
HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING Anläggningstillgångar 
Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt bruk inom 
räkenskapsår och som ska behandlas vid ordinarie föreningen, t ex fastigheterna. 
föreningsstämma. Årsredovisningen ska omfatta 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och Omsättningstillgångar 
noter. Ska i allmänhet kunna omvandlas till pengar inom ett år. 

1. Förvaltningsberättelsen Långfristiga skulder 
Redogör i text och tabeller för verksamheten. Är i huvudsak de lån som föreningen ska betala på längre 

sikt än ett år. 
2. Resultaträkningen 
Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader under Kortfristiga skulder 
räkenskapsåret. Överstiger intäkterna kostnaderna blir De skulder som föreningen ska betala inom ett år. 
mellanskillnaden vinst. Vid omvänt förhållande uppstår 
förlust. Styrelsen ska till föreningsstämman föreslå hur årets Likviditet 
resultat samt övrigt fritt eget kapital efter avsättning/ Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, 
ianspråktagande till/av underhållsfond ska disponeras. alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller 

dålig likviditet bedöms utifrån förhållandet mellan likvida 
3. Balansräkningen medel och kortfristiga skulder. Om likvida medel motsvarar 
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder per kortfristiga skulder anser man i normalfallet att likviditeten 
bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består av är god. 
anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier) samt 
omsättningstillgångar (kontanter, kortfristiga fordringar Soliditet 
mm). Föreningens skulder består av fastighetslånen samt Med soliditet menas föreningens långsiktiga förmåga att 
olika slag av kortfristiga skulder (förskottshyror, betala även de långfristiga skulderna. Soliditet beräknas 
leverantörsskulder, ännu ej fakturerade skulder mm). som föreningens totala egna kapital i procent av 

balansomslutningen. 
Under eget kapital redovisas grundavgifter, olika fonder 
samt disponibla vinstmedel/ansamlad förlust. Föreningens underhållsfond 

Till denna fond görs årliga avsättningar för att säkerställa 
TERMER I ÅRSREDOVISNINGEN föreningens framtida planerade underhåll. Detta underhåll 

finns dokumenterat i föreningens underhållsplan eller 
Driftkostnader motsvarande. Avsättning till och återföring från 
Uppvärmning, försäkringspremie, sophämtning, städning underhållsfonden sker genom omföring mellan fritt och 
etc. samt fastighetsskötsel inklusive underhåll av mindre bundet eget kapital i balansräkningen. Återföring från 
omfattning som inte ingår i föreningens underhållsplan. underhållsfonden till fritt eget kapital görs i takt med att 

planerade underhållsåtgärder genomförs. 
Underhållskostnader
Utgifter för planerade underhållsåtgärder enligt Ställda säkerheter 
underhållsplan eller motsvarande som i redovisningen Avser den säkerhet som lämnats för erhållna lån. Detta sker 
redovisas direkt som kostnad i resultaträkningen. genom att ett pantbrev (inteckning) uttages i fastigheten på 

belopp som i regel motsvarar erhållna lån. 
Värdehöjande underhåll 
Utgifter för åtgärder enligt underhållsplan eller motsvarande REVISIONSBERÄTTELSEN 
som redovisas som investering i balansräkningen och Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, 
kostnadsförs över tillgångens livslängd (se avskrivningar). förvaltningen och om styrelsens förslag till användande av 

överskott eller täckande av underskott, samt att de till- eller 
Avskrivningar avstyrker huruvida föreningsstämman bör bevilja 
Avskrivningar måste ske på grund av ålder och nyttjande. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Genom att bokföra en anskaffning som tillgång (aktivera) 
och skriva av den under en beräknad livslängd fördelas 
anskaffningskostnaden över flera år.




