Funktionsindelad Resultaträkning
BAS-konto
30xx-37xx

Resultaträkningspost
Nettoomsättning

Kostnad för sålda varor

+/- Kv X 20XX
Information
Intäkter från sålda varor och utförda tjänster, primära intäkter, i den normala
000 kr
verksamheten med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är +
direkt knuten till omsättningen.
Inköps- och tillverkningskostnader för under perioden sålda varor eller utförda tjänster. I
inköpskostnaderna inräknas förutom inköpspriset även:
- tullavgifter,
- andra skatter (exklusive sådana som återfås),
- transport- och hanteringskostnader,
000 kr
- andra direkt hänförliga kostnader, med avdrag för varurabatter, bonus, erhållna
kassarabatter och liknande.
Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår till
den del av tillgångarna som används i tillverkningen.

Bruttoresultat
Försäljningskostnader

Nettoomsättning med avdrag för kostnad för sålda varor.
Kostnader som är direkt hänförbara till avyttring av en omsättningstillgång, exklusive
kostnader för finansiering och skatter, t.ex.
- frakt till kund,
- kreditupplysning,
- inkasso,
- reklam och PR,
- katalog,
- prislista ,
- representation,
- försäljningsprovision,
- utställning och mässa.

000 kr

-

000 kr

-

000 kr

-

000 kr

Här ingår även personalkostnader för säljare, frakt till kund etc. inkluderas också liksom
avskrivning på anläggningstillgång som används vid försäljningen.
Administrationskostnader

Forsknings- och
utvecklingskostnader

Kostnader för administration som inte kan hänföras till Kostnad för sålda varor eller
Försäljningskostnader. Avskrivning på anläggningstillgångar som används för
administrationen utgör administrationskostnader.
Kostnader som är hänförliga till forsknings- och utvecklingsarbetet förutom
kundorderbundna FoU-kostnader som ska ingå i Kostnad för sålda varor.
Avskrivningar på både materiella och immateriella anläggningstillgångar som används i
FoU-arbetet ingår i posten.

BAS-konto
40xx-78xx
70xx-72xx, 731x,
7322, 7324, 7332,
738x, 7391-7392
74xx-75xx
771x-773x,
776x-778x, 78xx
5411, 5491

774x, 779x

Resultaträkningspost
Summa kostnader
Fördelade på:
Löner och andra ersättningar

Information

000 kr
Skattepliktiga ersättningar till anställda som har redovisats som kostnad under perioden
samt årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar.
Omfattar även aktiverade utgifter för löner och andra ersättningar, inkl.
avgångsvederlag.
Sammanlagt belopp av periodens pensionskostnader och övriga sociala avgifter enligt
socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift samt enligt avtal.
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
+/samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar.

Sociala kostnader (inkl.
pensionkostnader)
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier med en
livslängd på mer än ett år
Valutakursdifferenser på fordringar Kursdifferenser som har samband med kortfristiga fordringar och skulder, exempelvis
och skulder av rörelsekaraktär
kundfordringar och leverantörsskulder.
Resultat vid avyttring av materiella
och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av
omsättningstillgångar utöver
normala nedskrivningar
Omstruktureringskostnader

+/- Kv X 20XX

000 kr

000 kr
000 kr

-

000 kr

+/-

000 kr

Vinst eller förlust vid avyttring av materiella eller immateriella anläggningstillgångar
(realisationsresultat).

+/-

000 kr

Används endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av
kundfordringar.

+/-

000 kr

-

000 kr

-

000 kr

Direkta utgifter som beror på omstrukturering inom företaget och saknar samband med
dess pågående verksamhet. t.ex.
- försäljning/avveckling/omlokalisering av verksamheter,
- förändringar i ledningsstruktur,
- genomgripande omorganisationer.
Här ingår inte utgifter för:
- omskolning/omplacering av personal som stannar kvar i företaget
- marknadsföring
- investeringar i nya system/distributionsnät

40xx-47xx, 49xx, 50-69
exkl. (5411, 5191), 732x
exkl. (7322, 7324), 733x
exkl. 7332, 735x, 737x,
739x exkl. (7391-7392),
76xx

Övriga kostnader

Andra övriga kostnader än ovanstående poster.

Funktionsindelad Resultaträkning
BAS-konto
39xx

398x

396x

397x

Resultaträkningspost
Övriga rörelseintäkter

Fördelade på:
Erhållna offentliga bidrag

Information
Sekundära intäkter i verksamheten, andra rörelseintäkter än primära intäkter från den
normala verksamheten, t.ex.
- realisationsvinst vid försäljning av icke finansiella anläggningstillgångar,
- valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär,
- bidrag för bl.a. personal.
Bidrag från EU, stat, regioner och kommuner m.fl. och som erhålls som stöd för
verksamheten, t.ex. åtgärder med riktade stöd inom:
- regionalpolitik,
- arbetsmarknad,
- vissa branscher,
- miljövård,
- energibesparingar,
- forskning och utveckling.

Valutakursdifferenser på fordringar Kursdifferenser som har samband med kortfristiga fordringar och skulder, t.ex.
och skulder av rörelsekaraktär
kundfordringar och leverantörsskulder

391x-395x, 399x

Resultat vid avyttring av materiella Vinst eller förlust vid avyttring av materiella eller immateriella anläggningstillgångar
och immateriella
(realisationsresultat)
anläggningstillgångar
Andra övriga rörelseintäkter
Andra övriga rörelseintäkter än ovanstående poster.

BAS-konto
79xx

Resultaträkningspost
Övriga rörelsekostnader

796x

797x

Del av 799x

Fördelade på:
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Valutakursdifferenser på fordringar
och skulder av rörelsekaraktär

+/- Kv X 20XX

+

000 kr

+

000 kr

+

000 kr

+

000 kr

+

000 kr

+/- Kv X 20XX
Information
Sekundära kostnader i verksamheten, andra rörelsekostnader än primära kostnader i den
normala verksamheten; t.ex.
- realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella
000 kr
anläggningstillgångar,
- valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar

-

000 kr

Kursdifferenser som har samband med kortfristiga fordringar och skulder, exempelvis
kundfordringar och leverantörsskulder

-

000 kr

-

000 kr

-

000 kr

-

000 kr

Resultat vid avyttring av materiella Vinst eller förlust vid avyttring av materiella eller immateriella anläggningstillgångar
och immateriella
(realisationsresultat)
anläggningstillgångar
Omstruktureringskostnader
Direkta utgifter som beror på omstrukturering inom företaget och saknar samband med
dess pågående verksamhet. t.ex.
- försäljning/avveckling/omlokalisering av verksamheter,
- förändringar i ledningsstruktur,
- genomgripande omorganisationer..
Här ingår inte utgifter för:
- omskolning/omplacering av personal som stannar kvar i företaget
- marknadsföring
- investeringar i nya system/distributionsnät

791x-795x, 798x, 799x

Andra övriga rörelsekostnader

Andra övriga rörelsekostnader än ovanstående poster.

Rörelseresultat

Rörelseintäkter med avdrag för rörelsens kostnader, dvs. resultat utan hänsyn tagen till
finansiella poster, bokslutsdispositioner eller skatter.

Kv X 20XX
000 kr

