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Oppgave 1 (20 %)

En bedrift vurderer å starte produksjon av et nytt produkt. Det har allerede påløpt kr 100 000
i utviklingskostnader, og bedriften regner med at det kan påløpe ytterligere kr 200 000 i
utviklingskostnader dersom prosjektet gjennomføres. Følgende opplysninger foreligger ellers
om prosjektet:

- Investering i nytt anlegg kr 1 500 000
Prosjektets levetid 4 år

- Utrangeringsverdi kr 0
Salgspris per enhet kr 200
Variable enhetskostnader kr 110
Antatt salg pr. år 15 000 enheter
Kalkulasjonsrente 15 %
Økning i betalbare faste kostnader kr 700 000 årlig

Sett opp prosjektets årlige kontantstrømmer i levetiden.

Et annet prosjekt har følgende kontantstrømmer:

År 0 1 2 3 4

Kontantstrøm -500 000 70 000 250 000 250 000 250 000

Resten av oppgaven skal besvares med utgangspunkt i tallene fra kontantstrømmen over.

Beregn prosjektets nåverdi med 15 % avkastningskrav.

Forklar verbalt hvorfor / hvorfor ikke prosjektet er lønnsomt.

Skisser nåverdiprofilen til dette prosjektet og estimer internrenten. Forklar hvordan
internrenten kan brukes som grunnlag for investeringsbeslutninger.



Oppgave 2 (25 %)

Du eier bedriften «Pudder AS» som produserer snøbrett. Bedriften går bra, men du ønsker et
bedre grunnlag for å prise produktene dine. Hittil har du operert uten skikkelige kalkyler. Det
skal det bli en endring på nå når du skal sette opp tilleggskalkyle etter bidragsmetoden. Du
har følgende informasjon tilgjengelig fra fjoråret:

Produserte og solgte snøbrett




6 000

Lønnstimer brukt i produksjon




3 000

Salgspris pr. brett




2 000 kr

Kostnader




Direkte material 1 200 000 kr

Direkte lønn




400 000 kr

Indirekte variable produksjonskostnader




150 000 kr

Indirekte variable salg og adm.




35 000 kr

Indirekte faste produksjonskostnader




800 000 kr

Indirekte faste salg og adm. 1 200 000 kr

Indirekte produksjonskostnader innkalkuleres som et timetillegg basert på lønnstimer i

produksjonen. Det tar 30 minutter å produsere et snøbrett. Indirekte salg og adm. kostnader
innkalkuleres som et prosenttillegg på tilvirkningsmerkost.

Beregn tilleggssatsene for de indirekte variable kostnadene.

Sette opp en enhetskalkyle etter bidragsprinsippet.

Beregne dekningsbidrag pr. enhet.

Bruk svaret i c) og informasjonen ovenfor til å estimere fjorårets resultat.

Beregn dekningsgrad, finn dekningspunkt og sikkerhetsmargin for produksjonen.

Hvor stor omsetning i kr og antall brett måtte du hatt for å oppnå et resultat på 2 500 000
kr?

Oppgave 3 (25 %)

Fra produksjonsbedriften «Midtgard AS» får du presentert følgende tall for produksjon og
salg i 1. kvartal:




Embla




Thor




Tyr




Idun Balder
Salenheter




250




150




400




200




150

Pris 2 000 2 500 2 200 2 000 3 000

Direkte material




500




300




800 1 000 1 200
Direkte lønn avdeling 1




300




250




300




500




300
Direkte lønn avdeling 2




500




600




200




300




300
Indirekte variable materialkostnader




50




30




80




100




120
Indirekte variable tilvirkningskostnader
avd 1




60




50




60




100




60
Indirekte variable tilvirkningskostnader
avd 2




50




60




20




30




30
Sum variable kostnader 1 460 1 290 1 460 2 030 2 010



Bedriftens faste kostnader er kr 400 000 per kvartal.

