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 ATT LÄSA EN ÅRS REDOVISNING  

 

ÅRSREDOV ISNI NGEN    

Från och med  år 2014 har årsredovisningarn a fått  ett  

delvis  nytt utseend e. Orsaken är at t årsredovisningarna 

upprä tta ts enligt med Årsredovisningslagen (ÅRL) och 

Bokföringsnämndens al lmänna råd (BFNAR) ber oende 

på om föreningen har  ti llämpat redovisningsprincipen K2 

elle r K3 . Reglerna för att upprä tta  en 

förvaltningsberä tte lse  i K2 är  mycket strikta och det  

innebär att  föreningen kan komple tte ra  med en 

verksamhetsberätte lse efte r revi sionsberättelsen med  

ytterliga re information av intresse  för årsredovisningens 

läsare. 

Årsredovisningen bestå r av följande delar: 

· förvaltningsberä tte lse  
· resulta träkning   

· balansräkning   
· tilläggsupplysningar 
· verksamhetsberä tte lse  (K2) 

 

FÖRVALTNI NGSBE RÄTTEL SE 

Förvaltningsberättelsen ska komp let tera den i nformat ion 

som lämnas i årsredovisningens siffe rdelar; balans-

räkningen, resultaträkningen o ch tilläggsupplysningarna. 

I förvaltningsberättelsen står viktiga uppgi fter om 

föreningen, bl a kan man läsa vem som h aft uppdrag i 

föreningen und er året, vilka personer som är i tur  att avgå 

och anta let protokollförda sammanträden. Därutöver får 

man veta antalet medlemmar i föreningen, hur många 

överlåtelser som skett under året och årsavgiftsnivån. De t 

görs även en beskrivning av fastigheten och man berättar 

vilket  underh åll som gjor ts under å ret och om planera t 

kommande underhåll. 

VERKSAMHETS ERÄTTE LS E 

Verks amhetsberättelsen kompletterar  den bet ydligt 

kortare  förvaltningsberättelsen i de fö reningar som ställ t 

upp sin årsredovisning enligt K 2  

 

 

RE SULT ATRÄKNI NG  

Resul tat räkningen visar föreni ngens i ntäkter,  kostnader  

och hur årets resulta t har räknats fram. Intäkterna består  

huvudsakligen av medlemmarnas å rsavgif ter . 

Föreningens största kostnader är kapitalkostnader i form 

av ränta  på fastighetslån, avskrivning, reparations- och 

underhål lskostnader, kostnader  för fastighetsskötse l och 

trappstädning samt uppvärmnings-, vatten- och el-

kos tnader. 

Om kostnaderna överstiger  intäkte rna visar  resultatet 

underskott som kan täckas genom i anspråktagande av 

under  tidigare år fonderade medel  ( fritt eget kapital). 

Saknas fonderade medel mås te underskottet över föras til l 

det nya verksamhetsåret (balans eras i  ny räkning). 

Resul tat et disponeras enligt föreningsst ämmans beslut.  

AVS KRI VNINGAR   

Tillgångar förlorar  varje år i värde på grund av ålder och 

förslitning. Att tillgångarna minskar i värde är en kostnad 

för föreningen. När man gör en r esultaträkning ska  man 

ta upp som kostnad lika sto rt belopp som tillgångarna 

minskat i värde. Fasti gheterna ska avskrivas enligt en 

lämpl ig avskrivnings plan. 

Från och med 2014 är all a avskrivningsplaner  raka, dvs. 

föreningens tillgångar skrivs av med ett lika  stort belopp 

varje år under  sin förväntade ekonomis ka livslängd.  

Avskr ivningarna i K2 baseras på hel a byggnaden och 

inga tillkommande underhåll såt gärder bokas s om 

investeringar utan som under håll enligt plan. 

Avskr ivningarna i K3 bygger på att föreningens 

byggnader delas in i  komponenter med olika  

avskrivningstid. Nya stora underhållsåtgärder blir nya  

komponenter  och får en egen avskrivnin gs tid. 

