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Företagskalkyler.xls
Du som läser detta har uppmärksammat och utnyttjat möjligheten att få det förslag till kalkylsystem som används i boken FÖRETAGSKALKYLER. Det är roligt, tycker jag. 
I det följande hittar du anvisningar till filen.

Företagskalkyler.xls ska du betrakta som ett förslag till ett kalkylsystem. Kalkylsystemet kommer säkerligen att kräva anpassningar och omarbetningar för att det ska fungera fullt ut i ditt företag. Jag hoppas dock att du blir inspirerad till lite mer strukturerat kalkylarbete! 

Här följer några punkter du ska tänka på när du använder mallfilen.
Allmänt
Företagskalkyler.xls är en helt öppen Excelfil. Jag har inte låst några celler i systemet. Det betyder att de formler och formateringar som finns i filen lätt kan ändras eller raderas. Detta måste du tänka på när du arbetar i filen. Jag rekommenderar att du sparar originalfilen på din hårddisk, och att du arbetar med en kopia av filen när du lägger upp ditt eget system. 

På olika ställen i filen kommer du att se röda punkter i vissa celler. Detta betyder att jag har kommenterat cellens innehåll eller beräkning. Kommentaren visas när du ställer pekdonet över den aktuella cellen. På motsvarande sätt döljs kommentaren när du flyttar pekdonet.

Kalkylsystemet är upplagt på mätperioden kvartal med jämförelser mot föregående år. Den aktuella perioden rubriceras Q1 och jämförelsen Q1 JMFR, osv. Du kan ändra dessa mätperioder till förslagsvis månads- eller tertialbokslut om du vill. Detta gör du helt enkelt genom att infoga kolumner i kalkylbladen.

Innan du registrerat några indata i systemet kommer kopplade celler i flera kalkylblad att visa kryptiska resultat som t ex ”#” eller ”#Division/0!”. Dessa resultat kommer att ersättas med faktiska kalkylresultat allteftersom du registrerar indata.

Jag vill påpeka att denna Excelfil innehåller många kopplade celler. Du måste kontrollera och ändra dessa kopplingar efter att du lägger in dina egna indata, åtminstone i de fall dina balans- och resultatrapporter avviker från mitt exempel. Om du inte kontrollerar detta riskerar du att få felaktiga kalkylresultat som följd av att kopplingar görs till fel indata.
Indata
Det finns olika sätt att registrera indata i kalkylsystemet. Det enklaste sättet är att registrera in siffrorna manuellt. Du kan också exportera redovisningsinformation från ditt bokföringsprogram till Excel. Kontrollera manualerna till bokföringsprogrammet och Excel för information om hur detta går till. 

I företagskalkyler.xls är de fyra första kalkylblad indata som krävs för att kalkylerna i de övriga kalkylbladen ska kunna beräknas.

Utskrifter
Kontrollera att kalkylarkens utskriftsformat passar din datorutrustning. Filen är som nämnts öppen, så du kan enkelt göra de justeringar du vill. Formateringar såsom kantlinjer, fyllningar och utskriftsformat kan behöva justeras för att passa din skrivarutrustning. Detsamma gäller sidbrytningar för utskrifterna.
Uppbyggnad av företagskalkyler.xls
Företagskalkyler.xls består av 14 kalkylblad. Du arbetar dig fram från vänster till höger. Börja med att registrera indata i de fyra första flikarna: 
	indata balans 
	indata resultat
	kalkylinfo 
	kalkylränta. 


Därefter arbetar du i tur och ordning med flikarna:
	VERKSAMHETSKALKYL
	NOLLPUNKTSANALYS
	LIKVIDITET
	PRODUKTKALKYLER
	INVESTERINGSKALKYLER
	FINANS.


När du har arbetat dig igenom detta material har du praktiskt utfört de flesta av de uppgifter som beskrivs i boken.

Företagskalkyler.xls innehåller fyra ytterligare flikar. Det är räntetabeller som kan komma att behövas i samband med investerings- och finansieringskalkyler. Excel innehåller redan dessa tabeller i olika funktioner, men jag har valt att visa dem i kalkylsystemet. Dessa flikar används dock inte i några kalkyler, utan det handlar om ren information. De fyra sista flikarna är:
	SLUTVÄRDE (Räntetabell A)
	NUVÄRDE (Räntetabell B)
	NUVÄRDESUMMA (Räntetabell C)
	ANNUITET (Räntetabell D).