Beregn dekningsbidraget per enhet for de 5 produktene og totalt dekningsbidrag for
neste kvartal.

Forutsett at maksimalt salg per kvartal i antall enheter ikke kan overstige de budsjetterte
1 150 enhetene og videre at bedriften minimum må tilby tre produkttyper i markedet samtidig.
Det må tilbys minst 100 enheter av hvert av de produktene som tilbys, og det er uaktuelt å
selge mer enn 500 enheter av hvert av produktene. Antall solgte av hvert av produktene må
dermed enten være 0 eller et antall mellom 100 og 500 stk.

Hvor mange enheter av hvert produkt bør de tilby under disse forutsetningene?

Hva blir dekningsbidraget totalt ved produktsammensetningen du fant i b)?

Forutsett at det i fremtiden vil bli vanskelig å skaffe materialer. Man antar at det i kun kan
skaffes materialer tilsvarende 65 % av forbruket angitt i salgsbudsjettet ovenfor.

Ranger produktene etter lønnsomhet forutsatt at knapp faktor er materialer.

Foreslå antall enheter som bør produseres av hvert produkt forutsatt at knapp faktor er
materialer. Forutsetningene om maksimum 500, minst 100 enheter samt maksimalt totalt
salg på 1 150 enheter gjelder fremdeles.

Beregn dekningsbidraget ved produktsammensetningen du fant i delspørsmål e).

Oppgave 4 (20 %)

En Finnmarksbedriften «Solami AS» som produserer parasoller har denne sammenhengen
mellom solgt mengde og inntekt i løpet av sesongen:

Mengde 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Salgsi nntekt 120 000 220 000 300 000 360 000 400 000 420 000 420 000 400 000

Sett opp en tabell og beregne salgspris og differanseenhetsinntekten (DEI).

Tegn etterspørselskurven/priskurven og DEI-kurven i samme diagram. Hva kan man si om
forholdet mellom de to kurvene?

Anta at en konkurrerende bedrift reduserer sine priser kraftig som følge av den dårlige
sommeren. Hvordan vil en sånn prisreduksjon hos en konkurrent potensielt kunne på virke
kurvene til Solami AS du tegnet i b)?



En annen bedrift har estimert følgende kostnadsfunksjon for sine totale kostnader knyttet til
produksjon og salg av x enheter av sitt produkt:

K(x) = 0,125x2 + 22x + 1 800

Hva er kostnadsoptimal produksjonsmengde, og hva er enhetskostnaden (SEK) i
kostnadsoptimum?

Anta videre følgende sammenheng mellom pris og etterspørsel for bedriftens produkt
(etterspørselskurve):

p(x) = 1000 — x

Sett opp inntektsfunksjonen. Hva blir vinningsoptimal/profittmaksimerende
produksjonsmengde?

Oppgave 5 (10 %)

I en bedrifts resultatbudsjett henter vi disse budsjetterte tallene for 4. kvartal i 2015:

Oktober November Desember

Salgsinntekt u/mva 1 460 000 1 580 000 1 420 000

Forutsett 25 % merverdiavgift hvor det er nødvendig. Følgende tilleggsopplysninger kan du
trenge:

Bruttofortjenesten er 40 %
Varelageret skal reduseres med 50 000 pr. måned i 4. kvartal.

Hva blir varekostnaden i oktober, november og desember?

Hva blir varekjøpet/utgiften u/mva i oktober, november og desember?

50 % av varekjøpet er kredittkjøp med 30 dagers kreditt, resten kontant. Leverandørgjelden
30. september er kr 1 100 000.

Hva blir utbetalingen til leverandører i oktober, november og desember?

Anta at bedriften avdekker et likviditetsmessig underskudd for 4. kvartal. Foreslå noen
tiltak som kan bidra til å bedre likviditeten på kort sikt, både knyttet til utbetalinger og
innbetalinger.


