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Så läser du årsredovisningen 

Årsredovisningen är den redovisning styrelsen lämnar över ett avslutat räkenskapsår och som 
behandlas vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och noter. 
 

1. Förvaltningsberättelsen 
Redogörelse av verksamheten i form av text 
och tabeller. 
 
2. Resultaträkningen 
Visar föreningens samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Överstiger 
intäkterna kostnaderna blir mellanskillnaden 
vinst. Vid omvänt förhållande uppstår förlust. 
Styrelsen föreslår för föreningsstämman hur 
årets resultat ska disponeras. 
 
3. Balansräkningen 
Visar föreningens samtliga tillgångar och 
skulder samt eget kapital vid den sista dagen i 
föreningens räkenskapsår. 
Föreningens tillgångar består av anläggnings-
tillgångar (t ex fastigheter, inventarier) samt 
finansiella tillgångar och omsättningstillgångar 
(t ex likvida medel och kortfristiga fordringar). 
Föreningens skulder består av långfristiga 
skulder (t ex fastighetslån) och kortfristiga 
skulder (t ex förskottshyror och 
leverantörsskulder). 
Under eget kapital redovisas grundavgifter, 
olika fonder samt disponibla vinstmedel eller 
ansamlad förlust. 
 
Termer i årsredovisningen 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar 
i föreningen som är avsedda för långvarigt 
bruk. 
 
AVSKRIVNINGAR är den kostnad som 
motsvarar värdeminskning på bl a föreningens 
byggnad och inventarier. Avskrivningar görs 
för att fördela kostnader på flera år. 
 
DRIFTSKOSTNADER är kostnader för 
löpande funktioner i en fastighet. Exempel på 
driftskostnader i en bostadsrättsförening är 
värme, el, vatten och avlopp, städning, 
sophämtning och fastighetsskötsel. 
 

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fond 
som föreningen enligt stadgar och/eller 
stämmobeslut gör en reservering till årligen. 
Syftet är att säkerställa utrymme för fastighetens 
framtida underhåll. 
 
KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som 
förfaller för betalning inom ett år. 
 
LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som 
förfaller till betalning om ett år eller senare. 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar 
som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till 
likvida medel. Omsättningstillgångarna används 
för att betala löpande utgifter och finansiera den 
dagliga verksamheten. 
 
SOLIDITET är föreningens eget kapital i procent 
i förhållande till de totala tillgångarna som 
föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. 
 
STÄLLDA PANTER OCH SÄKERHETER 
avser de pantbrev/fastighetsinteckningar som 
föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. 
 
REVISIONSBERÄTTELSE är där revisorerna 
uttalar sig om årsredovisningen, förvaltningen 
och om styrelsens förslag till användande av 
överskott eller täckande av underskott samt om 
de anser att föreningsstämman bör bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
UNDERHÅLLSKOSTNADER är utgifter för 
planerade underhållsåtgärder enligt 
underhållsplan eller motsvarande som i 
redovisningen redovisas direkt som kostnad i 
resultaträkningen. 
 
VÄRDEHÖJANDE UNDERHÅLL är utgifter 
för funktionsförbättrande åtgärder enligt 
underhållsplan eller motsvarande och som 
redovisas som investering i balansräkningen och 
kostnadsförs över tillgångens livslängd (se även 
”Avskrivningar”. 













































 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brf. Suseboparken  
Skolvägen 5 
194 74 Upplands Väsby 
www.brfsuseboparken.se 
info@brfsuseboparken.se 

 

http://www.brfsuseboparken.se/

