
Årsredovisning	  

Affärsplanen	  –	  vad	  ville	  vi	  göra?	  
Årsredovisningen	  –	  hur	  blev	  det?	  



Årsredovisning	  

•  Utgå	  från	  affärsplanen.	  
•  Gör	  en	  summering	  av	  året.	  
•  SyAe	  i	  eB	  företag	  
–  Juridiskt:	  ÅrL	  
– Marknadsföring	  
–  Internt	  



Årsredovisningens	  innehåll	  

•  Framsida	  
– Namn,	  rubrik,	  räkenskapsår,	  ort	  och	  län	  

•  Innehållsförteckning	  
•  VD-‐ord	  
– Utmaningar,	  möjligheter,	  mål,	  lösningar,	  
ekonomiskt	  resultat	  

•  FörvaltningsberäBelse	  
– Om	  produkten,	  marknadsföringen,	  personal,	  
ekonomi	  (RR	  o	  BR)	  

	  



RevisionsberäBelse	  

•  RevisionsberäBelsen	  är	  eB	  separat	  dokument	  
som	  följer	  med	  årsredovisningen.	  

•  SyAet	  är	  aB	  ägarna	  ska	  försäkra	  sig	  om	  aB	  
företaget	  har	  sköBs	  på	  räB	  säB.	  

•  Revisorn	  är	  vald	  av	  ägarna.	  
•  Underlag	  för	  ansvarsfrihet	  för	  företagets	  ledning.	  
•  RevisionsberäBelsen	  ska	  skrivas	  under	  av	  revisor	  
eller	  er	  rådgivare	  (eller	  Vll	  nöds	  er	  lärare)	  	  



Bolagsstämma	  

•  Högsta	  beslutande	  organet	  i	  eB	  AB	  
•  Kallelse	  tre	  veckor	  i	  förväg	  med	  dagordning.	  
•  Lägga	  fram	  årsredovisning	  och	  
revisionsberäBelse	  

•  Godkänna	  RR	  och	  BR	  
•  Ta	  ställning	  Vll	  disposiVon	  av	  vinst	  eller	  
förlust.	  



Exempel	  dagordning	  bolagsstämma	  

•  Mötets	  öppnande	  
•  Val	  ordf.,	  sekr.,	  och	  

justerare	  
•  Godkännande	  av	  kallelsen	  
•  Fastställande	  av	  

dagordning	  
•  Fastställande	  av	  

dagordning	  
•  Fastställande	  av	  röstlängd	  
•  Finansiell	  ställning	  (Kan	  RR	  

och	  BR	  läggas	  t	  
handlingarna?).	  

•  Framläggande	  av	  
revisorns	  beräBelse	  
(kan	  vi	  ge	  styrelsen	  
ansvarsfrihet?).	  

•  Ska	  vinsten/förlusten	  
delas	  upp	  enligt	  
förslag	  i	  ÅR?	  

•  Företagets	  likvidaVon	  
och	  avslutande	  av	  
konton	  

•  Övriga	  frågor	  
•  Mötets	  avslutande.	  



EAer	  bolagsstämman	  

•  Avsluta	  bank-‐	  och	  plusgirokonton	  
•  Betala	  Vllbaka	  riskkapital	  
•  Betala	  ut	  vinst	  eller	  täcka	  förlust	  
•  Bokför	  dessa	  affärshändelser.	  



Fundera	  över	  
•  Hur	  har	  jag	  funderat	  i	  gruppen?	  
•  Hur	  har	  jag	  personligen	  bidragit	  Vll	  företagets	  
övergripande	  mål?	  Hur	  väl	  nådde	  jag	  mina	  mål	  inom	  
miB	  ansvarsområde?	  

•  Vad	  har	  jag	  lärt	  mig	  under	  året	  om	  företagande?	  
•  Hur	  har	  jag	  utvecklats	  när	  det	  gäller	  samarbete,	  
problemlösning	  och	  kommunikaVon?	  

•  Hur	  jag	  byggt	  miB	  nätverk?	  Några	  lämpliga	  framVda	  
kontakter?	  

•  Se	  Vllbaka	  över	  UF-‐året:	  Vilka	  tre	  saker	  skulle	  du	  ha	  
kunnat	  göra	  annorlunda?	  


