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Jenny, Ida & Curre startar upp BlingBling UF som ska designa och tillverka
coola armband till den urbana människan med ett globalt miljöperspektiv. Alla
priser är exklusive moms om annat inte anges. Deras armband innehåller tre
röda berlocker och 22 vita pärlor.
Företaget köper in ogarvad läderrem, 37 kr/m, röda berlocker 3,25 kr/st, 22
pärlor 6,90 kr/armband, små silveröglor 0,95 kr/st att fästa de röda berlockerna och lås i form av ett peace-tecken 3,25 kr/st.
De lånar 300 kr av Ida’s mamma för att registrera företaget och budgeterar
att resa för 780 kr till kick-off och olika mässor. Visitkort och broschyrer
beräknas till 3 700 kr och övrig marknadsföring till 4 200 kr. De förpackar sina
armband i små lådor tillverkade av en liten indianstam vid gränsen till Alaska.
De kostar 9 kr/st med frakt och försäkring.
För domän och webbhotell får de betala 750 kr och på deras årsstämma ska
de skicka ut inbjudningar och köpa fika till deltagarna, 450 kr. De planerar att
ta in 10 000 kr riskkapital och dela ut 5 % av satsat riskkapital som utdelning
vid årets slut.
De budgetera att tillverka och sälja 420 armband fördelade på 22% via deras
webbplats, 30% på olika homepartyn och övriga på mässor. Två mässavgifter
budgeteras till 900 kr, montermaterial till 7 800 kr och övriga mindre poster
som t ex frimärken och kontorsmaterial beräknas till 2 120 kr. Företaget vill
ha ett vinstpålägg på 170%.
A.
Beräkna priset per armband ut till kund exklusive moms.
Produktkalkyl [självkostnadskalkyl]
Läderrem, 30 cm per st
Röda berlocker
Vita pärlor
Ringar
Lås
Varukostnad/styck

=

Förpackning

+

Summa övriga kostnader/styck

+

Självkostnad/styck

=

Önskat vinst/styck, 170%

+

Pris per styck exklusive moms

=
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B.
Beräkna årets resultat genom att fullborda nedan resultatbudget.
Intäkter
Försäljning - mässor
Försäljning - webb
Försäljning - homeparty
Summa intäkter

=

Kostnader
Varukostnader
Varukostnad
Förpackningar
Summa varukostnader

=

Övriga kostnader
Marknadsföring
Trycksaker
Mässor
Montermaterial
Webbplats & domänavgift
Registrering
Resor
Årsstämma
Övriga kostnader
Summa övriga kostnader

=

Årets resultat

=

Chris Hansson
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