Indata resultat
Här registrerar du indata i form av resultatrapporter för varje mätperiod. Intäkter anges med plustecken (eller snarare utan tecken) och kostnader registreras med minustecken. Mallarna är skapade för manuell inregistrering av data, men du kan som ovan nämnts också importera uppgifter direkt från bokföringsprogrammet. Om du väljer detta alternativ måste du justera kopplingar och formateringar i kalkylbladet. 

Huvudalternativet är dock manuell registrering av uppgifter. Under rubriken personalkostnader beräknas dock semesterlöner, arbetsgivaravgifter, företagsstöd och särskild löneskatt automatiskt mot registrerade uppgifter i kalkylbladet KALKYLINFO. 

Kalkylbladet innehåller självklart automatiska resultatsummeringar. Företagets skattekostnad beräknas automatiskt enligt den inkomstskattesats som angetts i KALKYLINFO. Formeln tar hänsyn till eventuellt icke avdragsgilla kostnader.
Indata balans
Fliken INDATA BALANS fungerar på samma sätt som INDATA RESULTAT. Du arbetar alltså huvudsakligen med manuell registrering. Posten årets resultat under det egna kapitalet hämtas dock från INDATA RESULTAT, för att få överensstämmelse mellan balans- och resultatrapporterna. 
Observera att tillgångar redovisas med plusttecken, medan övriga poster registreras med minustecken. 
Längst ned i kalkylbladet görs en balanskontroll, dvs. en kontroll av att summa tillgångar är lika stor som summa skulder och eget kapital. 
Kalkylinfo
Detta kalkylblad består av ett antal variabler som ska registreras särskilt. Det är kompletterande information som behövs för de kommande kalkylerna. Jag har valt att lämna en del av exempelföretagets variabler, då dessa troligen kan användas i de flesta företag. Du ska dock kontrollera variablerna noggrant och ändra där det behövs.
I KALKYLINFO beräknas följande variabler automatiskt genom kopplingar:
	Företagsstödet

Planenliga avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgång
Förlust vid försäljning av anläggningstillgång
Rörelsekapital
Antal produktenheter
Kalkylränta. 

Övriga variabler ska registreras manuellt.

Under tabellen med variablerna registrerar du volymuppgifter om företagets produkter. Kolumnen NV avser normal volym och kolumnen VV avser verklig (eller budgeterad) volym. Övriga uppgifter i denna tabell beräknas med hjälp av information från variablerna samt kalkylbladet NOLLPUNKTSANALYS. 
Kalkylränta
Detta är en beräkning av en företagsgemensam kalkylränta med utgångspunkt i företagets finansieringskapital. Den övre tabellen som innehåller finansieringskapitalet beräknas automatiskt med kopplingar till INDATA BALANS. Kom ihåg att kontrollera kopplingarna om du har gjort justeringar i balansrapporten.

Räntekomponenter och marknadsmässig utlåningsränta registreras manuellt. Den beräkning av kalkylräntan som du ser längst ned, görs dock automatiskt.
Verksamhetskalkyl
VERKSAMHETSKALKYL utgår från det senaste årsutfall som finns registrerat i INDATA RESULTAT. Budgeterade åtgärder och prisförändringar uttrycks genom multiplikatorer i mittenkolumnen. Utifrån dessa beräknas en resultatbudget. Denna ligger till grund för flera av de följande kalkylerna, så här rekommenderas ett extra mått av noggrannhet. 

Budgetrapporten med fördelningskurvor och periodbudgetar på gruppnivå beräknas automatiskt. Fördelningskurvorna har lagts upp enligt föregående års utfall. Du bör naturligtvis korrigera detta om något ovanligt inträffat då, som stör fördelningskurvorna.  

Nollpunktsanalys
I denna kalkyl börjar du arbetet under rubriken underlag för nollpunktsanalys. Uppgifter om kostnadsgrupperna hämtas från den periodiserade resultatbudgeten i fliken VERKSAMHETSKALKYL. Du ska dock själv bestämma vilka kostnadsgrupper som ska kategoriseras som fasta eller rörliga kostnader. Detta kommer nämligen att ligga till grund för den kommande produktkalkyleringen.

