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Side 1

PL, Kapitel 7, opgave 1, side 183.
1. ”Hos os er alle omkostninger variable. Der går ikke en måned uden at materiale- og
lønomkostningerne stiger.”
Variabiliteten ses i denne sammenhæng i forhold til omsætningen eller produktionens
størrelse, altså et mål for aktiviteten. Dette fremgår blandt andet af 2. afsnit på side 149:
”Her ses sondringen fast-variabel udelukkende i forhold til beskæftigelsesvariationer. Men
faren herved er, at man overser andre væsentlige indflydelsesfaktorer end netop
volumenændringer.”
2. ”Faste omkostninger er egentlig variable. Jo mere man producerer, jo mindre bliver
de faste omkostninger pr. stk.” Påstanden er illustreret i grafen på side 183.
Det er de faste gennemsnitsomkostninger, der vises i grafen. De faste omkostninger målt i
kroner varierer ikke i forhold til produktionens størrelse (på kort sigt). Dette fremgår blandt
andet af 3. afsnit på side 147:
”Faste omkostninger er omkostninger, der udgør samme beløb, uanset hvor meget der
produceres. De faste omkostninger kan derfor siges at være de omkostninger, der er
forbundet med at etablere produktionsberedskabet.”
3. ”På langt sigt er alle omkostninger variable”.
Alle omkostninger varierer over tiden, men varierer de også med produktionens størrelse?
Allerede afholdte omkostninger kan man ikke gøre noget ved. Herunder medregnes de
omkostninger, der er indgået kontrakt om at afholde. Disse omkostninger kan derfor ikke
variere med udsving i produktionen, med mindre kontrakter kan opsiges og omkostningen
kan fjernes igen. Fx afskrivninger på indretning af lejede lokaler kan ikke fjernes igen.
Påtænkte omkostninger i forbindelse med en udvidelse eller nyetablering af en produktion
må siges at være variable i beslutningssituationen. Hvis man beslutter ikke at producere, vil
der ikke påløbe omkostninger. Beslutter man at producere, påtager man sig samtidig de
budgetterede omkostninger.
Set på rigtig langt sigt må udsagnet derfor være korrekt, men på halvlangt sigt er det måske
ikke dækkende.
Se fx side 197 ff.
4. ”Faste omkostninger udgør samme beløb fra periode til periode”.
De faste omkostninger varierer som ovenfor nævnt over tiden, men alt efter hvilken
beslutningshorisont man bruger, kan udsagnet være korrekt. Fx vil løn/gager oftest variere
mindst en gang om året også til funktionærer.
5. ”Variable omkostninger er beslutningsrelevante, mens faste omkostninger er
beslutningsirrelevante”.
Udsagnets rigtighed kommer an på en tolkning af udsagnet. I beslutningssituationen om
udvidelse af produktionen kan en etableringsomkostning jf. 3 (ovenfor) anses som variabel.
Hvis man tager dette udgangspunkt, vil udsagnet være helt korrekt. Ellers må man
nødvendigvis sige, at faste omkostninger kan være beslutningsrelevante ved kapacitetshop
eller hvis de påvirkes af beslutningen uden at have en direkte samvarians med
produktionsmængden.
Denne diskussion tages op i kapitel 8, se fx side 198.
6. ”Grundskat (ejendomsskat) er en variabel omkostning, for skatten varierer direkte
med grundens størrelse”.
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Grundstørrelsen er ikke nødvendigvis proportional med produktionens størrelse. Faktisk kan
man vel sige, at der sjældent er denne sammenhæng (undtagelse: kornmark?). Variabiliteten
ønskes/måles i forhold til produktionen.
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