ÅRSREDOVISNING 2014
Brf Carlsro i Lund
Org nr 745000-3434

AT T LÄSA EN ÅRS REDO VISNING

ÅRSREDOV ISNI NGEN

RE SULT ATRÄKN I NG

Från och med år 2014 har årsre dovisningarn a fått ett
delvis nytt utseend e. Orsaken är at t årsredovisningar na
upprä tta ts enligt med Årsredovisningsl agen (ÅRL) och
Bokföringsnämnde ns al lmänna råd (BF NAR ) ber oende
på om föreningen har ti llä mpat redovisningsprincipe n K2
elle r K3 . Regler na för att upprä tta en
förvaltningsberä tte lse i K2 är mycket strikta och det
innebär att föreningen kan komple tte ra med en
ver ksamhetsberätte lse efte r revi sionsberättelsen med
ytterliga re information av intre sse för årsredovisningens
läsare.

Resul tat räkninge n visar föreni ngens i ntäkt er, kostnader
och hur år ets re sulta t har räknats fra m. Intäkterna består
huvudsakli gen av medlemma rnas å rsavgif ter .

År sredovisningen bestå r av f öljande delar:
·
·
·
·
·

förvaltningsbe rä tte lse
resulta träknin g
balansräkning
tilläggsupplysni ngar
verksamhetsberä tte lse (K2)

FÖ RVAL T NI NGSBE RÄTTEL SE
Förvaltningsberättelsen ska komp let ter a den i nformat ion
som lämnas i årsredovisningens siffe rdelar; balansräkningen, re sultaträkningen o ch tilläggsupplysningarna.
I förvaltningsberättelsen står vikti ga uppgi fter om
föreningen, bl a kan man läsa vem som h aft uppdra g i
föreningen und er året, vilka personer som är i tur att avgå
och anta let protokollförda sam manträ den. Dä rutöver får
man veta antalet medlemmar i förenin gen, hur må nga
överlåtelser som skett under år et och årsavgiftsni vån. De t
görs även en be skrivning av fastigheten och man berättar
vilket underh åll som gjor ts under å ret och om pl anera t
kommande underhåll.

VER KSAMHETS ERÄT TE LS E
Ve rks amhetsberättelsen kompletterar den bet ydligt
kortare förvaltningsber ättelsen i de fö reningar som st äll t
upp sin årsre dovisning enligt K 2

Föreningens största kostna der är kapitalkostnader i form
av rä nta på fastighetsl ån, a vskrivni ng, r eparations- och
under hål lskostna der, kostnader för fastighetsskötse l och
trappstädning samt uppvär mnings-, vatte n- och elkos tnader.
Om kostnaderna över stiger intä kte rna visar resultatet
under skott som kan täckas genom i anspråkt agande av
under tidigare år fond erade medel ( fritt eget kapit al).
Saknas fonderade me del mås te underskottet över föras till
det nya ver ksam hetsåret (balans eras i ny räkning).
Resul tat et disponeras enligt f öre ningsst ämma ns beslut.

AVS KRI VNINGA R
Tillgångar förlorar varje år i värde på grund av ålder och
förslit ning. Att tillgångarna minskar i värde är en kostnad
för föreningen. När ma n gör en r esultaträkning ska man
ta upp som kostnad lika sto rt belopp som tillgångarna
minskat i värde. Fasti gheterna ska a vskrivas e nligt en
lämpl ig avskrivnin gs plan.
Från och med 2014 är all a avs krivningsplaner raka, dvs.
föreni ngens tillgångar skrivs av med ett lika stort belopp
varje år under sin f örväntade ekonomis ka livslängd.
Avskr ivningarna i K2 base ras på hel a byggnaden och
inga tillkommande underhåll såt gä rder bokas s om
invest eringar uta n som under håll enli gt plan.
Avskr ivningarna i K3 bygger på att f öreningens
byggnader delas in i komponenter med olika
avskrivningstid. Nya stora underhållsåtgär der blir nya
kom ponent er och f år en egen avskrivnin gs tid.

