c) Anta nå at konsumenten har en inntekt på 1260 kroner som skal benyttes til vare 1, ogZ.

Vare 1 koster 20 kroner og vare 2 koster L0 kroner. Konsumentens nyttefunksjon er gitt ved

U (x, , xz) = 2x1x2 * 2x2. Hvor mange enheter av de to godene vil konsumenten kjøpe dersom

hun maksimerer sin nytte? (Forklar framgangsmåten du benytter og svarene du kommer fram

til.)

Oppgave 2 (Vekt 30o/o)

Ta utgangspunkt i en bedrift som produserer et produkt med en variabel innsatsfaktor og som

har avtakende skalautbytte.

a) Forklar og vis grafisk hvordan bedriftens kostnadsfunksjon kan utledes med utgangspunkt i

produktfunksjonen.

b) Forklar hva som menes med grensekostnad og gjennomsnittskostnad. Illustrer de to

kostnadene grafisk.

cJ Bedrift ønsker å maksimere sitt overskudd (profitt), og står overfor en gitt pris på produktet
den produserer. Forklar hvilket valg av produksjon som maksimerer bedriftens overskudd.

dJ Forklar med utgangspunkt i analysen under c) hva som definerer bedriftens tilbudskurve.

Du kan se bort fra faste kostnader. Vis hvordan dette fremstilles grafisk.

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESEfiET ER FULLSTENDIG
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Oppgave 3 (Vekt 30o/o)

Anta at markedets etterspørsel etter et gode er gitt ved P = 70 - O,lxE der,
der P er prisen på godet og xE er etterspurt kvantum. Markedets tilbud er gitt ved P = 10 *
0,Lxr , der xr er tilbudt kvantum.

a) Anta at markedet tilfredsstiller forutsetningene for fullkommen konkurranse. Regn ut omsatt
kvantum (x) og pris (p) i likevekt - i tillegg til å illustrere markedet grafisk.

b) Hvilke forutsetninger regner vi må være til stede for at et marked skal være et
frikonkurransemarked (fullkommen konkurranse) ?

c) Bedriftene i markedet illustrert ovenfor slår seg sammen og danner et monopol (eneselger
av produktetJ. Monopolistens grensekostnader er sammenfallende med tilbudet angitt ovenfor
Forklar monopolistens tilpasning og finn omsatt kvantum og pris. Vis også tilpasningen grafisk.

d) porklar og'illustrer grafisk hvorfor monopol leder til et effektivitetstap (samfunnsøkonomisk
tap).

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG
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KANDTDATEN MÅ sErv KoNTRoLIERE AT oppGAvEsETTET ER FuLtsrENDlG



Kandidaten skal svare på to (2) av følgende oppgaver:

Oppgave l: Hva legger du i begrepene <<normativ etikk> og <<sosiale normer>>? Hva er de
viktigste forskjellene på disse to begrepene?

Oppgave 2zHva legger du i utsagnet fra filosofen Aristoteles om at <det hjelper ikke med en

sterk økonomi i et svakt samfunn>?

Oppgave 3: Hva legger du i begrepet <<kapitalisme> og hvordan henger dette sammen med
begrepet <ansvarlighet>?

Oppgave 4: Hvis du ser nærnere på de to formene for samtaler, <debatt>> og <<dialog>,

hvilken av disse åpner best for en refleksjon overfor den andres argument?
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Kandidaten skal svare på b (2) av følgende oppgaver:

Oppgave 1: Hva legger du i begrepene <<normativ etikk> og <sosiale normer>>? Hva er de
viktigste forskjellene på disse to begrepene?

Oppgave 2zHva legger du i utsagnet fra filosofen Aristoteles om at <det hjelper ikke med en

sterk økonomi i et svakt samfunn>?

Oppgave 3: Hva legger du i begrepet <<kapitalisme> og hvordan henger dette sammen med

begrepet <ansvarli ghet>?

Oppgave 4: Hvis du ser nærrnere på de to formene for samtaler, <debatt>> og <<dialog>>,

hvilken av disse åpner best for en refleksjon overfor den andres argument?
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Kandidaten skal svare på to (2) av følgende oppgaver:

Oppgave 1: Hva legger du i begrepene <arormativ etikk> og <<sosiale normen>? Hva er de

viktigste forskjellene på disse to begrepene?

Oppgave 2zHva legger du i utsagnet fra frlosofen Aristoteles om at <det hjelper ikke med en

sterk økonomi i et svakt samfunn>?

Oppgave 3: Hva legger du i begrepet <<kapitalisme> og hvordan henger dette sammen med
begrepet <ansvarlighet>?

Oppgave 4: Hvis du ser nærrnere på de to formene for samtaler, <debatt>> og <dialog>,
hvilken av disse åpner best for en refleksjon overfor den andres argument?
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Kandidaten skal svare på to (2) av følgende oppgaver:

Oppgave 1: Hva legger du i begrepene (oormativ etikk> og <sosiale normen>? Hva er de

viktigste forskjellene på disse to begrepene?

Oppgave 2z Hva legger du i utsagnet fra filosofen Aristoteles om at <<det hjelper ikke med en

sterk økonomi i et svakt samfunn>?

Oppgave 3: Hva legger du i begrepet <<kapitalisme> og hvordan henger dette sammen med

begrepet <ansvarli ghet>>?

Oppgave 4: Hvis du ser næfinere på de to formene for samtaler, <<debatb> og <<dialog>,

hvilken av disse åpner best for en refleksjon overfor den andres argument?
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Kandidaten skal svare på to (2) av følgende oppgaver:

Oppgave 1: Hva legger du i begrepene <<normativ etikk> og <<sosiale normen>? Hva er de
viktigste forskjellene på disse to begrepene?

Oppgave 2zHva legger du i utsagnet fra filosofen Aristoteles om at <det hjelper ikke med en
sterk økonomi i et svakt samfunn>?

Oppgave 3: Hva legger du i begrepet <<kapitalisme>r og hvordan henger dette sammen med
begrepet <ansvarli ghet>?

Oppgave 4: Hvis du ser nærrnere på de to formene for samtaler, <debatt>> og <<dialog>,

hvilken av disse åpner best for en refleksjon overfor den andres argument?


