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Kontoplan 2022 Förslag ny kontoplan

 ■  =  Kontot ingår i det urval av konton som 
för de flesta företag är tillräckligt för en 
grundläggande bokföring.

[Ej K2] = Kontot används inte av de företag som 
valt att tillämpa K2-regler.

[Ej K2] = Kontot används inte av de företag som 
valt att tillämpa K2-regler.

Huvudkonton Underkonton Huvudkonton Underkonton 

1 Tillgångar 1 Tillgångar

10 Immateriella 
anläggningstillgån
gar

10 Immateriella 
anläggningstillgångar

[Ej K2] 1010 Utvecklingsutgifter [Ej K2] 1011 Balanserade utgifter för utveckling [Ej K2] 1010 Balanserade utgifter 
utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

[Ej K2] 1011 Anskaffningsvärden balanserade 
utgifter utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

[Ej K2] 1012 Balanserade utgifter för programvaror [Ej K2] 1017 Uppskrivningar balanserade utgifter 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

  [Ej K2] 1018 Ackumulerade nedskrivningar på 
balanserade utgifter 

  [Ej K2] 1018 Nedskrivningar balanserade utgifter 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

  [Ej K2] 1019 Ackumulerade avskrivningar på 
balanserade utgifter 

  [Ej K2] 1019 Avskrivningar balanserade utgifter 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

1020 Koncessioner m.m. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på 
koncessioner m.m. 

1020 Koncessioner, patent, 
licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter

1021 Anskaffningsvärden koncessioner, patent, 
licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

1029 Ackumulerade avskrivningar på 
koncessioner m.m. 

[Ej K2] 1027 Uppskrivningar koncessioner, patent, 
licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

 ■ 1030 Patent 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 1028 Nedskrivningar koncessioner, patent, 
licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

 ■ 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent 1029 Avskrivningar koncessioner, patent, 
licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

1040 Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1030 Hyresrätter och liknande 
rättigheter

1031 Anskaffningsvärden hyresrätter och 
liknande rättigheter

  1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser [Ej K2] 1037 Uppskrivningar hyresrätter och liknande 
rättigheter

1050 Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på 
varumärken 

1038 Nedskrivningar hyresrätter och liknande 
rättigheter

  1059 Ackumulerade avskrivningar på 
varumärken 

1039 Avskrivningar hyresrätter och liknande 
rättigheter
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 ■ 1060 Hyresrätter, tomträtter 
och liknande

1068 Ackumulerade nedskrivningar på 
hyresrätter, tomträtter och liknande 

1040 Goodwill 1041 Anskaffningsvärden goodwill 

 ■ 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, 
tomträtter och liknande 

1048 Nedskrivningar goodwill 

1070 Goodwill 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill 1049 Avskrivningar goodwill 
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill [Ej K2] 1050 Pågående 

utvecklingsarbeten 
immateriella 
anläggningstillgångar 

[Ej K2] 1051 Anskaffningsvärden pågående 
utvecklingsarbeten immateriella 
anläggningstillgångar 

1080 Förskott för 
immateriella 
anläggningstillgångar 

[Ej K2] 1081 Pågående projekt för immateriella 
anläggningstillgångar 

[Ej K2] 1058 Nedskrivningar pågående 
utvecklingsarbeten immateriella 
anläggningstillgångar 

1088 Förskott för immateriella 
anläggningstillgångar 

1060 Förskott immateriella 
anläggningstillgångar 

11 Byggnader och 
mark

11-12 Materiella 
anläggningstillgångar

 ■ 1110 Byggnader 1111 Byggnader på egen mark 1110 Byggnader 1111 Anskaffningsvärden byggnader
  1112 Byggnader på annans mark   1117 Uppskrivningar byggnader 

