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Bokslutsuppgifter

Datum Underskrift och namnförtydligande

Underskrift

Företagets firma (företagsnamn): FO-nummer:

Räkenskapsperiod för bokslutet (ddmmåååå - ddmmåååå):

Fastställandedatum för bokslut (dd.mm.åååå):

Datum för fastställande eller godkännande av slutredovisning (dd.mm.åååå):

Bilagor till bokslutsanmälan
Kontrollera att bokslutet och verksamhetsberättelsen har daterats och undertecknats.

1. Den här anmälningsblanketten: fyll i och underteckna.

2. Resultaträkning.

3. Balansräkning. Specifikationer till balansräkningen anmäls inte för registrering.

4. Uppgifter som ska lämnas i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen (noter).
I noterna måste du anteckna till exempel uppgift om hur många personer som i genomsnitt har varit
i företagets tjänst under räkenskapsperioden.

5. Bolagsstämmans eller andelsstämmans beslut om företagets vinst
Skriv beslutets innehåll här eller ange att företaget inte har någon vinst under räkenskapsperioden:

6. Revisionsberättelse och revisionsanteckning
Kryssa i rutan om företaget inte har revisionsskyldighet:

7. Verksamhetsberättelse
Kryssa i rutan om företaget inte är skyldigt att upprätta den enligt bokföringslagen:

8. Finansieringsanalys
Kryssa i rutan om företaget inte är skyldigt att upprätta den enligt bokföringslagen:

9. Koncernbokslut, om det ingår i företagets bokslut,
koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys

Underskrift av en ansvarsperson som antecknats i handelsregistret eller av ett ombud som han eller hon har befullmäktigat.  
Den befullmäktigade personen ska bifoga fullmakt.

Observera att anmälan och bilagorna är offentliga.

Skicka anmälan
Skicka alla handlingar på samma gång. Lägg den här anmälan överst.

Per post:
Patent- och registerstyrelsen
Bokslutsärenden
00091 PRH

Enligt lag måste företag lämna in bokslut till handelsregistret. Bokslutsanmälan måste lämnas in separat för varje 
räkenskapsperiod. Obs: även icke-verksamma företag måste lämna in bokslutsanmälan för varje räkenskapsperiod. 

Anvisningar finns på vår webbplats: www.prh.fi >Bokslut

Välj typ av anmälan:
Bokslut Bokslut som innehåller koncernbokslut Slutredovisning

10. Slutredovisning vid likvidation, alla ovannämnda bilagor och även:
Likvidatorns berättelse över likvidationen och redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar
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