Under rubriken kostnader vid budgeterad volym summeras de totala fasta och rörliga kostnaderna. Den budgeterade volymen hämtas från din registrering i KALKYLINFO. De totala fasta och rörliga kostnaderna summeras utifrån den indelning du gjort ovan. Du som ändrar exemplets indelning måste här ändra kopplingar och formler.

I beräkningarna under kritisk volym via TB-kalkyl beräknas den exakta nollpunkten enligt den kostnadsbild som uppkommer vid den budgeterade volymen. Särintäkten är produktens pris som hämtas från KALKYLINFO. Särkostnaden är den totala rörliga kostnaden dividerat med den budgeterade volymen. Utifrån denna information beräknas nollpunkten. 

I den vänstra tabellen framgår de totala kostnadernas utveckling vid olika volymer. Justera volymintervallen så att de passar din egen verksamhet.
Likviditet
Likviditetsprognosen är en manuell analys, då mycket av innehållet är information som inte framgår i indata. Du börjar med att registrera likvida medel enligt en aktuell och avstämd balansrapport. Detta görs längst ned på sid 1. Därefter ska du komplettera kalkylen med uppgifter om beviljad och utnyttjad kredit samt marknadsvärdet på likvida kapitalplaceringar. Summan av detta ger dig den ingående likviditeten. 
Fyll sedan in uppgifter om in- och utbetalningar enligt uppställningen i likviditetsprognosen. Likviditetssaldon beräknas vecka för vecka. 
Se till att ändra veckonummer i prognosens översta del. Till höger om likviditetsprognosen beräknas och illustreras företagets likviditetstal med hjälp av uppgifter från indata balans.
Produktkalkyler
Periodkalkylerna beräknas automatiskt utifrån budgetvärden i VERKSAMHETSKALKYL samt produktinformation som finns under KALKYLINFO. I ekvivalentkalkylen måste du justera ekvivalenttalen efter de aktuella förutsättningarna. Jag har valt att lämna exempelföretagets ekvivalenttal i syfte att visa hur de kan registreras. 

Den påläggskalkyl som visas på sid 1 ska du använda som utgångsmall. Mallen är den som gäller för industriföretag eller kapitalintensiva tjänsteföretag. Du kan justera den enligt de exempel som finns i boken. Påläggskalkylen är inte kopplad till några andra kalkylblad i systemet. Däremot finns kopplingar till påläggstabellen nedanför kalkylen. 
I påläggstabellen ska du registrera företagets påläggsprocent för de olika påläggen. Om du använder AFFO-pålägg istället för separata AO- och FO-pålägg behöver påläggskalkylens kopplingar justeras till rätt celler i påläggstabellen. Sist i påläggstabellen anger du också företagets vinstpålägg på självkostnaden. Utifrån detta anges ett beräknat pris i påläggskalkylen. 
7-stegsprocessen
Som alternativ till påläggskalkylen kan självkostnadskalkyler upprättas. I boken har jag exemplifierat hur självkostnadskalkyler kan göras med utgångspunkt i företagets resultatrapporter eller resultatbudget. I PRODUKTKALKYLER finns 7-stegsprocessen samlad. Kom ihåg att följa processen steg för steg, trots att beräkningarna inte presenteras stegordning. 
Steg 1:
I steg 1 registrerar du väntade årsintäkter per produkt. Kostnadsuppgifter hämtas automatiskt från VERKSAMHETSKALKYL. 
Steg 2:
I steg 2 gör du en kostnadsutredning som dels sammanställer kostnadsgrupper enligt resultatbudgeten, och dels skiljer ut direkt material och lön samt omkostnader. Beräkningarna görs automatiskt.
Steg 3:
Här gör du en indelning av direkta kostnader ut på varje produkt. Summan ska stämma mot kostnadsutredningen i steg 2. Det gäller alltså att fördela ut de totala direkta kostnaderna. Om du lyckas med detta anges ”OK mot [2]” längst ned. I annat fall anges den fördelade summan.
Steg 4:
Här gör du noteringar om fördelningsprinciper och driftstider för produktion och administration. Jag har lämnat noteringarna för exempelföretaget, men du ska naturligtvis utgå från produkternas resursförbrukning i din egen verksamhet. 
I steg 4 registreras också produkternas respektive andelar av den totala driftstiden i produktion och administration. En kontroll görs att all driftstid (100 %) har fördelats. Observera vikten av att dessa fördelningsprocent bestäms mot den verkliga resursförbrukningen, då detta påverkar utfallet i produktkalkylerna. 
Steg 5:
I steg 5 ska du identifiera och gruppera företagets omkostnader. En bra början är att i den gula kolumnen vid steg [1] bestämma omkostnadstyp konto för konto. Omkostnaderna delas in i:
	Materialomkostnader (MO)

Tillverkningsomkostnader (TO) (Kan du välja att benämna annorlunda)
Administrationsomkostnader (AO)
Försäljningsomkostnader (FO)
Special (svårfördelade poster som fördelas utifrån produktens andel i den totala omsättningen).

