Kommunala bolags resultat- och balansräkning

Kommunala bolags resultat- och balansräkning 2021 (kvartal 4)

Bra att veta
Blanketten avser bolagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, inte
koncernens.
Redovisa alltid det bokförda värdet om inte annat framgår.
Skriv alla belopp i tusentals kronor (tkr).
Kontroll visas om en uppgift saknas, är uppenbart felaktig eller har
förändrats mycket jämfört med föregående tillfälle. Kontrollen försvinner när
uppgiften korrigerats eller kommenterats och blanketten sparats.
Uppgifterna sparas automatiskt när du går vidare till nästa sida. Klicka på
”Spara” längst ner på sidan om du vill spara tidigare.
Du loggas ut automatiskt efter 60 minuter och förlorar uppgifterna på sidan
om du inte sparar eller går till nästa sida i blanketten.
Du kan spara, logga ut och logga in så många gånger du vill
och komma tillbaks till samma sida där du senast var.
Du har möjlighet att ändra eller komplettera uppgifterna i blanketten
och skicka in den på nytt. Det är den senast inskickade blanketten som
lagras.
Endast en person kan vara inloggad i taget.
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Resultaträkning
Ange belopp i tusentals kronor (tkr).

Rad

Benämning
Intäkter

010

Nettoomsättning

0102

därav intäkter från staten

0103

därav intäkter från kommuner

0104

därav intäkter från regioner

011

Övriga rörelseintäkter
Kostnader

020

Personalkostnader

0201

därav löner och andra ersättningar

0202

därav sociala kostnader och andra
personalkostnader

021

Råvaror och förnödenheter

022

Övriga externa kostnader

023

Övriga rörelsekostnader

024

Rörelseresultat före avskrivningar

025

Avskrivningar och nedskrivningar

026

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

060
0601

061
0611
063

Ränteintäkter
därav ränteintäkter till
kommuner/regioner
Utdelningar från aktier och andelar
därav anteciperad utdelning
Övriga finansiella intäkter
Finansiella kostnader

070
0701

071
0711

Räntekostnader
därav räntekostnader till
kommuner/regioner
Utdelning till kommuner/regioner
därav anteciperad utdelning

073

Övriga finansiella kostnader

080

Resultat efter finansiella poster

100

Extraordinära intäkter

110

Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner

062
0621

072
0721

Mottagna koncernbidrag
därav från bolag som föregående år
redovisade positivt resultat
Lämnade koncernbidrag
därav till bolag som föregående år
redovisade negativt resultat

114

Övriga bokslutsdispositioner

116

Skattekostnader

120

ÅRETS RESULTAT

Föregående
tillfälle

Belopp
(tkr)
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Investeringsutgifter
Rad

Benämning

600

Totala investeringsutgifter inkl. pågående arbete

Belopp
(tkr)

601

därav investeringar i maskiner och inventarier

602

därav investeringar i mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Tillgångsderivat
Har företaget något derivatkontrakt med positivt marknadsvärde vid årets slut?
Ja
Nej, inga postiva marknadsvärden

Vid Ja:
Hur stort var marknadsvärdet (positiva värden, summerade) för tillgångsderivaten
uppdelat på swappar och övriga derivat?
Rad

Benämning

700

Swappar

710

Övriga derivat

Marknadsvärde (tkr)

Skuldderivat
Har företaget något derivatkontrakt med negativt marknadsvärde vid årets slut?
Ja
Nej, inga negativa marknadsvärden

Vid Ja:
Hur stort var marknadsvärdet (negativa värden, summerade) för skuldderivaten
uppdelat på swappar och övriga derivat?
Rad

Benämning

800

Swappar

810

Övriga derivat

Marknadsvärde (tkr)

Räntekostnader
Hur stora var årets räntekostnader exklusive/inklusive swappåverkan?
Rad

Benämning

910

Räntekostnader inklusive swappåverkan

920

Räntekostnader exklusive swappåverkan

Belopp (tkr)

Ränteintäkter
Hur stora var årets ränteintäkter exklusive/inklusive swappåverkan?
Rad

Benämning

930

Ränteintäkter inklusive swappåverkan

940

Ränteintäkter exklusive swappåverkan

Belopp (tkr)
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Balansräkning
Tillgångar
Ange bokfört värde i tusentals kronor.