  1118 Ackumulerade nedskrivningar på 
byggnader 

  1118 Nedskrivningar byggnader 

   ■ 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader   1119 Avskrivningar byggnader 
1120 Förbättringsutgifter på 

annans fastighet
1129 Ackumulerade avskrivningar på 

förbättringsutgifter på annans fastighet
1120 Förbättringsutgifter annans 

fastighet
1121 Anskaffningsvärden förbättringsutgifter 

annans fastighet
 ■ 1130 Mark   1128 Nedskrivningar förbättringsutgifter annans 

fastighet
1140 Tomter och obebyggda 

markområden 
  1129 Avskrivningar förbättringsutgifter annans 

fastighet

 ■ 1150 Markanläggningar 1158 Ackumulerade nedskrivningar på 
markanläggningar 

1130 Mark 1131 Anskaffningsvärden mark

   ■ 1159 Ackumulerade avskrivningar på 
markanläggningar 

1137 Uppskrivningar mark

1180 Pågående 
nyanläggningar och 
förskott för byggnader 
och mark 

1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 1138 Nedskrivningar mark

  1188 Förskott för byggnader och mark 1140 Markanläggningar 1141 Anskaffningsvärden markanläggningar
1148 Nedskrivningar markanläggningar 

12 Maskiner och 
inventarier

  1149 Avskrivningar markanläggningar 

 ■ 1210 Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 

1211 Maskiner 1150 Pågående nyanläggningar 
byggnader och mark 

1151 Anskaffningsvärden pågående 
nyanläggningar byggnader och mark 

  1213 Andra tekniska anläggningar 1158 Nedskrivningar pågående nyanläggningar 
byggnader och mark 

  1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner 
och andra tekniska anläggningar 

1160 Förskott byggnader och 
mark
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   ■ 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner 
och andra tekniska anläggningar 

1170 Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 

1171 Anskaffningsvärden maskiner och andra 
tekniska anläggningar

 ■ 1220 Inventarier och verktyg 1221 Inventarier   [Ej K2] 1177 Uppskrivningar maskiner och andra 
tekniska anläggningar

  1222 Byggnadsinventarier   1178 Nedskrivningar maskiner och andra 
tekniska anläggningar

  1223 Markinventarier   1179 Avskrivningar maskiner och andra tekniska 
anläggningar

  1225 Verktyg 1180 Byggnads- och 
markinventarier (maskiner)

1181 Anskaffningsvärden byggnads- och 
markinventarier (maskiner)

  1228 Ackumulerade nedskrivningar på 
inventarier och verktyg 

[Ej K2] 1187 Uppskrivningar byggnads- och 
markinventarier (maskiner)

   ■ 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier 
och verktyg 

1188 Nedskrivningar byggnads- och 
markinventarier (maskiner)

1230 Installationer 1231 Installationer på egen fastighet 1189 Avskrivningar byggnads- och 
markinventarier (maskiner)

  1232 Installationer på annans fastig het 1190 Arbetsfordon 1191 Anskaffningsvärden arbetsfordon
  1238 Ackumulerade nedskrivningar på 

installationer 
[Ej K2] 1197 Uppskrivningar arbetsfordon

  1239 Ackumulerade avskrivningar på 
installationer 

1198 Nedskrivningar arbetsfordon

 ■ 1240 Bilar och andra 
transportmedel 

1241 Personbilar 1199 Avskrivningar arbetsfordon

  1242 Lastbilar [Ej K2] 1210 Finansiellt leasade maskiner [Ej K2] 1211 Anskaffningsvärden finansiellt leasade 
maskiner

  1243 Truckar [Ej K2] 1217 Uppskrivningar finansiellt leasade maskiner

  1244 Arbetsmaskiner [Ej K2] 1218 Nedskrivningar finansiellt leasade maskiner

  1245 Traktorer [Ej K2] 1219 Avskrivningar finansiellt leasade maskiner
  1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1220 Inventarier och verktyg 1221 Anskaffningsvärden inventarier och verktyg

  1247 Båtar, flygplan och helikoptrar   [Ej K2] 1227 Uppskrivningar inventarier och verktyg
  1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och 

andra transportmedel 
  1228 Nedskrivningar inventarier och verktyg

   ■ 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och 
andra transportmedel 

  1229 Avskrivningar inventarier och verktyg

 ■ 1250 Datorer 1251 Datorer, företaget 1230 Byggnads- och 
markinventarier 
(inventarier)

1231 Anskaffningsvärden byggnads- och 
markinventarier (inventarier)

  1257 Datorer, personal   [Ej K2] 1237 Uppskrivningar byggnads- och 
markinventarier (inventarier)

  1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer   1238 Nedskrivningar byggnads- och 
markinventarier (inventarier)

   ■ 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer   1239 Avskrivningar byggnads- och 
markinventarier (inventarier)

