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Handel & Vandel
Göran och Alicia driver framgångsrikt en handelsbod – Handel & Vandel –
utanför Öregrund. Var vänlig och hjälp dem med att göra en resultatbudget
för kommande verksamhetsår, 20x2. Alla belopp anges exklusive moms om
inget annat anges.
Företagets utgifter för varuinköp beräknas till 1 710 000 kr och deras pålägg
är 235 %. Vid årets början fanns varor för motsvarande 52 000 kr i lager och
vid årets slut finns det varor kvar på hyllorna för 130 000 kr.
Eftersom företagets geografiska upptagningsområde är relativt stort arbetar
Handel & Vandel med massmarknadsföring. Det innebär att de skickar ut reklam till 5 000 hushåll varje vecka. Nästkommande års reklam beräknas till
380 000 kr.
Handel & Vandel använder mycket material som påsar, presentpapper, band,
kassarullar och liknande. De beräknar kostnaden till 75 000 kr per år.
Det är viktigt att sköta företaget administration minutiöst. Pärmar, papper och
liknande kontorsmaterial beräknas till 40 000 kr per år.
Handel & Vandels personalkostnader exklusive lönebikostnader är 900 000 kr
nästkommande verksamhetsår. Arbetsgivaravgiften är 31,42%.
Eftersom Göran även kör ut varor till sina kunder har de behov av ytterligare
en ny skåpbil. Investeringen är på 350 000 kr och bilen beräknas ha en
ekonomisk livslängd på 5 år. Deras gamla bil köptes in 20x1 för 180 000 kr.
Även den har en ekonomisk livslängd på fem år.
I början på januari varje år erhåller företaget utdrag från banken. Under nästa år budgeteras ränteintäkterna till 25 000 kr.
Drivmedel, skatt, service och försäkringar beräknas till 60 000 kr och företagsförsäkringarna beräknas till 85 000 kr.
Eftersom paret arbetar mellan 06.00 och 20.00 varje dag finns inte så mycket
utrymme att ringa. Det är mest faxen som används till kontakter och beställningar. Telefonkostnaderna beräknas till 12 000 kr och fax till 18 000 kr under
nästkommande år.
Göran har gått i personlig borgen för ett privat lån, på 1 000 000 kr, som ska
användas för att renovera fastigheten där handelsboden är inrymd. Räntekostnaderna för lånet beräknas till 120 000 kr.
Eftersom Göran har ärvt fastigheten av sin mamma har företaget en billig
hyra, 12 x 7 000 kr.
Företagets nya skylt kommer att kosta 4 000 kr och levereras i mars.
Handel & Vandel budgeterar diverse kostnader för 135 000 kr.
I slutet av året kommer Handel & Vandel att ha fordringar till diverse kontokortsföretag på 15 000 kr. Det finns inga leverantörsskulder per den 31/12.
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kostnadsberäkningar
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