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3. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt (regnskabsklasse B, C og D) 

 

(* ud for posten indikerer, at små og mellemstore virksomheder kan sammendrage posten, jf. §§ 32 og 81. 

Bruttofortjeneste/Bruttotab i parentesen skal i så fald placeres i stedet) 

 

1. Nettoomsætning * 

 

2. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling * 

 

3. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver * 

 

4. Andre driftsindtægter * 

 

5. Eksterne omkostninger * 

 

a) Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer * 

 

b) Andre eksterne omkostninger * 

 

(Bruttofortjeneste/Bruttotab) 

 

6. Personaleomkostninger 

 

a) Lønninger 

 

b) Pensioner 



 

c) Andre omkostninger til social sikring 

 

7. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 

 

8. Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger 

 

9. Andre driftsomkostninger 

 

10. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 

 

a) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

 

b) Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser 

 

11. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 

 

12. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 

 

13. Andre finansielle indtægter 

 

14. Nedskrivning af finansielle aktiver 

 

15. Øvrige finansielle omkostninger 

 

a) Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 

 

b) Andre finansielle omkostninger 

 

16. Skat af årets resultat 



 

17. Andre skatter 

 

18. Årets resultat 

 

4. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt (regnskabsklasse B, C og D) 

 

(* ud for posten indikerer, at små og mellemstore virksomheder kan sammendrage posten, jf. §§ 32 og 81. 

Bruttofortjeneste/Bruttotab i parentesen skal i så fald placeres i stedet) 

 

1. Nettoomsætning * 

 

2. Produktionsomkostninger * 

 

3. Bruttoresultat * 

 

(Bruttofortjeneste/Bruttotab) 

 

4. Distributionsomkostninger 

 

5. Administrationsomkostninger 

 

6. Andre driftsindtægter * 

 

7. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 

 

a) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

 

b) Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser 

 



8. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 

 

9. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 

 

10. Andre finansielle indtægter 

 

11. Nedskrivning af finansielle aktiver 

 

12. Øvrige finansielle omkostninger 

 

a) Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 

 

b) Andre finansielle omkostninger 

 

13. Skat af årets resultat 

 

14. Andre skatter 

 

15. Årets resultat 