[Ej K2] 1260 Leasade tillgångar [Ej K2] 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade 
tillgångar 

1240 Bilar och andra 
transportmedel 

1241 Anskaffningsvärden bilar och andra 
transportmedel
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1280 Pågående 
nyanläggningar och 
förskott för maskiner 
och inventarier 

1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och 
inventarier 

  [Ej K2] 1247 Uppskrivningar bilar och andra 
transportmedel

 ■ 1290 Övriga materiella 
anläggningstillgångar

 ■ 1291 Konst och liknande tillgångar   1248 Nedskrivningar bilar och andra 
transportmedel

  1292 Djur som klassificeras som 
anläggningstillgång

  1249 Avskrivningar bilar och andra 
transportmedel

  1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga 
materiella anläggningstillgångar

1250 Datorer 1251 Anskaffningsvärden datorer

 ■ 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga 
materiella anläggningstillgångar

  [Ej K2] 1257 Uppskrivningar datorer

13  Finansiella 
anläggningstillgån
gar

  1258 Nedskrivningar datorer

1310 Andelar i 
koncernföretag 

1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag   1259 Avskrivningar datorer

  1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag [Ej K2] 1260 Finansiellt leasade 
inventarier

[Ej K2] 1261 Anskaffningsvärden finansiellt leasade 
inventarier

  1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag [Ej K2] 1267 Uppskrivningar finansiellt leasade 
inventarier

  1314 Aktier i onoterade utländska 
koncernföretag

[Ej K2] 1268 Nedskrivningar finansiellt leasade 
inventarier

  1316 Andra andelar i svenska koncernföretag [Ej K2] 1269 Avskrivningar finansiellt leasade inventarier

1317 Andra andelar i utländska koncernförertag 1270 Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

1271 Anskaffningsvärden övriga materiella 
anläggningstillgångar

  1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i 
koncernföretag 

  [Ej K2] 1277 Uppskrivningar övriga materiella 
anläggningstillgångar

1320 Långfristiga fordringar 
hos koncernföretag 

1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag   1278 Nedskrivningar övriga materiella 
anläggningstillgångar

  1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag   1279 Avskrivningar övriga materiella 
anläggningstillgångar

  1323 Långfristiga fordringar hos andra 
koncernföretag 

1280 Pågående nyanläggningar 
maskiner och inventarier

1281 Anskaffningsvärden pågående 
nyanläggningar maskiner och inventarier

  1328 Ackumulerade nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos koncernföretag 

  1288 Nedskrivningar pågående nyanläggningar 
maskiner och inventarier

1330 Andelar i 
intresseföretag, 
gemensamt styrda 
företag och övriga 
företag som det finns 
ett ägarintresse i

1331 Andelar i intresseföretag 1290 Förskott maskiner och 
inventarier

1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i 
intresseföretag

13 Finansiella 
anläggningstillgångar

1333 Andelar i gemensamt styrda företag 1310 Andelar koncernföretag 1311 Anskaffningsvärden andelar koncernföretag

1334 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i 
gemensamt styrda företag

  [Ej K2] 1317 Uppskrivningar andelar koncernföretag 
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1336 Andelar i övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

  1318 Nedskrivningar andelar koncernföretag 

1337 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i 
övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

1320 Långfristiga fordringar 
koncernföretag 

1321 Anskaffningsvärden långfristiga fordringar 
koncernföretag

  1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i 
intresseföretag, gemensamt styrda företag 
och övriga företag som det finns ett 

  1328 Nedskrivningar långfristiga fordringar 
koncernföretag 

1340 Långfristiga fordringar 
hos intresseföretag, 
gemensamt styrda 
företag och övriga 
företag som det finns 
ett ägarintresse i 

1341 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1330 Andelar intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 

1331 Anskaffningsvärden andelar intresseföretag 
och gemensamt styrda företag 

1342 Ackumulerade nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos intresseföretag

[Ej K2] 1337 Uppskrivningar andelar intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 

1343 Långfristiga fordringar hos gemensamt 
styrda företag

  1338 Nedskrivningar andelar intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 

1344 Ackumulerade nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos gemensamt 
styrda företag

1340 Långfristiga fordringar 
intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

1341 Anskaffningsvärden långfristiga fordringar 
intresseföretag och gemensamt styrda 
företag

1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag 
som det finns ett ägarintresse i