FASTIGHE TSAVGIFT 

All a fasti ghetsägare  betalar årligen en kommunal 

fastighetsavgi ft. För småhus  är avgif ten 7 112 kr för 

2014, dock högst 0,75% av det totala taxeringsvärdet för 

fastigheten. 

 



För f lerbostadshus är avgif ten 1 217 kr per bostads-

lägenhet  för 2014, dock högst 0,3% av taxeringsvärdet . 

FASTIGHE TSSKATT  

För de föreningar  som har lokal er  utgår f astighetsskatt 

med 1% av taxeringsvärdet för lokaldel en. 

BALANSRÄKNING  

Balansräkningen består av två olika delar  som ska 

balansera, dvs summan av d en ena sidan s ka ll vara lika  

stor som summan av den andra  sidan. 

Balansräkningens ena sida är en tillgångssida och bes tår 

av anläggnings- och omsä ttningstillgångar. 

Balansräkningens andra sida består av bund et och  f ritt 

eget kapital, långfristiga  skulder och kortfris tiga skulder.   

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNG AR 

Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är 

avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den 

viktigaste anläggningstillgången ä r föreningen s fastighet 

med mark och byggnader.   

Balanspost en visar  bokfört värde på föreningens 

byggnader  efter årl iga avskrivningar enligt  fas tställd 

avskrivningsplan, vanligt vis rak avskrivningsplan, men 

även annuitetsplan kan tillämpas. 

OMSÄTTNINGSTI LLGÅNGAR 

Med omsättningstillgångar menas likvida  medel och 

andra tillgångar som i allmänhet omvandlas till pengar 

inom ett år . 

BUNDET EGET KAPITAL 

Det bundna egna kapita let är  de i nsatser som 

medlemmarna betalat in och som ti llsammans  med 

fastighetslån fi nansierat byggandet av föreningens hus. 

Fond för yttre underhåll ligger också under bundet eget 

kapita l. 

FOND FÖR YTT RE UNDERHÅLL  

I stadgarna ska det framgå på vilka grunder medel ska  

avsättas fö r att s äkerställ a det f ramtida underhållet av 

föreningens hus.  

I regel görs avsättningar efter an tagen underhållsplan , i 

äldre stadgar är det vanl igt med en avsättning med minst 

0,3% av byggnadskostnaden ell er taxer ingsvärdet.  

Bel oppet redovisas i balansräkningen under rubriken 

Bundet eget kapital och det motsvaras inte av några  

pengar på ett bankkonto utan det visar om det e gna f ria 

kapita let ha r ett under- elle r överskott. 

FRITT  E GET KAPITAL  

Det fr ia egna kapitalet består av årets vinst och summan 

av tidigare års vinste r (dispositionsfond/balansera t 

resultat). 

Ett negativt e get kap ita l innebär att  föreningen troligen 

har  haft för l åga avgifter och därmed inte kunnat täcka  

sina kostnader och behöver  därför höja avgifterna el ler  

sänka sina kostnader.      

FO ND FÖR I NRE  UNDERHÅLL  

I stadgarna finns  angivet om avsättning ska göras till inre 

fond. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar den 

sammanlagda behållningen av samtliga  bostadsrätters 

tillgodohavanden. Specifikation av fondens fördelning på 

respektive lägenhet finns på månadsavgiftsavin och hos 

styrelsen. Många föreningar väljer idag a tt inte göra nya  

avsättningar t ill fonden och därmed kommer den på sikt 

att avvecklas. 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Skulder som föreningen ska  betala först e fter ett el ler  

flera år, ofta enligt sä rskild amorteringsplan. 

KORTFRIS TIGA SKULDER  

Skulder som fören ingen måste bet ala inom e tt år. 

STÄLLDA PANTE R 

Summan av de pantbrev som är ställda  som säkerhet för 

föreningens lån. 

ANSVARSFÖRBINDELSER  

Åtagande som föreningen har och som inte ska bokföras 

som skuld. Kan t.ex. vara borgensförbindelser o ch 

föreningsavgäld. 




