Checklista – Ifyllnad årsräkning
(Gäller ej de som har förenklad årsräkning)

1. Period - Helt kalenderår eller förordnad datum
2. Kontrollera huvudmans folkbokföringsadress
3. Ingående balans (A) är det värde som du hade som utgående värde från året före. Är detta
din första årsräkning så är det värdet du lämnade in i förteckningen som gäller som A
4. Övriga tillgångar vid årets början redovisar du om huvudman är ägare till någon fastighet,
bostadsrätt eller sparar i fonder/aktier. Även huvudmans konto som denne själv råder över ska
redovisas här
5. Det är endast huvudmannens faktiska inkomster som redovisas under B på årsräkningen
under innevarande år. Inkomsterna ska vara specificerade t ex lön (brutto) (skatten återfinns
under utgifter se punkt 7), pension (brutto), bostadsbidrag, bostadstillägg eller
handikappersättning m m
6. Pengar från privatperson, arv, gåva, försäljning av fastighet, fond- eller aktieförsäljning
eller återbetalningar räknas även som inkomst
7. Redovisa huvudmannens utgifter under C på årsräkningen: exempel, skatt, hyra, el,
vårdkostnader, försäkringar, telefon/tv/tidningar, pengar lämnade till huvudman osv
8. Banktillgångar vid årets slut redovisas under D
9. Övriga tillgångar vid årets slut redovisar du om huvudman är ägare till någon fastighet,
bostadsrätt eller sparar i fonder/aktier. Även huvudmans konto som denne själv råder över ska
redovisas här
10. Skulder anger du på sidan 4 exempel lån, krediter, kronofogden osv
11. Om du fyllt i och räknat rätt så ska A + B vara lika mycket som C + D. Även om du har
kredit på kontot. Så kan man räkna med negativa tal. Om årsräkningen inte stämmer
kontrollera mot vanliga felkällor nedan
12. När årsräkning stämmer, skriv under på heder och samvete

Vanliga felkällor
•
•
•
•

•
•

Beskattningsbar inkomst ska alltid redovisas brutto. Skatten lägger man in under
utgifter
Fickpengar eller andra medel som man lämnar till huvudman ska redovisas som en
utgift
Försäljningslikvider och arv ska redovisas under inkomster
Överföring mellan konto som redovisas under bankkonto och ska inte redovisas som
inkomst. Inkomst redovisas bara om kontot ligger under övriga tillgångar eller är
externt
Bankens bokföringsdatum för transaktionen gäller vilket år den ska tillhöra
Amortering är en utgift
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