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Bilaga 
 
 

Schema för särredovisade bokslut över elaffärsverksamheter 
 
 
Resultaträkning för en särredovisad affärsverksamhet: 
 
1. Omsättning 
2. Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning 
3. Tillverkning för eget bruk* 
4. Övriga rörelseintäkter 

a) Interna intäkter* 
b) Övriga av övriga rörelseintäkter 

5. Material och tjänster 
a) Material, förnödenheter och varor 

aa) Inköp under räkenskapsperioden* 
aaa) Förlustel* 
aab) Övriga inköp under räkenskapsperioden 

ab) Förändring av lager* 
b) Köpta tjänster* 

ba) Regionnäts-, stamnäts- och nättjänsteavgifter* 
bb) Övriga köpta tjänster 

6. Personalkostnader* 
a) Löner och arvoden 
b) Lönebikostnader 

ba) Pensionskostnader 
bb) Övriga lönebikostnader 

7. Avskrivningar och nedskrivningar 
a) Avskrivningar enligt plan 

aa) Avskrivningar enligt plan av goodwill 
ab) Avskrivningar enligt plan av elnätets tillgångar* 
ac) Avskrivningar enligt plan av övriga tillgångar bland bestående aktiva 

b) Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva 
c) Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva 

8. Övriga rörelsekostnader* 
a) Hyreskostnader* 
b) Näthyror och leasingavgifter för nät* 
c) Interna kostnader* 
d) Övriga av övriga rörelsekostnader 

9. Rörelsevinst (förlust) 
10. Finansiella intäkter och kostnader 

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern* 
b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag 
c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 

ca) Från företag i samma koncern* 
cb) Från kommunen* 
cc) Från övriga 

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 
da) Från företag i samma koncern* 
db) Från kommunen* 
dc) Från övriga 
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e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva  
f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva 
g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 

ga) Till företag i samma koncern* 
gb) Till kommunen* 
gc) Till övriga 

11. Vinst (förlust) före extraordinära poster 
12. Extraordinära poster 

a) Extraordinära intäkter 
aa) Erhållna koncernbidrag 
ab) Övriga extraordinära intäkter 

b) Extraordinära kostnader 
ba) Givna koncernbidrag 
bb) Övriga extraordinära kostnader 

13. Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 
14. Bokslutsdispositioner 

a) Förändring av avskrivningsdifferens 
aa) Förändring av avskrivningsdifferens för goodwill 
ab) Förändring av avskrivningsdifferens för elnätets tillgångar 
ac) Förändring av avskrivningsdifferens för övriga tillgångar bland bestående 
aktiva 

b) Förändring av reserver 
15. Inkomstskatt 
16. Övriga direkta skatter 
17. Återbäring av överskott till kommunen 
18. Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 

 
Om en sammanslutning eller inrättning upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationel-

la redovisningsstandarderna, skall i resultaträkningarna i särredovisade bokslut uppges åtmin-
stone de poster som har märkts ut med en asterisk (*) i schemat. 
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Balansräkning för en särredovisad affärsverksamhet: 
 
AKTIVA 
A Bestående aktiva 
1. Immateriella tillgångar* 

a) Goodwill* 
b) Elnätets immateriella tillgångar* 
c) Övriga immateriella tillgångar 
d) Förskottsbetalningar 

2. Materiella tillgångar* 
a) Elnätets materiella tillgångar* 
b) Övriga materiella tillgångar 
c) Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 

3. Placeringar* 
B Rörliga aktiva 
1. Omsättningstillgångar* 
2. Fordringar* 

a) Långfristiga fordringar 
aa) Fordringar hos företag i samma koncern* 
ab) Fordringar hos kommunen* 
ac) Interna fordringar* 
ad) Fordringar hos andra 

b) Kortfristiga fordringar 
ba) Fordringar hos företag i samma koncern* 
bb) Fordringar hos kommunen* 
bc) Interna fordringar* 
bd) Fordringar hos övriga 

4. Finansiella värdepapper 
5. Kassa och bank 
AKTIVA TOTALT 
 
 
PASSIVA 
A Eget kapital* 
1. Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital 
2. Överkursfond 
3. Uppskrivningsfond 
4. Fond för verkligt värde 
5. Övriga fonder 

a) Fond för anslutningsavgifter* 
b) Övriga av övriga fonder 

6. Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 
7. Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 
8. Kapitallån* 
B Ackumulerade bokslutsdispositioner 

a) Avskrivningsdifferens 
b) Reserver 

C Avsättningar* 
D Främmande kapital 

a) Långfristigt främmande kapital 
aa) Långfristigt räntebelagt främmande kapital* 

aaa) Skulder till företag i samma koncern* 
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aab) Skulder till kommunen* 
aac) Interna skulder* 
aad) Skulder till övriga 

ab) Långfristigt räntefritt främmande kapital* 
aba) Skulder till företag i samma koncern* 
abb) Skulder till kommunen* 
abc) Interna skulder* 
abd) Anslutningsavgifter som returneras* 
abe) Skulder till övriga 

b) Kortfristigt främmande kapital 
ba) Kortfristigt räntebelagt främmande kapital* 

baa) Skulder till företag i samma koncern* 
bab) Skulder till kommunen* 
bac) Interna skulder* 
bad) Skulder till övriga 

bb) Kortfristigt räntefritt främmande kapital* 
bba) Skulder till företag i samma koncern* 
bbb) Skulder till kommunen* 
bbc) Interna skulder* 
bbd) Skulder till övriga 

PASSIVA TOTALT 
 

Om en sammanslutning eller inrättning upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationel-
la redovisningsstandarderna, skall i balansräkningarna i särredovisade bokslut uppges åtmin-
stone de poster som märkts ut med en asterisk (*) i schemat. 
 