Tabellen i steg 5 innehåller kopplingar till kostnadsuppställningen i steg 1. Du måste kontrollera att dessa kopplingar stämmer med dina uppgifter. Troligen behöver du justera kopplingarna. Längst ned i tabellen görs en kontroll att du har identifierat och grupperat samtliga omkostnader. Om de totala omkostnaderna enligt steg 2 har fördelats får du meddelandet ”OK mot [2]”. 
Steg 6:
I steg 6 sammanfattas och fördelas de speciella kostnadsposter som inte kan hänföras till de direkta kostnaderna eller till de standardiserade omkostnaderna. Jag har valt att kalla dessa ”specialposter” och att fördela dem enligt respektive produkts andel i den totala omsättningen. 
Steg 7:
I steg 7 sammanfattas arbetet till självkostnadskalkyler för produkterna. Dessutom görs en avstämning att de kalkylerade kostnaderna stämmer med de budgeterade kostnaderna. Slutligen görs en enkel lönsamhetsanalys med de beräknade självkostnaderna i förhållande till de budgeterade intäkterna.
Investeringskalkyler
Investeringskalkyler enligt de metoder jag visat i boken beräknas genom att du registrerar variablerna för varje investeringsalternativ. Samtliga variabler utom kalkylräntan registreras manuellt. Kalkylräntan hämtas från KALKYLINFO. Utifrån registrerade variabler beräknas dels investeringsalternativens återbetalningstider och kapitalvärden. Resultaten anges dels nominellt, samt dels med hänsyn till skatt och ränta.
Du måste naturligtvis justera uppställningarna så att det passar i den aktuella investeringssituationen. 
Till höger om investeringskalkylerna finns mallar för känslighetsanalys och ersättningskalkyler. 
I boken kan du läsa mer om hur du arbetar med känslighetsanalys i kalkylsystemet.

Jag rekommenderar att du sparar varje investeringskalkyl i en egen fil. På så sätt får du möjlighet att i efterhand följa upp och analysera investeringskalkylerna. Du kan alltså använda min uppställning i systemet som en mall för kommande investeringskalkyler.
Finans
Här hittar du först en finansieringsanalys enligt likvidmodellen. Tillförda och använda medel samt analysen av förändringen av likvida medel beräknas med hjälp av uppgifter från INDATA BALANS. 
Utredningen av kassaflödet görs automatiskt utifrån uppgifter från KALKYLINFO och INDATA RESULTAT. Du måste se till att kopplingarna i finansieringsanalysen justeras så att de passar din redovisning av indata.
Observera att den viktiga kapitalanskaffningskvaliteten beräknas och illustreras under kassaflödestabellen.

Företagets utfall när det gäller soliditeten beräknas och illustreras periodvis mot uppgifterna i INDATA BALANS. Kontrollera kopplingarna! 

Finansieringskalkylerna fortsätter till höger om finansieringsanalysen. Parametrar för kapitalbehovsberäkning utgår från uppgifter du registrerat i INDATA BALANS och VERKSAMHETSKALKYLER. Du hittar också en mall på en enkel finansieringskalkyl. I denna kalkyl registreras uppgifterna manuellt, förutom utlåningsräntan som hämtas från KALKYLINFO. 
Längre till höger i denna flik hittar du en mall för kapitalbehovsberäkning. Branschstatistik som kan användas för att budgetera rörelsekapitalbehov finns längst ut till höger i kalkylbladet. Kalkylen beräknar också rörelsekapitalbehov enligt en alternativ modell, som utgår från rörelsekapitalbehov i antal dagar och genomsnittliga dagsinköp. Denna modell beräknas automatiskt. 






Jag hoppas att du får glädje och nytta av företagskalkyler.xls!

Med vänlig hälsning
BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB
Gunnar Ohlsson

