
Enkät om kommunernas och samkommunernas budget 2018 

 

DET HÄR ÄR EN MODELLBLANKETT – SVARA PÅ WEBBLANKETTEN 

 

BLANKETT FÖR SAMKOMMUNER 
Skriv in uppgifterna om budgeten och ekonomiplanen för åren 2018–2020 i svarsfälten. 
Svara på ett sådant sätt att siffrorna för affärsverken ingår. 
 
Uppgifter om samkommunens externa budget och ekonomiplan 
Svaren anges i 1 000 €. Ange bara externa inkomster och utgifter. Lägg till affärsverken i de uppgifter 
som ska anges på samma sätt som i samkommunens externa bokslut. 
 
Ange uppgifterna i huvudsak utan förtecken. Lägg bara till ett negativt förtecken vid ±-posterna vid 
behov. 
 
Ange följande punkter som i den externa finansieringsanalysen: investeringsutgifter totalt (brutto), 
finansieringsandelar för investeringsutgifter, överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 
(inkl. försäljningsvinster och -förluster), kassaflödet i verksamheten och för investeringarnas del. 
 

  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

   
BS 

2017* 
BU 2018** 

(inkl. ändringar) 
BU 

2019 
EP 

2020 

+ Verksamhetsintäkter         

+      Försäljningsintäkter     

+      Avgiftsintäkter     

+      Understöd och bidrag      

+      Övriga verksamhetsintäkter     

+/- Förändring av produktlager     

+ Tillverkning för eget bruk          

- Verksamhetskostnader         

-      Personalkostnader***         

-      Köp av tjänster         

-      Material, förnödenheter och varor         

-      Understöd         

-      Övriga verksamhetskostnader         

+/- Verksamhetsbidrag         

+/- Finansiella intäkter och kostnader****     

+/- Årsbidrag         

- Avskrivningar och nedskrivningar         

+/- Extraordinära poster     

+/- Räkenskapsperiodens resultat     

- Investeringsutgifter totalt (brutto)         

-      Immateriella tillgångar     

-      Mark- och vattenområden     

-      Byggnader     

-           varav undervisnings- och kulturverksamhet     

-           varav social- och hälsovård     

-      Fasta konstruktioner och anordningar     



-      Maskiner och inventarier     

-      Övriga materiella tillgångar     

-      Aktier och andelar     

+ Finansieringsandelar för investeringsutgifter         

+ 

Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående 

aktiva (inkl. försäljningsvinster och -förluster)         

+/- Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde         

 
* Bokslutsuppgifterna för år 2017 finns förifyllda på blanketten.  

** Ange budgetsiffrorna för år 2018 på ett sådant sätt att också ändringar i budgeten finns med. 

*** Personalkostnader: löner och arvoden samt lönebikostnader 
**** Finansiella intäkter och kostnader: ränteintäkter, övriga finansiella intäkter, räntekostnader och 
övriga finansiella kostnader 
 
Lånestock 
Notera i svaren bara balansräkningsposterna i samkommunens externa bokslut. Lägg till 
affärsverken i de uppgifter som ska anges på samma sätt som i samkommunens externa 
balansräkning. 
 
Med lånestock avses räntebelagt främmande kapital. 

 

  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  
BS 

2017* 
BU 2018 

(inkl. ändringar) 
BU 

2019 
EP 

2020 

Lånestock**         
 

* Bokslutsuppgiften för år 2017 finns förifylld på blanketten. 
** Lånestock = främmande kapital – (erhållna förskott + leverantörsskulder + resultatregleringar + 
övriga skulder) 

 
 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 


