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Bilaga 1 
 
 
Resultaträkning 
 
1. OMSÄTTNING 
2. Förändring av lager av färdiga varor 
 och av varor under tillverkning 
3. Tillverkning för eget bruk 
4. Övriga rörelseintäkter 
5. Material och tjänster 
 a) Material, förnödenheter och varor 
 aa) Inköp under räkenskapsperioden 
 ab) Förändring av lager 
 b) Köpta tjänster 
6. Personalkostnader 
 a) Löner och arvoden 
 b) Lönebikostnader 
 ba) Pensionskostnader 
 bb) Övriga lönebikostnader 
7. Avskrivningar och nedskrivningar 
 a) Avskrivningar enligt plan 
 b) Nedskrivningar av tillgångar  
  bland bestående aktiva 
 c) Exceptionella nedskrivningar av  
  rörliga aktiva 
8. Övriga rörelsekostnader 
9. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 
10. Finansiella intäkter och kostnader 
 a) Intäkter från andelar i dotterföretag  
  inom samma affärsverkskoncern 
 b) Intäkter från övriga placeringar 
  bland bestående aktiva 

 c) Övriga ränteintäkter och finansiella  
  intäkter 
 d) Nedskrivningar av placeringar bland  
  bestående aktiva 
 e) Nedskrivningar av finansiella värde- 
  papper bland rörliga aktiva 
 f) Räntekostnader och övriga finansiel- 
  la kostnader 
11. VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRA- 
 ORDINÄRA POSTER 
12. Extraordinära poster 
 a) Extraordinära intäkter 
 b) Extraordinära kostnader 
13. VINST (FÖRLUST) FÖRE STATLIG  
 BUDGETFINANSIERING AV ÖVRIG  
 VERKSAMHET 
14. STATLIG BUDGETFINANSIERING  
 AV ÖVRIG VERKSAMHET 
15. VINST (FÖRLUST) FÖRE  
 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
 SKATTER 
16. Bokslutsdispositioner 
 a) Förändring av avskrivningsdifferens 
 b) Förändring av reserver 
17. Inkomstskatt 
18. Övriga direkta skatter 
19. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 
 (FÖRLUST) 

 
 

I en resultaträkning enligt schemat ovan skall i underpunkterna b och c till punkt 10 separat 
uppges de intäkter som erhållits från dotterföretag inom samma affärsverkskoncern. På mot-
svarande sätt skall i underpunkt f till den nämnda punkten uppges räntekostnader och övriga 
finansiella kostnader som utgör betalningar till dotterföretag inom samma affärsverkskoncern. 

Om affärsverket sköter sådana övriga uppgifter som avses i 13 § 1 mom. i affärsverkslagen 
över vilka uppgörs en separat resultaträkning, skall detta resultat föregå resultatet före statlig 
budgetfinansiering av övrig verksamhet och statlig budgetfinansiering av övrig verksamhet 
som en separat punkt i den sammanställda resultaträkningen över affärsverkets affärsverksam-
het och övriga verksamhet (se punkt 13 och 14 i schemat). 

Från inkomstskatterna får de skatter som föranleds av extraordinära poster avskiljas och tas 
upp som en post efter punkt 12 i en resultaträkning som stämmer överens med ovanstående 
schema. Då är rubriken för punkt 15 ”VINST (FÖRLUST) EFTER EXTRAORDINÄRA 
POSTER”, eller, om affärsverket sköter sådan övrig verksamhet som avses i 13 § 1 mom. i af-
färsverkslagen över vilken uppgörs en separat balansräkning, ”VINST (FÖRLUST) EFTER 
STATLIG BUDGETFINANSIERING AV ÖVRIG VERKSAMHET”. 
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Bilaga 2 
 
Balansräkning 
 
A k t i v a 
 
A BESTÅENDE AKTIVA 
I Immateriella tillgångar 
 1. Utvecklingsutgifter 
 2. Immateriella rättigheter 
 3. Övriga utgifter med lång  
  verkningstid 
 4. Förskottsbetalningar 
II Materiella tillgångar 
 1. Mark- och vattenområden 
 2. Byggnader och konstruktioner 
 3. Maskiner och inventarier 
 4. Övriga materiella tillgångar 
 5. Förskottsbetalningar och pågående  
  nyanläggningar 
III Placeringar 
 1. Andelar i dotterföretag inom samma  
  affärsverkskoncern 
 2. Fordringar hos dotterföretag inom  
  samma affärsverkskoncern 
 3. Övriga aktier och andelar 
 4. Övriga fordringar 
B RÖRLIGA AKTIVA 
I Omsättningstillgångar 
 1. Material och förnödenheter 
 2. Varor under tillverkning 
 3. Färdiga produkter/Varor 
 4. Övriga omsättningstillgångar 
 5. Förskottsbetalningar 
II Fordringar 
 1. Kundfordringar 
 2. Fordringar hos dotterföretag inom  
  samma affärsverkskoncern 
 3. Lånefordringar 
 4. Övriga fordringar 
 5. Resultatregleringar 
III Finansiella värdepapper 
 1. Andelar i dotterföretag inom samma  
  affärsverkskoncern 
 2. Övriga aktier och andelar 
 3. Övriga värdepapper 
IV Kassa och bank 

P a s s i v a 
 
A EGET KAPITAL 
I Grundkapital 
II Uppskrivningsfond 
III Övrigt eget kapital 
IV Vinst (förlust) från tidigare räkenskaps- 
 perioder 
V Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 
B ACKUMULERADE BOKSLUTS- 
 DISPOSITIONER 
 1. Avskrivningsdifferens 
 2. Reserver 
C AVSÄTTNINGAR 
 1. Avsättningar för pensioner 
 2. Skatteavsättningar 
 3. Övriga avsättningar 
D FRÄMMANDE KAPITAL 
 1. Lån från staten 
 2. Skulder till kreditinstitut 
 3. Pensionslån 
 4. Erhållna förskott 
 5. Skulder till leverantörer 
 6. Finansieringsväxlar 
 7. Skulder till dotterföretag inom  
  samma affärsverkskoncern 
 8. Övriga skulder 
 9. Resultatregleringar 
 

 
I punkt B II bland aktiva enligt ovanstående schema skall beloppet av långfristiga fordringar 

anges separat. Detsamma gäller posterna enligt underpunkterna 1—5 i samma punkt. 
I punkt D bland passiva enligt ovanstående schema skall beloppet av långfristiga skulder 

anges separat. Detsamma gäller posterna enligt underpunkterna 1—9 i samma punkt. 
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Medel som skall förvaltas särskilt skall tas upp som en egen grupp i balansräkningen. 
Om affärsverket äger tillgångar för att kunna sköta sådana övriga uppgifter som avses i 13 § 

1 mom. i affärsverkslagen över vilka uppgörs en separat balansräkning, skall affärsverkets öv-
riga egna kapital för såväl affärsverksamhet som övrig veksamhet uppges separat i punkt A III 
bland passiva i den sammanställda balansräkningen över affärsverkets affärsverksamhet och 
övriga verksamhet. 
 


