Brf:ens årsredovisning
Jonas Gustavsson, Ekonomisk förvaltare på Nabo

Agenda
•

Årsredovisning och förvaltningsberättelse

•

Resultat- och balansräkning

•

Noter

•

Kassaflödesanalys

•

Revisionsberättelse

Årsredovisningen
Årsredovisningens delar

Att veta om årsredovisningen

• Förvaltningsberättelse

• Offentlig handling men behöver inte
registreras hos Bolagsverket

• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys (K3)
• Noter
• Revisionsberättelse

• Finansiell handling reglerad i sin utformning
och innehåll av lag
• En säljhandling och ersätter delvis den
ekonomiska planen när det gäller föreningens
ekonomiska status
• Gäller normalt i 12 månader, men kan avse upp
till 18 månader

Förvaltningsberättelse
•

Beskrivning av föreningen
− Storlek, leverantörer, styrelse, revisor mm

•

Väsentliga händelser
− Utförda underhåll, styrelsens verksamhet och möten

•

Flerårsöversikt
− Nyckeltal, nettoomsättning, soliditet och resultat efter finansiella poster (K2)

•

Förändring eget kapital
− Vinst/förlust, avsättning till fond och ev. nya medlemsinsatser

•

Resultatdisposition
− Eventuell avsättning/ianspråkstagande yttre fond, styrs av stadgarna

Resultaträkning
•

Beskriver alla intäkter och kostnader för hela
räkenskapsperioden

•

Intäkter och kostnader innebär att
betalningar fördelas över de perioder de
avser

•

Skillnad vad som kostnadsförs mellan de
olika redovisningsregelverken.
− I K2 är underhåll en kostnad
− I K3 är det en fastighetsförbättring och
bokförs som en tillgång för avskrivning
över den ekonomiska nyttjande
perioden

Skillnad mellan betalning och kostnad:
Faktura för försäkring betalas i april
2020 för en försäkring som täcker
perioden maj 2020 till april 2021.
Betalningen hamnar på april 2020
medan kostnaden fördelas över
månaderna maj till april. Ingen kostnad
för försäkringen finns på april 2020

Balansräkningen
• En ögonblicksbild per sista dagen i
räkenskapsperioden.
• Består av två sidor

Tillgångar

Skuld och eget kapital

Anläggningstillgångar
(fastighet)

Eget kapital (insatser)

Kassa
Solididet:
Andel eget kapital av total kapital
Dvs. hur mycket av finansieringen som
ni och era medlemmarna själva står för
och hur mycket som är lån från banken

Kund och avgiftsfordringar

Vad föreningen
äger

Lån
Leverantörsfakturor

Hur det
finansierats

Noter
• Specifikationer till resultat- och balansräkning
• Not 1 beskriver vilket redovisningsregelverk (K2/K3) och vilka avskrivningstider som tillämpas
• Noten Uttagna pantbrev/fastighetsinteckningar beskriver hur stora säkerheter föreningen
tagit ut
− Skillnad mellan lånebelopp och fastighetsinteckning ger belåningsutrymme utan att behöva
skaffa nya säkerheter.
• Sista noten är väsentliga händelser efter årets slut om det har skett några

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
• Beskriver förändringen i kassan från första till sista dagen under räkenskapsåret
• Delas ofta in i posterna ”kassaflöde från”
− Resultatet, Förändring kortfristiga skulder/fordringar, Finansiering och Investeringar
• Poster som ej påverkar kassaflödet
− Avskrivningar
− Yttre fond
− Reserver

Revisionsberättelse
• Stadgarna anger vilket krav som finns på revisor (auktoriserad, suppleanter)
• Revisionsberättelsen oftast uppdelad i två delar:
− Styrelsens förvaltning av föreningen, vilket ger rekommendation om ansvarsfrihet
− Granskning av räkenskaper och årsredovisning, vilket leder till rekommendation om
fastställande av resultat- och balansräkning

Vad ska du titta efter?
Planerat underhåll

Dolda tillgångar

Gångna underhållsåtgärder

Ta bort planerat underhåll och
avskrivningar från resultatet
och jämför med 200 kr per
kvm i föreningen.

Kan t.ex. vara hyresrätter eller
övriga ytor

Vad har skett för underhåll?

Lånefinansiering
Hur stor del finansieras med
lån och hur höga räntor har
ni? – Räntekänslighet och
potential

Amorteringar
Amorterar ni på lånen? – ger
indirekta kapitaltillskott för
medlemmarna

– belåningen står i relation till
vart föreningen är i
underhållscykeln

Likvida medel
Hur mycket likvida medel
finns? – kan vara potentiella
kapitaltillskott

Tack!

