
Kostnadsslagsindelad Resultaträkning
BAS-konto Resultaträkningspost Information +/- Kv X 20XX
30xx-37xx Nettoomsättning Intäkter från sålda varor och utförda tjänster, primära intäkter, i den normala 

verksamheten med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som 
är direkt knuten till omsättningen

+ 000 kr

494x-495x, 497x Förändring av lager av färdiga 
egentillverkade varor, av varor 
under tillverkning och pågående 
arbeten för annans räkning

Periodens förändring av:
- varor under tillverkning,
- färdiga egentillverkade varor,
- uppdrag till fast pris som redovisas enligt alternativregeln:
Skillnaden mellan periodens aktiverade utgifter för pågående arbete för annans räkning 
och periodens återföring av tidigare perioders aktiverade utgifter.

+/- 000 kr

38xx Aktiverat arbete för egen räkning Utgifter för eget arbete under perioden som har aktiverats som anläggningstillgång. + 000 kr

BAS-konto Resultaträkningspost Information +/- Kv X 20XX
39xx Övriga rörelseintäkter 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.

+ 000 kr

Fördelade på: 000 kr
398x Erhållna offentliga bidrag 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.

+ 000 kr

396x Valutakursdifferenser på 
fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär

Kursdifferenser som har samband med kortfristiga fordringar och skulder, exempelvis 
kundfordringar och leverantörsskulder + 000 kr

397x Resultat vid avyttring av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar

Vinst eller förlust vid avyttring av materiella eller immateriella anläggningstillgångar 
(realisationsresultat) + 000 kr

391x-395x, 399x Andra övriga rörelseintäkter Andra övriga rörelseintäkter än ovanstående poster. + 000 kr

BAS-konto Resultaträkningspost Information +/- Kv X 20XX
40xx-47xx, 
491x-492x

Råvaror och förnödenheter Kostnaden för förbrukning av varor, t.ex råvaror, förbrukningsmaterial och insatsvaror, 
som har köpts in för att bearbetas eller för att vara komponenter i den normala 
tillverkningsprocessen.

Kostnaden för råvaror och förnödenheter består av:
Periodens inköp +/- förändring av lagerposten Råvaror och förnödenheter, samt ev. 
normal nedskrivning och bortskrivning (svinn och kassationer), kostnader för 
legoarbeten och underentreprenader.

- 000 kr

40xx-47xx, 
496x, 498x

Handelsvaror Kostnaden för sålda varor som har köpts för vidareförsäljning, dvs. återförsäljning i 
oförändrat skick.

Kostnaden för handelsvaror består av:
Periodens inköp +/- förändring av lagerposten Handelsvaror, samt ev. normal 
nedskrivning och bortskrivning (svinn och kassationer).

- 000 kr

BAS-konto Resultaträkningspost Information +/- Kv X 20XX
50xx-69xx Övriga externa kostnader Kostnaden för förbrukning av varor och tjänster för primära aktiviteter i den normala 

verksamheten, andra än kostnader för:
- råvaror och förnödenheter,
- handelsvaror,
- personal,
- av- och nedskrivningar.

- 000 kr

Fördelade på:
5411, 5491 Förbrukningsinventarier med 

livslängd på mer än ett år
- 000 kr

Valutakursdifferenser på 
fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär

Kursdifferenser som har samband med kortfristiga fordringar och skulder, exempelvis 
kundfordringar och leverantörsskulder. +/- 000 kr

Resultat vid avyttring av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar

Vinst eller förlust vid avyttring av materiella eller immateriella anläggningstillgångar 
(realisationsresultat). +/- 000 kr

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

- 000 kr

50xx-69xx exkl. (5411, 
5491)

Andra övriga externa kostnader Andra övriga externa kostnader än ovanstående poster.
- 000 kr



Kostnadsslagsindelad Resultaträkning
BAS-konto Information +/- Kv X 20XX
70xx-76xx Personalkostnader Kostnader som har direkt samband med verksamhetens anställda, t.ex.

- löner,
- pensionskostnader och sociala avgifter,
- företagshälsovård
- styrelsearvoden.

Personalkostnader redovisas brutto.

- 000 kr

Fördelade på:
70xx-72xx, 731x, 
7322, 7324, 7332, 
738x, 7391-7392

Löner och andra ersättningar 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.

- 000 kr

74xx-75xx Sociala kostnader (inkl. 
pensionkostnader)

Sammanlagt belopp av periodens pensionskostnader och övriga sociala avgifter enligt 
socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift samt enligt avtal

- 000 kr

732x exkl. (7322, 7324), 
733x exkl. 7332, 735x, 
737x, 739x exkl. (7391-
7392), 76xx

Övriga personalkostnader Andra kostnader än ovanstående poster, t.ex.
- skattefria traktamenten och kostnadsersättningar,
- utbildning,
- sjuk- och hälsovård,
- personalrepresentation.

- 000 kr

BAS-konto Information +/- Kv X 20XX
771x-773x,
776x-778x, 78xx

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar. - 000 kr

774x, 779x Nedskrivningar av 
omsättningstillgångar utöver 
normala nedskrivningar

Används endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av 
kundfordringar. - 000 kr

BAS-konto Information +/- Kv X 20XX
79xx Övriga rörelsekostnader Sekundära kostnader i verksamheten, andra rörelsekostnader än primära kostnader i 

den normala verksamheten, per kostnad.
- 000 kr

Fördelade på:
796x Valutakursdifferenser på 

fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär

Kursdifferenser som har samband med kortfristiga fordringar och skulder, exempelvis 
kundfordringar och leverantörsskulder. - 000 kr

797x Resultat vid avyttring av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar

Vinst eller förlust vid avyttring av materiella eller immateriella anläggningstillgångar 
(realisationsresultat). - 000 kr

Del av 799x 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

- 000 kr

791x-795x, 798x, 799x Andra övriga rörelsekostnader Andra övriga rörelsekostnader än ovanstående poster. - 000 kr

Kv X 20XX
Rörelseresultat Rörelseintäkter med avdrag för rörelsens kostnader, dvs. resultat utan hänsyn tagen till 

finansiella poster, bokslutsdispositioner eller skatter.
000 kr


