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Årsredovisning
Sammanställning av föreningens räkenskaper 
under året. Årsredovisningen ska omfatta förvalt-
ningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
noter. Årsredovisningen behandlas på ordinarie 
stämma.

Förvaltningsberättelse
Den del i årsredovisningen som i text förklarar 
verksamheten. Där redovisas t.ex. vilka som haft 
uppdrag i föreningen, underhåll som utförts och 
årets viktiga händelser.

Resultaträkning
Visar vilka intäkter och kostnader föreningen 
haft under verksamhetsåret. Intäkterna består till 
största delen av årsavgifter och hyror. De största 
kostnaderna brukar vara räntor, skatter, värme 
och underhåll av fastigheten. Intäkter minus kost- 
nader är föreningens överskott eller underskott.

Balansräkning
Visar föreningens ekonomiska ställning i tillgång-
ar och skulder. Tillgångarna är byggnad, mark 
samt likvida medel. Skulderna består av förening-
ens lån och skulder, och visar tillsammans med 
det egna kapitalet hur föreningen finansieras.

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk, 
dvs. byggnader, mark och inventarier.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar är likvida medel och andra 
tillgångar som i allmänhet kan omvandlas till 
pengar inom ett år.

Långfristiga skulder
Skulder, t.ex. fastighetslån som föreningen ska 
betala först efter ett eller flera år.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år,
t.ex. leverantörsskulder.

Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrätts- 
föreningar ska årlig avsättning göras till förening-
ens gemensamma underhållsfond. När större 
underhållsarbeten utförs används denna fond.

Avskrivningar
Kostnad för värdeminskning och/eller förslitning 
av byggnader och inventarier. Avskrivning för- 
delar kostnader på flera år och påverkar resultat-
räkningen, men inte likviditeten.

Ställda panter
Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel 
fastighetsinteckningar, som lämnats som säker-
het för erhållna lån.

Likviditet
Med detta menas föreningens betalningsbered-
skap, d.v.s. förmågan att betala sina skulder på 
kort sikt. God eller dålig likviditet bedöms genom 
förhållandet mellan omsättningstillgångar. Om 
omsättningstillgångarna är större än de kortfrist-
iga skulderna är likviditeten positiv.

Soliditet
Betyder långsiktig betalningsförmåga. Att en 
förening har hög soliditet innebär att den har 
stort eget kapital i förhållande till skulderna. 
Vid låg soliditet är skulderna stora i förhållande 
till det egna kapitalet, d.v.s. verksamheten är till 
stor del finansierad med lån.

Eget kapital
Det egna kapitalet kan beskrivas som skillnaden 
mellan föreningens tillgångar och skulder, och 
utgörs bland annat av medlemmarnas insatser 
och summan av verksamhetens årliga resultat.













































PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB har sedan starten 1987 vuxit och är i dag ett av  
Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. Vi vårdar dagligen  
bostadsfastigheter, kontors- och industrilokaler, köpcentra, butiker, parker och  
hållplatser. Under de senaste åren har vi kontinuerligt flyttat fram våra positioner  
genom att vi etablerat oss på flera orter och vi finns nu över hela landet.

Sedan 2003 är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.  
Med vår kunskap och erfarenhet i kombination med goda medarbetare skapar  
vi en mer kostnadseffektiv förvaltning. 

www.primar.se