Kontoplan
BAS 2020

Rad

Benämning
Anläggningstillgångar

10

015

Immateriella anläggningstillgångar

11

090

Byggnader och mark

12

091

Maskiner och inventarier

1280

0911

därav pågående nyanläggningar,
materiella anläggningstillgångar

093

Förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

099

Summa immateriella och materialla
anläggningstillgångar

131, 133

113

Aktier och andelar i koncern- och
intresseföretag

132, 134,
136-138

130
Diverse långfristiga fordringar
1301

därav hos koncernbolag
(ej kommunen/regionen)

1302

därav hos övriga bolag

1303

därav hos Kommuninvest

1304

därav hos övriga kreditinstitut

1305

därav hos kommuner/regioner

135

131

1354

1311
139
1399

Andelar och värdepapper i andra företag
därav obligationer
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

14

140

15

163

16

Lager, produkter i arbete och
pågående arbeten
Kundfordringar

1631

därav hos kommuner/regioner

1632

därav hos övriga

170

Övriga kortfristiga fordringar

1701

därav hos koncernbolag
(ej kommunen/regionen)

1702

därav hos övriga bolag

1703

därav hos Kommuninvest

1704

därav hos övriga kreditinstitut

1705

därav hos kommuner/regioner

17

192

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

18

180

Kortfristiga placeringar

19

260

Kassa och bank

261

Koncernkonto

299

Summa omsättningstillgångar

2999

SUMMA TILLGÅNGAR

1

Föregående
tillfälle

Bokfört
värde (tkr)
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Eget kapital, avsättningar och skulder
Ange bokfört värde i tusentals kronor (tkr).

Kontoplan
BAS 2020

Rad

20

400

2081

4001

Benämning
Eget kapital
Eget kapital
därav aktiekapital
Obeskattade reserver, Avsättningar

21

420

Obeskattade reserver

22

430

Avsättningar
Skulder

23

460
4601

därav hos koncernbolag
(ej kommunen/regionen)

4602

därav till övriga bolag

4603

därav till Kommuninvest

4604

därav till övriga kreditinstitut

4605
24

Långfristiga skulder

500

2420

5001

2440,
2460,
2470

5002

2410,
2490

5004

därav till kommuner/regioner
Kortfristiga skulder till
kreditinstitut, kunder och leverantörer
därav förskott från kunder

därav samtliga leverantörsskulder
därav andra kortfr. låneskulder till
kreditinst. samt övr. kortfr.skulder
till kreditinst., kunder o leverantörer

50041

varav hos koncernbolag
(ej kommunen/regionen)

50042

varav till övriga bolag

50043

varav till Kommuninvest

50044

varav till övriga kreditinstitut

50045

varav till kommuner/regioner

25-27

531

Skatter med mera

28

537

Övriga kortfristiga skulder

29

2

5371

därav hos koncernbolag
(ej kommunen/regionen)

5372

därav till övriga bolag

5373

därav till Kommuninvest

5374

därav till övriga kreditinstitut

5375

därav till kommuner/regioner

554

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

559

Summa skulder

5999

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Föregående Bokfört
tillfälle
värde (tkr)
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Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag
Ni har redovisat en ökning på rad 113 i balansräkningen.

Har ni fått nya aktier i utbyte?
Ja
Nej

Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag
Ni har redovisat en ökning på rad 113 i balansräkningen.

Förväntar ni er marknadsmässig avkastning på de nya aktierna?
Ja
Nej

Här lämnas eventuella kommentarer:



Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara blanketten?
Frivillig uppgift

minuter

