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Hemtjänsten AB
Var vänlig och hjälp Stinas göra företagets resultatbudget för 20x1. Ta hänsyn
till nedanstående uppgifter. Alla belopp anges exklusive moms om inget annat
påtalats.
Stina har en lokalhyra på 15 000 kr som betalas kvartalsvis. I november erhåller företaget hyresavin, 15 000 kr, för första kvartalet 20x5.
Företaget ska köpa in nya inventarier för 200 000 kr som ska installeras i maj
månad. Den ekonomiska livslängden beräknas till 10 år.
Stina väljer även att köpa en ny skrivare för 4 900 kr som ska installeras på
lagret. Företaget tar en prenumeration på Dagens Industri, 4 800 kr. Perioden
är mellan 1 september 20x1 till den 30 augusti 20x2.
Hemtjänsten köper löpande in rengöringsprodukter som säljs vidare till deras
kunder. Detta år budgeteras varuinköp för 900 000 kr. Vid årets slut finns
osålda varor motsvarande 118 000 kr på hyllorna.
Företaget ska under sommaren starta upp en större marknadskampanj och
tänker skicka ut 5 000 brev. Portokostnaden blir 25 000 kr och brev och kuvert beräknas till 40 000 kr.
För att klara av alla betalningar har Hemtjänsten tagit ett lån på 400 000 kr.
Lånet löper på 5 år med en amorteringar varje kvartal. Räntan är 8% men
första året har avtalats fram som räntefritt. Lånet lyfts den 1 januari 20x2.
Tyvärr har Stina inte varit försäkrad tidigare. Företaget tecknar en försäkringspremie för nästa år. Utgifterna för försäkringspremierna är 50 000 kr och
premieperioden är från den 1/7 20x1 till den 30/6 20x2.
Eftersom Stina och hennes säljare är ute på kundbesök under större delen av
året använder de mobiltelefonen som ett verktyg. De beräknar att ringa för
150 000 kr.
Företaget har personalkostnader exklusive arbetsgivaravgifter på 2 000 000
kr per verksamhetsår. Arbetsgivaravgifterna är 31,42%.
Kostnaderna för tjänstebilar, drivmedel och service beräknas till ca 12,5 % av
företagets försäljning. Bilparken avbetalas med 75 000 kr varje kvartal.
Årets kostnader för reklam blir 325 000 kr och de kommer att ha diverse
kostnader för ca 70 000 kr. Vid årets slut finns leverantörsskulder på 650 000
kr.
Företagets intäkter genererar årlig ränteintäkt på 35 000 kr och deras andra
lån på 500 000 kr genererar en räntekostnad på 60 000 kr.
För att kunna matcha ovanstående kostnader samt ha en långsiktig lönsamhet måste - Hemtjänsten AB - ha en försäljning på 6 000 000 kr. Utestående
kundfordringar är 1 200 000 kr.
A.
Upprätta företagets resultatbudget för 20x1.
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