1348 Nedskrivningar långfristiga fordringar 
intresseföretag och gemensamt styrda 
företag

1347 Ackumulerade nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos övriga företag 
som det finns ett ägarintresse i

1350 Andelar övriga företag som 
det finns ett ägarintresse i

1351 Anskaffningsvärden andelar övriga företag 
som det finns ett ägarintresse i

1348 Ackumulerade nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos intresseföretag, 
gemensamt styrda företag och övriga 
företag som det finns ett ägarintresse i

[Ej K2] 1357 Uppskrivningar andelar övriga företag som 
det finns ett ägarintresse i

 ■ 1350 Andelar och 
värdepapper i andra 
företag 

1351 Andelar i noterade företag   1358 Nedskrivningar andelar övriga företag som 
det finns ett ägarintresse i

  1352 Andra andelar 1360 Långfristiga fordringar 
övriga företag som det finns 
ett ägarintresse i

1361 Anskaffningsvärden långfristiga fordringar 
övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

  1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 1368 Nedskrivningar långfristiga fordringar 
övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

  1354 Obligationer 1370 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav

1371 Anskaffningsvärden andra långfristiga 
värdepappersinnehav

  1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga 
företag

[Ej K2] 1377 Uppskrivningar andra långfristiga 
värdepappersinnehav

1357 Andelar i handelsbolag, andra företag 1378 Nedskrivningar andra långfristiga 
värdepappersinnehav
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  1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra 
andelar och värdepapper 

Huvud
kontot 
ska 
inte 
använ
das

1380 Andra långfristiga fordringar 
som har egna balansposter

1381 Lån till delägare eller till delägare 
närstående

1360 Lån till delägare eller 
närstående enligt ABL, 
långfristig del

1369 Ackumulerade nedskrivningar av lån till 
delägare eller närstående enligt ABL, 
långfristig del

  [Ej K2] 1382 Uppskjuten skattefordran

1390 Andra långfristiga fordringar 1391 Anskaffningsvärden andra långfristiga 
fordringar 

[Ej K2] 1370 Uppskjuten 
skattefordran 

    1398 Nedskrivningar andra långfristiga fordringar 

 ■ 1380 Andra långfristiga 
fordringar 

1381 Långfristiga reversfordringar 77 Nedskrivningar och 
återföring av 
nedskrivningar

  1382 Långfristiga fordringar hos anställda 7710 Nedskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 

  

  1383 Lämnade depositioner, långfristiga 7720 Återföringar nedskrivningar 
immateriella 
anläggningstillgångar 

  

  1384 Derivat 7730 Nedskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 

  

  1385 Värde av kapitalförsäkring 7740 Återföringar nedskrivningar 
materiella 
anläggningstillgångar 

  

  1387 Långfristiga kontraktsfordringar 7750 Nedskrivningar vissa 
omsättningstillgångar 

  

  1388 Långfristiga kundfordringar 7760 Återföringar nedskrivningar 
vissa omsättningstillgångar 

  

  1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra 
långfristiga fordringar 

78 Avskrivningar enligt 
plan

77 Nedskrivningar 
och återföring av 
nedskrivningar

7810 Avskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 

7811 Avskrivningar balanserade utgifter 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

7710 Nedskrivningar av 
immateriella 
anläggningstillgångar 

    7812 Avskrivningar koncessioner, patent, 
licencer, varumärken samt liknande 
rättigheter

 ■ 7720 Nedskrivningar av 
byggnader och mark 

    7813 Avskrivningar hyresrätter och liknande 
rättigheter

 ■ 7730 Nedskrivningar av 
maskiner och 
inventarier 

    7814 Avskrivningar goodwill 

7740 Nedskrivningar av vissa 
omsättningstillgångar 

  7820 Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar

7821 Avskrivningar byggnader 
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7760 Återföring av 
nedskrivningar av 
immateriella 
anläggningstillgångar 