FA STI GHE TSAVG IF T
All a fa sti ghetsägare betalar årli gen 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 bostadslägenhet för 2014, dock högst 0,3% av taxeringsvärdet .

I re gel görs avsättni ngar efter an tagen underhållsplan , i
äldre stadgar är det vanl igt med en avsättning med minst
0,3% av byggnadskostnaden ell er taxer ingsvärdet.

FASTI G HE TSSKATT
För de föreningar som har lokal er ut går f astighetsskatt
med 1% av taxerings vä rdet för lokaldel en.

Bel oppet redovisa s i balansräknin ge n under rub riken
Bundet eget kapital och det motsvaras inte a v några
pengar på ett bankkont o utan det visar om det e gna f ria
kapita let ha r ett under- elle r överskott.

BAL ANSRÄKNING

FR ITT E GET KAPITAL

Balansräkningen består av två olika delar som ska
balanser a, dvs summan av d en e na si dan s ka ll var a lika
stor som summa n av den andra sidan.

Det fr ia egna ka pitalet består av årets vinst och summ an
av tidigar e års vinste r (dispositio nsfond/balansera t
resultat).

Balansräkningens ena sid a är e n tillgångssida och bes tår
av anläggnin gs- oc h omsä ttningstillgångar.

Ett negativt e get kap ita l innebär att f öre ningen troligen
har haft för l åga avgifter och där med inte kunnat täcka
sina kostna der och behöver därför höja avgifter na el ler
sänka sina kostnader.

Balansräkningens andra sida består a v bund et och f ritt
eget kapital, långfristiga skulder och kortfris tiga skulder.

FO ND F ÖR I NRE UN DERHÅLL
ANL ÄG GN ING STI LLG ÅNG AR
Med anläggningstillgå ngar menas tillgångar so m är
avsedda f ör långvarigt bruk ino m före ningen. Den
viktigaste anläggningstillgången ä r föreningen s fastighet
med ma rk och byggnader.
Balanspost en visar bokfört vär de på f öreningens
byggnader efter årl iga avskrivningar enligt f as tställd
avskrivningsplan, vanligt vis r ak avskrivningsplan, men
även annuitetsplan ka n tilläm pas.

OMSÄTT NING STI LLG ÅNG AR
Med omsättningstillgångar menas likvida me del och
andra tillgångar som i allmänhet omvandl as till pengar
inom ett år .

BUNDET EG ET KA PIT AL
De t bundna egna kapita let är de i nsats er som
medle mma rna betalat in och som ti llsammans med
fastighetslån fi nansi erat byggandet av f öre ningens hus.
Fond för yttre underhåll ligger också under bundet eget
kapita l.

FO ND F ÖR YTT RE UNDERHÅ LL
I stadgarna ska det fra mgå på vilka grunder medel ska
avsättas fö r att s äkerställ a det f ramtida underhåll et av
föreningens hus.

I stadgarna finns angivet om avsättning ska göras till inre
fond. Fondbeloppet e nligt balansräkningen visar den
sammanlagda behållni ngen av samtliga bostadsr ätters
tillgodohavanden. Specifikation av fondens fördelning på
respektive lägenhet finns på månadsavgiftsavi n och hos
styrelsen. Många föreni ngar väljer idag a tt inte göra nya
avsättningar t ill fonden oc h därmed kommer den på sikt
att avvec klas.

LÅ NGF RIST IG A SKU LD ER
Skulder som före ningen ska betala f örst e fter ett el ler
flera år, ofta enli gt sä rskild amorteringspla n.

KO RTF RIS TI GA SKU L DER
Skulder som fören ingen måste bet ala inom e tt år.

STÄ LLDA PANTE R
Summan av de pantbrev som är ställda som säkerhet för
föreni ngens lån.

AN SVARSFÖRBINDELSER
Åta gande som föreningen har och som inte ska bokföras
som skuld. Kan t.ex. var a borgensförbindelser o ch
föreni ngsavgäld.

