Årsredovisning för små aktiebolag
Du som driver ett aktiebolag ska varje ar lamna in en arsredovisning till Bolagsverket.
Det galler alla aktiebolag, aven dem som inte behover ha revisor. Men vad ar da en
arsredovisning? En arsredovisning ar en sammanstallning av alla ekonomiska handelser
i ditt foretag under ett rakenskapsar.

Hur fungerar årsredovisningen?
Man kan se det som sex olika steg:

Steg 1, bokföring
Grunden for arsredovisningen ar foretagets bokforing. Forsok att vara noggrann med
din bokforing under aret, da blir det lattare att gora arsredovisningen. Om du har
mojlighet, ta garna hjalp av en redovisningsbyra.

Steg 2, årsredovisning
Redovisningsbyran kan aven hjalpa dig att sammanstalla din arsredovisning. Ska du
gora arsredovisningen sjalv? Tank pa att det tar lite tid sa borja sa fort som mojligt efter
rakenskapsarets slut.

Steg 3, skriv under
Nar arsredovisningen ar klar ska styrelsen ha ett mote och godkanna arsredovisningen.
Det ar viktigt att alla styrelsemedlemmar skriver under.

Steg 4, årsstämma
Pa arsstamman ska styrelsen och de som ager aktier i bolaget godkanna
arsredovisningens innehall och ta beslut om saker som ror foretaget, till exempel vad
som ska goras med eventuell vinst. Tank pa att kalla till arsstamman i god tid.

Steg 5, fastställelseintyg
Nagon i styrelsen eller foretagets vd ska intyga att foretagets resultat och balansrakning
har godkants pa arsstamman. Det gor personen genom att skriva ett sa kallat
faststallelseintyg.

Steg 6, skicka in
Nu aterstar bara att skicka in en kopia av arsredovisningen och originalet av
faststallelseintyget till Bolagsverket. Det ska goras senast 7 manader efter
rakenskapsarets slut. Om du har rakenskapsar mellan januari och december ska
arsredovisningen vara inne senast 31 juli aret efter.
Nar du skickar in arsredovisningen blir den offentlig. Det betyder att dina kunder kan
jamfora ditt foretag med andra foretag. Årsredovisningen kan alltsa fungera som en typ
av marknadsforing for ditt foretag.

