Registrering av bokslut

Företagets uppgifter
Bokslutets period (ddmmåååå – ddmmåååå)

FO-nummer

Företagets namn (i dess officiella, dvs. i registret införda, form)

Ombud (den person som ger tilläggsuppgifter om anmälan till handesregistret). Namn, address, telefon, fax, e-post.

Uppgifter om bokslutet
Anmälans innehåll
Bokslut

Slutredovisning

Bolaget är ett moderbolag i en koncern. Bokslutet omfattar ett
koncernbokslut.

Uppgifter om fastställande av bokslutet (ifylls av aktiebolag, andelslag, kreditinstitut, försäkringsbolag):
Bokslutet har fastställts av bolagstämman/andelsstämman (ddmmåååå):
Uppge stämmans beslut angående bolagets vinst/förlust genom att kryssa för något av följande alternativ och foga den
begärda handlingen till anmälan:
Stämman godkände styrelsens förslag. Foga styrelsens förslag till anmälan.
Beslutets innehåll framgår av protokollet från bolagsstämman/andelsstämman. Foga protokollet till anmälan.
Bolagsstämmans/andelsstämmans beslut angående bolagets vinst eller förlust är följande (protokollet behöver ej fogas
om beslutets innehåll antecknas här, t.ex. uppgift om bokföring av bolagets vinst/förlust, eventuellt beslut om användning
av vinstmedlen):

Styrelsemedlems, verkställande direktörens, ansvarige bolagsmans eller motsvarande parts underskrift
Undertecknad intygar att bifogade handlingar innehåller företagets fastställda bokslut med bilagor.
Ort och datum

Underskrift, namnförtydligande och ställning i företaget

Foga kopior av bokslutshandlingarna till denna blankett (se anvisning).
Skicka denna blankett med bilagor under adressen: Patent- och registerstyrelsen, Bokslutsärenden, 00091 PRH
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Anvisning för registrering av bokslut

Bilagor
Bifoga nedanstående kopior av bokslutshandlingarna till blanketten. Eftersom vi överför
handlingarna till elektronisk form, ber vi dig lämna in tydliga kopior som ensidiga blad i A4-format i
följande ordning:





resultaträkning och balansräkning utan specifikationer till balansräkningen
undertecknade noter utan specifikationer
revisionsberättelse om revision har gjorts
För aktiebolag, andelslag, kreditinstitut och försäkringsföreningar ett intyg av en
styrelseledamot eller av verkställande direktören över bokslutets fastställelsedag och över
bolagsstämmans beslut om bolagets vinst. Alternativt kan du på blanketten ange datum och
stämmans beslut om vinst/förlust och kryssa för lämpligt alternativ.

En del av bolagen ska också lämna in:



verksamhetsberättelse och finansieringsanalys om bolaget är skyldigt att upprätta dem
koncernbokslut (om det ingår i bolagets bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell
koncernfinansieringsanalys

Sista inlämningsdag för anmälan
Aktiebolag/andelslag/kreditinstitut/försäkringsbolag:

inom två månader från den dag då
bokslutet fastställdes

Övriga företag:

inom sex månader från
räkenskapsperiodens utgång

Anmälningsskyldighet
Om anmälningsskyldigheten åsidosätts, kan Patent- och registerstyrelsen ålägga företagets
ansvarsperson att vid vite lämna in handlingarna inom utsatt tid. Om företaget trots uppmaning från
registermyndigheten inte har lämnat in bokslutshandlingarna för registrering inom ett år från
räkenskapsperiodens utgång, kan aktiebolaget eller andelslaget försättas i likvidation eller
avregistreras.
Bostadsaktiebolag samt ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om
bostadsaktiebolag behöver enligt bokföringslagen inte lämna in sina bokslut till handelsregistret.
För närmare anvisningar om anmälningsskyldigheten och för ytterligare information enligt
företagsform gå in på:
www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tilinpaatoksen_ilmoittajalle.html

Sörnäs strandväg 13 C,
Helsingfors

00091 PRH

Kundservicenummer
029 509 5040

www.prh.fi