    7822 Avskrivningar förbättringsutgifter annans 
fastighet

7770 Återföring av 
nedskrivningar av 
byggnader och mark 

    7823 Avskrivningar  markanläggningar 

7780 Återföring av 
nedskrivningar av 
maskiner och 
inventarier 

  7824 Avskrivningar maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

7790 Återföring av 
nedskrivningar av vissa 
omsättningstillgångar 

    7825 Avskrivningar byggnads- och 
markinventarier (maskiner)

7826 Avskrivningar arbetsfordon
78 Avskrivningar 

enligt plan
  7827 Avskrivningar finansiellt leasade maskiner

 ■ 7810 Avskrivningar på 
immateriella 
anläggningstillgångar 

7811 Avskrivningar på balanserade utgifter   7828 Avskrivningar inventarier och verktyg

  7812 Avskrivningar på koncessioner m.m.   7829 Avskrivning byggnads- och markinventarier 
(inventarier)

  7813 Avskrivningar på patent   7831 Avskrivningar bilar och andra 
transportmedel 

  7814 Avskrivningar på licenser   7832 Avskrivningar datorer 
  7815 Avskrivningar på varumärken   7833 Avskrivningar finansiellt leasade inventarier

  7816 Avskrivningar på hyresrätter   7834 Avskrivningar övriga materiella 
anläggningstillgångar 

  7817 Avskrivningar på goodwill 80 Resultat från andelar i 
koncernföretag

  7819 Avskrivningar på övriga immateriella 
anläggningstillgångar 

8010 Utdelningar andelar 
koncernföretag 

 ■ 7820 Avskrivningar på 
byggnader och 
markanläggningar 

7821 Avskrivningar på byggnader 8020 Realisationsresultat 
försäljning andelar 
koncernföretag 

  7824 Avskrivningar på markanläggningar 8030 Resultatandelar 
handelsbolag 
(koncernföretag) 

  

  7833 Avskrivningar på installationer 81 Resultat från andelar i 
intresseföretag och 
gemensamt styrda 
företag samt resultat 
från övriga företag 
som det finns ett 
ägarintresse i
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  7834 Avskrivningar på bilar och andra 
transportmedel 

8110 Utdelningar andelar 
intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

  7835 Avskrivningar på datorer 8120 Realisationsresultat 
försäljning andelar 
intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

  7836 Avskrivningar på leasade tillgångar 8130 Resultatandelar 
handelsbolag 
(intresseföretag och 
gemensamt styrda företag) 

  7839 Avskrivningar på övriga maskiner och 
inventarier 

8140 Utdelningar andelar övriga 
företag som det finns ett 
ägarintresse i

7840 Avskrivningar på 
förbättringsutgifter på 
annans fastighet

8150 Realisationsresultat 
försäljning andelar övriga 
företag som det finns ett 
ägarintresse i

77 Nedskrivningar 
och återföring av 
nedskrivningar

8160 Resultatandelar 
handelsbolag (övriga 
företag som det finns ett 
ägarintresse i) 

7710 Nedskrivningar av 
immateriella 
anläggningstillgångar 

  82 Resultat från övriga 
finansiella 
anläggningstillgångar

 ■ 7720 Nedskrivningar av 
byggnader och mark 

  8210 Utdelningar andra 
långfristiga 
värdepappersinnehav

 ■ 7730 Nedskrivningar av 
maskiner och 
inventarier 

  8220 Realisationsresultat 
försäljning andra långfristiga 
värdepappersinnehav och 
långfristiga fordringar 

8221 Realisationsresultat försäljning långfristiga 
fordringar koncern

7740 Nedskrivningar av vissa 
omsättningstillgångar 

  8222 Realisationsresultat försäljning övriga 
långfristiga fordringar 

7760 Återföring av 
nedskrivningar av 
immateriella 
anläggningstillgångar 

  8223 Realisationsresultat försäljning andra 
långfristiga värdepappersinnehav 

7770 Återföring av 
nedskrivningar av 
byggnader och mark 

  8230 Resultatandelar 
handelsbolag (andra 
långfristiga 
värdepappersinnehav) 
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7780 Återföring av 
nedskrivningar av 
maskiner och 
inventarier 

  8240 Ränteintäkter långfristiga 
fordringar och andra 
långfristiga 
värdepappersinnehav

8241 Ränteintäkter långfristiga fordringar 
koncernföretag 

7790 Återföring av 
nedskrivningar av vissa 
omsättningstillgångar 

  8242 Ränteintäkter andra långfristiga 
värdepappersinnehav

80 Resultat från 
andelar i 
koncernföretag

8243 Ränteintäkter övriga långfristiga fordringar

8010 Utdelning på andelar i 
koncernföretag 

8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8250 Valutakursdifferenser 
långfristiga fordringar och 
andra långfristiga 
värdepappersinnehav

