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Exercise

For Business Plan budgeting

use Excel-file: FULL LTS budget ver 1-8.xls


INVESTMENT

To start your business you must have the following items – you buy them from “ordinary store” – you have to pay 22% VAT
	2 computers, 900€ per piece
	2 software packages,  345€ per piece

1 printer, 245€
	3 chairs, 3 tables,  total 1.500€.
	office supplies, 450€

The office must be renovated – you asked preparatory offer. That was 4.500€ - they told that it was VAT 0%.


MARKETING COSTS

You’ll have “a welcoming party” for your new office. You need:
	balloons, cakes, party: 350€
	radio-spot will cost 800€, to run it 20 times 1.000€

newspaper-adds: 1.200€

You continue with newspaper-add every other month: 500€ / month

Other marketing materials: 250€ / month

Cell-phones costs (leasing and air-time) will be 190€/month (one cell for you and one for your assistant)

To build your web-site is 1.500€. And ISP (internet service provider) will charge you  45€ / month.


PURSHASING MATERIALS

You want to keep 5 “product A” in stock all the time. You planned to sell 2 “product A” every month. To buy-in is 900€ (VAT inc) and the selling price is 1.800€ (VAT inc.).

Product B: buyings are 5.000€ / month (sales is 10.000€ / month)

Note that you have to do somewhere else profit-margin calculations.


PERSONNEL COSTS

You are paying salary for yourself: gross-salery is 1.500£/month and you calculate that your salary social costs related to the payroll accounting is only 15%. One full-times is needed too: gross-salery is 2.600£/month and you calculate that side-effect is 1,4%. During the 3 summer month you need summer-helper: gross + side-effect is 3.000 € / month.

ADMINSTRATION AND INSURANCE

It always money well spend to find a good bookkeeper – but that is about 250€ / month. And at the end of the year you would like to get all the information you can get – that is 150€ extra.

Your friend told that there are always extra costs to run your business: 50€ / month.

You just visited your insurance company: the bill is 400€ tree times a year (January – May – September). 


RENT AND OTHER COSTS

The landlord asked one month rent guarentee that you’ll get back after leave your office. The rent is 900€ / month. Electricity is about 120€/month. Water is included to rent agreement.
	
You would like to have new car – but not at the beginning of the year. On May you are leasing a car: that is 500€ / month. To run the car costs about the same per month. 

You budget 100€ / month for extra costs (even you don’t know what they will be).




SALES-BUDGET

Product A was the only product that you keep in stock. With that one you need to fill “purshasing-materials”-worksheet and to the “sales”-worksheet you fill the whole amount that your customer is paying to you.

 Product B: sales is 10.000€ / month (buying are 5.000€ / month)

“The consultation” needs no purchases. “Money just comes in”:
	owner: 5.000€/month in March, April, May and June and 10.000€ in October, November and December

worker: 2.000 every month – except in June and July
summer-helper: 2.000€ in June, July and August


SOURCES OF (WORKING) CAPITAL

Inclute month 1-3 to running capital (make mark 1). Cost overrun% is 10.



T2

Invest 10.000€ your own money (equity).

Take a loan of 10.000 . Loan payback starts in March – and is 150€/month. Interest rate is 5%.  (interest is calculated automatic).


T2

There will be no depreciation.


T5

See the problem – there are not enough cash in August and September. Matched it! Take extra loan in August 5.000€ and pay back 5.200€ in October (installment and interest included).








Harjoitus

LTS:n budjetointiin 

käytä Excel-tiedostoa: FULL LTS budget ver 1-8.xls


INVESTOINNIT

Aloitattessasi yritystoimintaa sinulla tulee olla seuraavat tavarat – ostat ne “tavallisesta” kaupasta ja maksat 22% arvonlisäveron (ALV):
	2 tietokonetta, 900€ / kpl

2 ohjelmapakettia, 345€ / kpl
1 tulostin, 245€
3 tuolia, 3 pöytää, yhteensä 1.500€.
toimistotarvikkeita 450€
Toimisto tulee remontoida – kyselit alusavasti mitä maksaa. Hinta-arvio on 4.500€ - sinulle sanottiin että hinta on ALV 0%.


MARKKINOINNIN KULUT

Panostat avajaismarkkinointiin – pidät kunnon “tupaantulijaiset”. Tarvitset tähän:
	ilmapalloja, kakkuja, muuta kamaa 350€
	radiomainokset tekeminen on 800€ ja 20 mainosta maksaa 1.000€
	lehti-ilmoituksiin varaat 1.200€.


