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Till Kronoby kommuns dotterbolag, intressesamfund samt till de samkommuner som hör till 
Kronoby kommunkoncern 
 
 
 
KRONOBY KOMMUNS KONCERNBOKSLUT PER 31.12.20
 
 
Kronoby kommuns bokslut för år 201
koncernbalansräkning, en koncern
Bokslutets verksamhetsberättelse skall också innehålla
kommunkoncernen.  
 
I koncernbokslutet sammanställs, förutom kommunens, också dottersamfundens och 
samkommunernas bokslut. De bolag och samfund som ingår i Kronoby kommunkoncern 
framgår av bifogade koncernbild. 
 
 
Bokslutshandlingar som nu begärs
 
 Era bokslut för år 2019, d.v.s. balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, noter 

och balansspecifikationer. 
(22.5.2017 § 28) ska koncernens dotterbolag lämna in sina verksamhetsberättelser. 
Samkommuner och intressesam
uppgörs.  
 
OBS! De samkommuner 
inlämna sina koncernbokslut
finansieringsanalys för koncernen och 
 
Det reviderade bokslutet lämnas in genast efter revidering, även om det preliminära 
bokslutet lämnas in tidigare.
 

 Intressesamfunden bör inlämna resultaträkning, balansräkning samt noter och 
eventuellt balansspecifikationer. 

 
Gällande intressesamfunden medtas endast koncernens andel av intressesamfundens 
vinst eller förlust samt förändringar i eget kapital motsvarande koncernens ägarandel.
 
 

 Uppgifter för upprättande av noter till bokslutet
 
I bokslutet skall även ingå en mä
Ytterligare information gällande detta finns i Bokföringsnämndens kommunsektions 
”Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner”. 
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KRONOBY KOMMUNS KONCERNBOKSLUT PER 31.12.2019 

för år 2019 skall innefatta ett koncernbokslut, i vilket bör ingå en 
en koncernresultaträkning, en finansieringsanalys samt noter.

samhetsberättelse skall också innehålla en redogörelse gällande 

cernbokslutet sammanställs, förutom kommunens, också dottersamfundens och 
samkommunernas bokslut. De bolag och samfund som ingår i Kronoby kommunkoncern 
framgår av bifogade koncernbild.  

som nu begärs in 

, d.v.s. balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, noter 
och balansspecifikationer. Enligt de av fullmäktige godkända koncerndirektiven 
(22.5.2017 § 28) ska koncernens dotterbolag lämna in sina verksamhetsberättelser. 
Samkommuner och intressesamfund lämnar in verksamhetsberättelse om en sådan 

 och samfund, som själva uppgör koncernbokslut, bör 
inlämna sina koncernbokslut, d.v.s. koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, 
finansieringsanalys för koncernen och noter.  

Det reviderade bokslutet lämnas in genast efter revidering, även om det preliminära 
bokslutet lämnas in tidigare. 

bör inlämna resultaträkning, balansräkning samt noter och 
eventuellt balansspecifikationer.  

intressesamfunden medtas endast koncernens andel av intressesamfundens 
vinst eller förlust samt förändringar i eget kapital motsvarande koncernens ägarandel.

Uppgifter för upprättande av noter till bokslutet för år 2019 

I bokslutet skall även ingå en mängd noter, vilka anges parallellt med kommunens noter. 
Ytterligare information gällande detta finns i Bokföringsnämndens kommunsektions 
”Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner”. 
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För att arbetet med sammanställningen av boks
blankett uppgjorts för det här ändamålet.
 

 Specifikation av koncern
 

Koncernskulderna respektive
eftersom de skall elimineras i 
försäljningsfordringar och 
mellan koncernbolagen. Olika typer av fordringar 
separata blanketter. 
 
 

 Sammanställning över koncerninköp och 
 

Koncerninköpen respektive 
s.k. koncerninterna intäkter och kostnader skall elimineras i koncernbokslutet och därför 
är det viktigt att de, om möjligt, överensstämmer med varandra. Åtminstone bör de vara 
bokförda under samma räkenskapsperiod.
 
 

 Sammanställning över koncernintern vinstutdelning
avkastning, både kostnad och intäkt).   

 
 
 Specifikation över bestående aktiva 

2019 
 

För uträkning av rättelser i avskrivningarna,
räkenskapsperiodens planavskrivningar samt den, enligt avskrivningsplanen, oavskrivna 
delen av anskaffningsutgiften för materiella tillgångar

 
 
Era bokslut, ovan nämnda bilagor och övrigt material som 
sammanställning av Kronoby kommuns
tillhanda senast onsdagen den 
Kronoby kommun, Anna-Maria Forss
till anna-maria.forss@kronoby.fi
 
 
Kronoby den 19 februari 2020
 
Kronoby kommun  
Ekonomikansliet 
 
 
Sissi Brännbacka 
Tf ekonomi- och personalchef            
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För att arbetet med sammanställningen av bokslutet skall underlättas, har en specifik 
blankett uppgjorts för det här ändamålet. 

koncernfordringar och -skulder per 31.12.2019 

respektive -fordringarna bör avstämmas mot varandra per 31.12.201
e skall elimineras i koncernbokslutet. Elimineringarna 

försäljningsfordringar och leverantörsskulder utan alla typer av fordringar och skulder 
mellan koncernbolagen. Olika typer av fordringar respektive skulder 

koncerninköp och -försäljningar under år 201

respektive -försäljningarna bör också avstämmas mot varandra. Dessa 
s.k. koncerninterna intäkter och kostnader skall elimineras i koncernbokslutet och därför 
är det viktigt att de, om möjligt, överensstämmer med varandra. Åtminstone bör de vara 
bokförda under samma räkenskapsperiod.  

Sammanställning över koncernintern vinstutdelning år 2019 (dividend eller annan 
avkastning, både kostnad och intäkt).    

Specifikation över bestående aktiva per 31.12.2019 och avskrivningar

För uträkning av rättelser i avskrivningarna, bör fastighetsdottersamfund
räkenskapsperiodens planavskrivningar samt den, enligt avskrivningsplanen, oavskrivna 
delen av anskaffningsutgiften för materiella tillgångar per 31.12.2019.  

Era bokslut, ovan nämnda bilagor och övrigt material som 
sammanställning av Kronoby kommuns koncernbokslut gällande år 201

enast onsdagen den 2 mars 2020 kl. 16.00. Handlingarna insänds till 
Maria Forss, Säbråvägen 2, 68500 KRONOBY

maria.forss@kronoby.fi. 

20 

chef             
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lutet skall underlättas, har en specifik 

mmas mot varandra per 31.12.2019 
 gäller inte enbart 

leverantörsskulder utan alla typer av fordringar och skulder 
respektive skulder meddelas på 

försäljningar under år 2019 

bör också avstämmas mot varandra. Dessa 
s.k. koncerninterna intäkter och kostnader skall elimineras i koncernbokslutet och därför 
är det viktigt att de, om möjligt, överensstämmer med varandra. Åtminstone bör de vara 

(dividend eller annan 

och avskrivningar under år 

fastighetsdottersamfund meddela 
räkenskapsperiodens planavskrivningar samt den, enligt avskrivningsplanen, oavskrivna 

 

Era bokslut, ovan nämnda bilagor och övrigt material som är behövligt för 
koncernbokslut gällande år 2019, bör vara oss 

Handlingarna insänds till 
KRONOBY eller per e-post 