8251 Valutakursdifferenser långfristiga fordringar 
koncernföretag

  8016 Emissionsinsats, koncernföretag 8252 Valutakursdifferenser andra långfristiga 
värdepappersinnehav

8020 Resultat vid försäljning 
av andelar i 
koncernföretag 

8022 Resultat vid försäljning av andelar i 
dotterföretag 

8253 Valutakursdifferenser övriga långfristiga 
fordringar

8030 Resultatandelar från 
handelsbolag 
(dotterföretag) 

  [Ej K2] 8260 Värdering till verkligt värde, 
anläggningstillgångar

8070 Nedskrivningar av 
andelar i och 
långfristiga fordringar 
hos koncernföretag 

8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 85 Nedskrivningar av 
finansiella 
anläggningstillgångar

  8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar 
hos moderföretag 

8510 Nedskrivningar andelar 
koncernföretag 

  8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar 
hos dotterföretag 

8520 Återföringar nedskrivningar 
andelar koncernföretag 

8080 Återföringar av 
nedskrivningar av 
andelar i och 
långfristiga fordringar 
hos koncernföretag 

8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i 
dotterföretag 

8530 Nedskrivningar andelar 
intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

  8086 Återföringar av nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos moderföretag 

8540 Återföringar nedskrivningar 
andelar intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

  8087 Återföringar av nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos dotterföretag 

8550 Nedskrivningar andelar 
övriga företag som det finns 
ett ägarintresse i 
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81 Resultat från 
andelar i 
intresseföretag

8560 Återföringar nedskrivningar 
andelar övriga företag som 
det finns ett ägarintresse i 

8110 Utdelningar på andelar 
i intresseföretag, 
gemensamt styrda 
företag och övriga 
företag som det finns 
ett ägarintresse i

8111 Utdelningar på andelar i intresseföretag 8570 Nedskrivningar långfristiga 
fordringar och andra 
långfristiga 
värdepappersinnehav

8571 Nedskrivningar långfristiga fordringar 
koncernföretag

8112 Utdelningar på andelar i gemensamt styrda 
företag

8572 Nedskrivningar långfristiga fordringar 
intresseföretag och gemensamt styrda 
företag

8113 Utdelningar på andelar i övriga företag som 
det finns ett ägarintresse i

8573 Nedskrivningar långfristiga fordringar 
övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

8116 Emissionsinsats, intresseföretag 8574 Nedskrivningar andra långfristiga 
värdepappersinnehav

  8117 Emissionsinsats, gemensamt styrda företag 8575 Nedskrivningar övriga långfristiga 
fordringar

8118 Emissionsinsats, övriga företag som det 
finns ett ägarintresse i

8580 Återföringar nedskrivningar 
långfristiga fordringar och 
andra långfristiga 
värdepappersinnehav

8581 Återföringar nedskrivningar långfristiga 
fordringar koncernföretag

8120 Resultat vid försäljning 
av andelar i 
intresseföretag, 
gemensamt styrda 
företag och övriga 
företag som det finns 
ett ägarintresse i

8121 Resultat vid försäljning av andelar i 
intresseföretag

8582 Återföringar nedskrivningar långfristiga 
fordringar intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

8122 Resultat vid försäljning av andelar i 
gemensamt styrda företag

8583 Återföringar nedskrivningar långfristiga 
fordringar övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

8123 Resultat vid försäljning av andelar i övriga 
företag som det finns ett ägarintresse i

8584 Återföringar nedskrivningar andra 
långfristiga värdepappersinnehav

8130 Resultatandelar från 
handelsbolag 
(intresseföretag, 
gemensamt styrda 
företag och övriga 
företag som det finns 
ett ägarintresse i) 

8131 Resultatandelar från handelsbolag 
(intresseföretag)

8585 Återföringar nedskrivningar övriga 
långfristiga fordringar

8132 Resultatandelar från handelsbolag 
(gemensamt styrda företag)

Konton kopplade till 
överavskrivningar

8133 Resultatandelar från handelsbolag (övriga 
företag som det finns ett ägarintresse i)

8850 Förändring 
överavskrivningar 

8851 Förändring överavskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 
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8170 Nedskrivningar av 
andelar i och 
långfristiga fordringar 
hos intresseföretag, 
gemensamt styrda 
företag och övriga 
företag som det finns 
ett ägarintresse i 

