
Du ska hjälpa Bettina på Livsstil AB att ta fram företagets resultatbudget för 
20x1. Hon förser dig med nedan ekonomiska information. Alla belopp anges 
exklusive  moms om inget annat påtalats. Företagets försäljning beräknas till 4 
350 000 000 kr inklusive moms. Under året tvingas Bettina skriva ned en 
kundfordran på 300 000 kr. Det innebär att företaget återfår den utgående 
momsen på fakturan, 60 000 kr.

Företagets lokalhyra är 14 400 kr inkl moms per månad, men företaget betal-
ar lokalhyra kvartalsvis. I november får företaget hyresavin för första kvar-
talet 20x2, hyran har ökat med 3,5 %. I juni ska företaget handla produkter 
från ett företag i Frankfurt, € 20 000 till kursen 9,00 kr/€. Bettina  tror att 
kursen kommer sjunka till 8,80 kr/€ när hon ska betala.

Företaget ska investera i nya inventarier som  installeras under våren. De får 
betala 400 000 kr. Den ekonomiska livslängden beräknas till 8 år och den tek-
niska livslängden antas bli 12 år. Bettina satsar 200 000 kr av eget kapital och 
företaget tar ett banklån på 200 000 kr den 1 april 20x1. Lånet amorteras en 
gång per år, den 31 december och räntan är 4 %.

Företaget köper nya  snygga lampor för 10 000 kr och en ny ergonomisk kon-
torsstol för 12 000 kr som ska levereras i slutet av januari. Under året 
budgeteras annonser och annan reklam för 122 000 kr.

Årets försäkringspremier är 32 000 kr och nästa års premie budgeteras till 38 
000 kr. Premieperioden är från den 1/7 20x1 till den 30/6 20x2. Drivmedel 
och service för företagets tjänstebil beräknas till 18 000 kr. Årets kostnader 
för företagets mobiltelefoner uppskattas till 36 000 kr.

Företaget tecknar en prenumeration för 18 000 kr på LIV; en supporttjänst för 
aktiva konsulter inom livsstilscoaching. Prenumerationen löper från 16 maj 
20x1 till 15 maj 20x2. Företagets personalkostnader exklusive arbetsgivarav-
gifter, 40 %, är 1 650 000 kr.

De köper löpande in kontorsmaterial som säljs vidare till deras kunder när 
hon håller kurser samt via företagets webbshop. Nästa år budgeteras 
varuinköp för 485 000 kr. Vid årets början finns varor motsvarande 42 000 kr 
och vid årets slut finns osålda varor motsvarande 61 000 kr på hyllorna.

Livsstil AB budgeterar diverse kostnader för 50 000 kr och kontorsmateriel för 
17 000 kr. Kundernas inbetalningar avkastar 14 000 kr i ränta. I slutet av året 
kommer företaget att ha kundfordringar på 198 000 kr och leverantörsskulder 
på 72 000 kr. 

A.
Beräkna budgeterat resultat för Livsstil AB i mallen på nästa sida.
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Summa intäkter =

Summa kostnader

Resultat före finansiella poster =

Budgeterat resultat =

Resultatbudget för Livsstil AB
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