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Sekreterar’n i Tranås AB
Var vänlig och gör Petter’s och Donna’s resultatbudget för Sekreterar’n i Tranås AB för nästkommande verksamhetsår, 20x1. Ta hänsyn till nedanstående
uppgifter. Alla belopp anges exklusive moms om inget annat påtalats.
Företagets försäljning beräknas till 4 500 000 kr inklusive moms.
Sekreterar’n har en årshyra på 120 000 kr som betalas månadsvis. I november erhåller företaget hyresavin för januari 20x5. Hyran har ökat med 5 %.
Företaget ska köpa in nya inventarier för 500 000 kr som ska installeras
under våren. Den ekonomiska livslängden beräknas till 10 år. För ändamålet
lyfter Sekreterar’n ett lån på 300 000 kr den 1 januari 20x1. Lånet amorteras
en gång per år, den 31 december och räntan är 8 %.
För att klara av en kortsiktig likviditetskris har Donna satsat ytterligare 200
000 kr i företaget. Pengarna har placerats på företagets bankkonto.
Petter köper en ny ergonomisk kontorsstol för 8 700 kr som ska levereras i
februari.
Förra årets försäkringspremier var på 60 000 kr och årets premie ligger på 80
000 kr. Premieperioden är från den 1/9 20x1 till den 31/8 20x2.
Drivmedel och service för företagets tjänstebilar beräknas till 53 000 kr. Årets
utgifter för företagets mobiltelefoner uppskattas till 26 000 kr.
Företaget tecknar en prenumeration på tidningen CHEF som gäller för två år,
3 600 kr. Premieperioden är från 1 januari 20x1 till 31 december 20x2.
Årets reklamkampanj i Öresundsregionen beräknas till 120 000 kr. Företaget
skickar ut 8 000 brev á 10 kr. Företagets personalkostnader exklusive arbetsgivaravgifter, 31,42%, är 1 350 000 kr.
Sekreterar’n köper löpande in kontorsmaterial som säljs vidare till deras kunder. Detta år budgeteras varuinköp för 680 000 kr. Vid årets början finns varor
motsvarande 78 000 kr och vid årets slut finns osålda varor motsvarande 87
000 kr på hyllorna.
Sekreterar’n budgeterar diverse kostnader för 47 000 kr och kontorsmateriel
för 19 000 kr. Kundernas inbetalningar avkastar 3% i ränta.
I slutet av året kommer Sekreterar’n att ha kundfordringar på 125 000 kr och
leverantörsskulder på 35 000 kr.
Budgetmall, i stafflad ordning, finns på nästa sida.
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Sekreterar’n i Tranås AB
Intäkter
3010

Försäljning
Summa intäkter

=

Kostnader
4010

Kostnad sålda varor

5010

Lokalhyra

5410

Förbrukningsinventarier

5610

Personbilskostnader

5910

Reklam

6110

Kontorsmaterial

6212

Mobiltelefon

6250

Porto

6310

Företagsförsäkring

6970

Tidskrifter & facklitteratur

6990

Diverse kostnader

7010

Löner

7510

Arbetsgivaravgifter

7832

Avskrivning på inventarier
Resultat före finansiella poster

=

8310

Ränteintäkter

+

8410

Räntekostnader

−

Årets resultat

=
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beräkningar

Chris Hansson

©

créateur des entrepreneurs

www.biz4you.se

