Poniżej znajdziesz przykładową kalkulację kosztów naprawy generowaną w programie Audatex wraz z
objaśnieniami. Kalkulacja szkody składa się z kilku części:
1. Dane pojazdu
2. Robocizna
3. Lakierowania
4. Części zamienne
5. Kalkulacja końcowa
6. Objaśnienia
7. Strona kontrolna (nie zawsze jest dołączana)

1. Dane pojazdu

W tej części kosztorysu znajdziesz informacje dotyczące Twoje pojazdu:
A – markę pojazdu
B – typ
C – wybrane/zidentyfikowane składniki wyposażenia
2. Robocizna

Dane w tej części kosztorysu dotyczą robocizny blacharskiej i mechanicznej:
D – liczba jednostek czasowych (JC) zawartych w jednej roboczogodzinie (RBG) pracy
warsztatu. W zależności od marki pojazdu 1 roboczogodzina może dzielić się na 10 lub 12 JC
(w zależności od decyzji producenta pojazdu).
E – cena netto 1 RBG
F – numery referencyjne operacji naprawczych w dokumentacji producenta pojazdu
G – szczegółowo rozpisane operacje naprawcze
H – czasochłonność poszczególnych czynności (pracochłonność wyznacza producent pojazdu
danej marki) w jednostkach czasowych
I – koszt realizacji poszczególnych czynności

W powyższym kosztorysie, wszystkie czynności związane z naprawą błotnika zajmują 10 JC,
czyli 1 RBG, której koszt wynosi 70 zł.
3. Lakierowanie

Dane w tej części kosztorysu dotyczą lakierowania. Koszt lakierowania jednego elementu to
suma kosztu robocizny lakierniczej dla tego elementu, kosztu materiału lakierniczego i
kosztów związanych z przygotowaniem do lakierowania.
J – rodzaj stosowanego lakieru (2-WARSTW-METALLIC)
K – kody części Audatex
L – rodzaj lakierowania, dobierany w zależności od rodzaju uszkodzeń pojazdu oraz
pracochłonności związanej z lakierowaniem poszczególnych elementów (M)
M – pracochłonność lakierowania poszczególnych elementów wyrażona w liczbie jednostek
czasowych JC
N – współczynnik, czyli cena 1 RBG
O – koszty przygotowania do lakierowania
T – koszt materiału lakierniczego użytego przy lakierowaniu
W powyższej kalkulacji łączna liczba JC przeznaczonych na czynności związanych z
lakierowaniem wynosi 54 JC (Q), czyli 5,4 RGB (10 JC to 1 RGB - P). Przemnażając to przez
współczynnik (70 zł) otrzymujemy cenę 378 zł, która jest wskazana w kosztorysie (R).
4. Części zamienne

Dane w tej części kosztorysu dotyczą

części zakwalifikowanych do wymiany. Ceny części

ustalane są na podstawie baz danych producentów pojazdów oraz niezależnych dystrybutorów
części zamiennych o porównywalnej jakości.
S – kody przypisane poszczególnym częściom w programie Audatex
T – nazwy części
U – numery katalogowe części (zgodne z bazą producenta albo dostawcy części)
V – cenny netto części
5. Kalkulacja końcowa

W tej części znajdziesz podsumowanie wszystkich kosztów.
W – pełne koszty robocizny blacharsko-lakierniczej
X – pełne koszty lakierowania, czyli koszt robocizny i materiału lakierniczego
Y – suma cen części zakwalifikowany do wymiany
Z – podsumowanie kosztów naprawy

6. Objaśnienia

W tej części dostępne są objaśnienia poszczególnych oznaczeń zastosowanych w kosztorysie.
7. Strona kontrolna

Strona kontrolna jest kodowym podsumowaniem kalkulacji generowanym przez program
Audatex i nie stanowi części właściwego kosztorysu.