8171 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag   8852 Förändring överavskrivningar byggnader 
och markanläggningar 

  8172 Nedskrivningar av långfristiga fordringar 
hos intresseföretag 

  8853 Förändring överavskrivningar maskiner och 
inventarier 

8173 Nedskrivningar av andelar i gemensamt 
styrda företag

2150 Ackumulerade 
överavskrivningar 

2151 Ackumulerade överavskrivningar 
immateriella anläggningstillgångar 

8174 Nedskrivningar av långfristiga fordringar 
hos gemensamt styrda företag

  2152 Ackumulerade överavskrivningar byggnader 
och markanläggningar 

8176 Nedskrivningar av andelar i övriga företag 
som det finns ett ägarintresse i

  2153 Ackumulerade överavskrivningar maskiner 
och inventarier 

8177 Nedskrivningar av långfristiga fordringar 
hos övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

8180 Återföringar av 
nedskrivningar av 
andelar i och 
långfristiga fordringar 
hos intresseföretag 

8181 Återföringar av nedskrivningar av andelar i 
intresseföretag 

  8182 Återföringar av nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos intresseföretag 

8183 Återföringar av nedskrivningar av andelar i 
gemensamt styrda företag

8184 Återföringar av nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos gemensamt 
styrda företag

8186 Återföringar av nedskrivningar av andelar i 
övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i

8187 Återföringar av nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos övriga företag 
som det finns ett ägarintresse i

82 Resultat från 
övriga 
värdepapper och 
långfristiga 
fordringar 
(anläggningstillgå
ngar)

 ■ 8210 Utdelningar på andelar 
i andra företag 

8212 Utdelningar, övriga företag 

  8216 Insatsemissioner, övriga företag 
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 ■ 8220 Resultat vid försäljning 
av värdepapper i och 
långfristiga fordringar 
hos andra företag 

8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra 
företag 

  8222 Resultat vid försäljning av långfristiga 
fordringar hos andra företag 

  8223 Resultat vid försäljning av derivat 
(långfristiga värdepappersinnehav) 

8230 Valutakursdifferenser 
på långfristiga 
fordringar 

8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar 

  8236 Valutakursförluster på långfristiga 
fordringar 

8240 Resultatandelar från 
handelsbolag (andra 
företag) 

  

 ■ 8250 Ränteintäkter från 
långfristiga fordringar 
hos och värdepapper i 
andra företag 

8251 Ränteintäkter från långfristiga 
fordringar

  8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper 
8254 Skattefria ränteintäkter, långfristiga 

tillgångar

8255 Avkastningsskatt kapitalplacering

  8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar 
hos dotterföretag 

  8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar 
hos andra koncernföretag 

 ■ 8270 Nedskrivningar av 
innehav av andelar i 
och långfristiga 
fordringar hos andra 
företag 

8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag 

  8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar 
hos andra företag 

  8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos 
andra företag 

8280 Återföringar av 
nedskrivningar av 
andelar i och 
långfristiga fordringar 
hos andra företag 

8281 Återföringar av nedskrivningar av andelar i 
andra företag 

  8282 Återföringar av nedskrivningar av 
långfristiga fordringar hos andra företag 

  8283 Återföringar av nedskrivningar av övriga 
värdepapper i andra företag 
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[Ej K2] 8290 Värdering till verkligt 
värde, 
anläggningstillgångar

[Ej K2] 8291 Orealiserade värdeförändringar på 
anläggningstillgångar 

  [Ej K2] 8295 Orealiserade värdeförändringar på 
derivatinstrument 

85 (Fri kontogrupp)

Konton kopplade 
till 
överavskrivningar

 ■ 8850 Förändring av 
överavskrivningar 

8851 Förändring av överavskrivningar, 
immateriella anläggningstillgångar 

  8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader 
och markanläggningar 

  8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner 
och inventarier 

 ■ 2150 Ackumulerade 
överavskrivningar 

2151 Ackumulerade överavskrivningar på 
immateriella anläggningstillgångar 

  2152 Ackumulerade överavskrivningar på 
byggnader och markanläggningar 

  2153 Ackumulerade överavskrivningar på 
maskiner och inventarier 
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