UPPSTÄLLNING AV RESULTATRÄKNING
ENLIGT K2
RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
RÖRELSEKOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
RESULTAT FÖRE SKATT
SKATTER
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER
För mindre bolag som följer K2 är det den uppställningsform som vi nu har tittat
på som gäller. De tydliga formkraven på uppställningen i resultaträkningen syftar
till att underlätta för intressenter att bedöma verksamheten genom likformighet i
rapporteringen. Kraven regleras i K2 – BFN BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag (K2) Uppdaterad 2017-12-08 utifrån ändringsbesluten i BFNAR 2017:7.
Där föreskrivs rubriker, poster, summeringar och ordning under punkten 4.3 och 4.4 för
resultaträkningen.
Om årsbokslutet helt saknar poster för vissa konton både i år och föregående år så
behöver man inte ta med berörda poster, rubriker och summeringar i årsredovisningen.
Kort sagt – använd de rubriker som är relevanta.
Det är inte tillåtet att lägga till några poster, rubriker eller summeringsrader. Däremot får man förkorta rubrik om det bättre
matchar verkligheten.
Man får inte heller göra en s.k. funktionsindelad resultaträkning.
I resultaträkningen i årsredovisningen används inga kontonummer.
Alla poster som försämrar resultatet anges med minustecken.
Om man vill göra resultatrapporteringen ännu kortare så finns möjlighet enligt punkt 4.5 att göra det. Då redovisas bruttoresultat
genom en sammanslagning av intäkter, lagerförändringar etc samt övriga externa kostnader.
Om du vill veta mer om resultaträkningar så se gärna även filmen Resultaträkning under Företagsekonomi i Meritgo.