Jatkat joka kuukausi lehtimainontaa – kustannuksia tulee 500€ kuukaudessa.

Muuhun markkinointimateriaaliin varaat 250€/kk.

Kännykkäkulut ovat 190€ kuukaudessa (sinulle yksi känny ja toiselle työntekijälle yksi känny).

Kotisivujen rakentaminen maksaa 1.500€ ja internet-operaattorin lasku
tus on 45€/kk.



OSTOBUDJETTI, MATERIAALIHANKINNAT

Haluat pitää 5 kpl “tuotetta A” varastossa koko ajan. Myyntibudjetissa arvioit että myyt “tuotetta A” 2 kpl joka kuukausi. Tuotteen sisäänostohinta on 900€ (sis alv) ja budjetoitu myyntihinta 1.800€ (sis alv).

Tuote B: ostat tuotetta 500€ arvosta joka kuukausi  (arvioitu myynti on 10.000€/kk).

Muista tehdä tarkemmat katelaskelmat jossain toisessa taulukossa.


HENKILÖSTÖ-KULUT

Oma palkkasi on: brutto 1.500€/kk ja arvioit palkan sivukuluiksi 15%. Yhden täysipäiväisen työntekijän kuukauden brutto-palkka on 2.600€ ja sivukuluprosentti 40%. Kolmen kesäkuukauden ajaksi palkkaat kesäapulaisen – budjetoit 3.000€/kk (luku sisältää sivukulut).




HALLINTO JA VAKUUTUKSET

Hyvään kirjanpitäjään kannattaa sijoittaa – tähän joudut budjetoimaan kuitenkin 250€ kuukaudessa. Loppuvuodesta pyydät alustavia tilinpäätöstietoja ja muuta tietoa – tämä maksaa 150€ ylimääräistä.

Ystäsi antoi sinulle neuvon: kannattaa budjetoida hallintokuluihin joka kuukaisi 50€ satunnaisiin kuluihin

Käytyäsi neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa sovitte seuraavaa: laskua sinulle tulee 400€ komesti vuodessa (tammi – touko – syyskuu).


VUOKRA JA MUUT KULUT

Vuokralleantaja vaatii yhden kuukauden takuuvuokran – saat sen sitten takaisin kun vuokrasuhde loppuu. Kuukausivuokra on 900€. Sähkö on noin 120€ kuukaudessa. Vesimaksu sisältyy vuokraan.

Haluat uuden auton – mutta et vuoden alusta. Toukokuusta lähtien leasaat auton - 500€/kk. Budjetoit saman verran auton käyttökuluiksi.
	
Budjetoit 100E kuukaudessa ylimääräisiin kuluihin (vaikket ole ihan varma tarvitsetko).





MYYNTI-BUDJETTI

Pidit ainoastaan “tuotetta A” varastossa koko ajan. Sinun piti täyttää “buying-materials”-välilehti - lisäksi tähän myyntibudjettiin lisäät kokonaisuudessaan sen summan, mitä asiakkaat maksavat.


Tuotteen B myynti on 10.000€/kk (ostot ovat 5.000€/kk).
 
“Konstultointi” on tuloja ilman kuluja (=ostoja). “Rahat vaan kassaan”.
	yrittäjä: 5.000€/kk (maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuussa) sekä 10.000€/kk (loka-, marras- ja joulukuussa).

työtekijä: 2.000€ joka kuussa – poislukien kesä- ja heinäkuut
	kesäapulainen: 2.000€ kesä-, heinä- ja elokuussa.


KÄYTTÖPÄÄOMA

Laske 3 ensimmäisen kuukauden kulut mukaan käyttöpääomalaskelmaan  (laita 1). Ylitysvaratusprosentti on 10.


T2

Sijoita 10.000€ omaa pääomaa yritykseen.

Ota 10.000€ laina. Lainan lyhennykset alkavat maaliskuussa ja ovat 150€/kk. Korkoprosentti on 5 (korko lasketaan automaattisesti).


T2

Ei poistoja.


T5

Huomaatko ongelman – rahat eivät riitä elo- ja syyskuussa. Korjaa asia ottamalla elokuussa 5.000€ lainan ja maksamalla se takaisin lokakuussa: 5.2000€ (summa sisältää pääoman takaisinmaksun ja korot).




