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Diskussionsområden

• Bokföring och bokslut
• Vilken information får du från bokslutet

• Kontant- vs prestationsprincipen

• Lönsamhet
• Fasta vs rörliga kostnader

• Break-even

• Täckningsbidrag

• Övningar & diskussion

• Prissättning



Resultaträkning





Balansräkning
Aktiva – tillgångar

Passiva – eget kapital & skulder







Noter



Fasta vs rörliga kostnader

• Fasta kostnader = kostnader som inte påverkas av försäljningen
• Hyra
• Månadslöner
• Avskrivningar
• ...

• Rörliga kostnader = kostnader som ökar/minskar beroende på 
produktion/försäljning
• Inköp
• Vissa löner
• ...



Bidragskalkyl

Försäljning

- Rörliga kostnader

= Täckningsbidrag

- Fasta kostnader

= Resultat

Täckningsbidraget ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna och ge 
vinst.



Enkla nyckeltal

• Täckningsbidrags%
• Täckningsbidraget / omsättningen x 100

• Break-even
• Den omsättning där resultatet är noll.

• Fasta kostnaderna / täckningsbidrags% x 100 

• Säkerhetsmarginal
• Skillnaden mellan den verkliga omsättningen och break-even omsättningen



Övning 1: Resebyrå Tropicania

Resebyrån Tropicania ordnar gruppresor.  En nyplanerad resa beräknas ha 
följande kostnader:
• hyra för flygplanet 190 000€ (planets kapacitet 180 personer)
• guidens arvode 5 000 €
• kost och logi 700 €/person
• målet är en vinst på  8 000 € per resa.

Vilket pris bör resan ha om:
a) antalet sålda platser uppgår till 100 % 
b) Antalet sålda platser är endast 80 %?
c) Om du vill göra en vinst på 18 000€ / resa? 



Övning 2: Restaurang Amadeus

Restaurang Amadeus har plats för 210 gäster. I medeltal är gästernas 
antal 140 per kväll.  Försäljningen är i snitt 14 700€ per kväll och de 
rörliga kostnaderna är 7 100€.  

Restaurangen vill förbättra sin attraktivitet och lönsamhet och 
överväger olika möjligheter.  Ett alternativ går ut på att beställa en 
orkester för att erbjuda underhållning till gästerna.  Orkestern kostar 
2 600 €/ kväll.  

• Hur många nya kunder borde orkestern locka till restaurangen för att 
det skulle vara lönsamt att ändra på det nuvarande konceptet?  Du 
kan anta, att det inte sker förändringar i gästernas köpbeteende



Övning 3:

Ab Tex tillverkar produkten tex. Försäljningen uppgick under förra 
månaden till 800 stycken, vilket betyder 96 000 €. De rörliga 
kostnaderna var 65 280 € och de fasta kostnaderna 28 000 €.

• a.  Vilket är täckningsbidraget för en enhet av produkten tex? 

• b.  Gör den bidragskalkyl

• c. Räkna ut bidragsprocenten, den kritiska punkten i euro och styck, 
säkerhetsmarginalen i euro och styck samt 
säkerhetsmarginalprocenten.

• d. Hela resultatet ges som rabatt åt kunderna. Hur mycket mera 
måste ni sälja för att uppnå samma resultat, i euro, i % och antal?



Prissättning

Försäljningspris/ Anskaffningspris = Prissättningskoefficient

Försäljningspris = 25€

Anskaffningspris = 10€

25 / 10 = 2,5

Nytt anskaffningspris 12€

12 x 2,5 = 30€ (nytt försäljningspris)



Prissättning

100 x anskaffningspris  

100 – täckningsbidrags%

100 x 12

100 – 60 

120 / 40 = 30 €
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