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RESULTATBUDGET

T2

Datum

Företag

Uppgjord av

E-postaddress

Realiserad

1 000 e
1 OMSÄTTNING
2 Övriga rörelseintäkter
+
3 RÖRELSEINTÄKTER SAMMANLAGT
=
4 Materialförbrukning/Varor
5 Köpta tjänster
6 Personalkostnader
7 Övriga rörelsekostnader
8 Ökning/minskning av färdigvarulager
+/9 DRIFTSBIDRAG
=
10 Avskrivningar enligt plan
11 RÖRELSERESULTAT
=
12 Intäkter från andelar och övriga placeringar +
13 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter +
14 Räntekostnader och övr. finansiella kostnader 15 Direkta skatter
16 NETTORESULTAT
=
17 Extraordinära intäkter
+
18 Extraordinära kostnader
19 TOTAL RESULTAT
=
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/
%

1 000 e

100,0

20 ANTAL ANSTÄLLDA I GENOMSNITT

Töm blanketten

Ifyllningsanvisningar

Telefon
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1 000 e
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/
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100,0

1 000 e

/
%

100,0

FÖRETAGSANALYSKOMMISSIONEN

RESULTATBUDGET

T2

IFYLLNINGSANVISNINGAR
1

Omsättning
Till omsättningen hör försäljningsintäkter från den egentliga verksamheten
med avdrag för beviljade rabatter, mervärdesskatt och övriga skatter, som
baserar sig på försäljningsvolymen.

10 Avskrivningar enligt plan
Planmässiga avskrivningar baserar sig på anläggningstillgångarnas
anskaffningsutgift och ekonomiska användningstid.

12 Intäkter från andelar och övriga placeringar
2

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter är intäkter, som har nära samband med företagets
egentliga verksamhet. Övriga rörelseintäkter är bl.a. hyresintäkter, erhållna
provisioner, ersättningar för administration, databehandling osv. ifall uthyrning
eller nämnda tjänster inte utgör företagets egentliga verksamhetsområde.

Till denna grupp hör följande poster från den officiella resultaträkningen:
intäkter från andelar i samma koncern, intäkter från andelar i
ägarintresseföretag och intäkter från övriga placeringar bland bestående
aktiva.

13 Övriga ränteintäkter och finansiella placeringar
4

Materialförbrukning/Varor
Materialförbrukning avser anskaffningspriset på material, förnödenheter och
köpta halvfabrikat som förbrukas vid tillverkningen. För handelsbolagens del
avser varor anskaffningspriser på sålda varor.

5

Köpta tjänster
Köpta tjänster är närmast betalda ersättningar för arbetsprestationer av
underleverantörer, planerings- och konsultbyråer och servicebolag samt hyrd
arbetskraft. Köpta tjänster hänför sig direkt till produktion eller försäljning och
omfattar alltså inte ersättningar för administrativa tjänster.

6

14 Räntekostnader och finansiella kostnader
Räntekostnader är kostnader för främmande kapital. Även kursförluster kan
ingå i denna post.

15 Direkta skatter
Direkta skatter omfattar inkomstskatter och övriga direkta skatter, såsom
förmögenhetsskatt. Fastighetsskatt och därmed jämförbara skatter är till
naturen övriga rörelsekostnader.

Personalkostnader
Personalkostnader omfattar förskottsinnehållning underkastade löner och
ersättningar samt personalbikostnader såsom socialskyddsavgift, obligatoriska
och frivilliga pensionsförsäkringspremier samt pensionskostnader.

7

Hit hör ränteintäkter och finansiella intäkter från kortfristiga placeringar samt
kursvinster.

Övriga rörelsekostnader
Till övriga rörelsekostnader hör bl.a. hyror, leasinghyror, marknadsföringskostnader, administrativa kostnader och databehandling. Övriga
rörelsekostnader omfattar även sådana kostnader, vilka tidigare avdrogs från
omsättningen, såsom försäljningsprovisioner, upphovsmannaarvoden, frakter
och kreditförlust.

17 - 18 Extraordinära intäkter och kostnader
Såsom extraordinära poster betraktas intäkter och kostnader, som avviker från
den normala verksamheten, är väsentliga till beloppet och av engångsnatur.
Dylika poster är bl.a. koncernbidrag och betydande försäljningsvinster eller
-förluster vid realisering av anläggningstillgångar.

Tillbaka

