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ÅRSREDOVISNINGSANALYS
Har inte du som köpare eller styrelseledamot önskat att det vore lite
enklare att kunna bedöma hur föreningens ekonomi och verksamhet
egentligen ser ut? En årsredovisning ska vara tydlig, informativ och
anpassad efter dem som ska läsa den. Av olika skäl ser tyvärr verkligheten inte riktigt ut på det sättet. Vi har nu utvecklat ett enkelt och
tydligt analysverktyg för att förbättra information i årsredovisningen.
Årsredovisningsanalysen är ett utomordentligt bra verktyg för att
analysera en årsredovisning. Den ger styrelsens alla ledamöter en
klar och tydlig bild av hur verksamheten framställs i årsredovisningen och vad man bör förbättra.
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Med Årsredovisningsanalysen som underlag kan ni snabbt se var
och hur mycket ni kan höja årsredovisningens kvalitet (det gäller
troligtvis även i själva verksamheten?).

Något om innehållet i vår årsredovisningsanalys
I årsredovisningsanalysen tittar vi på totalt 17 viktiga faktorer (varav 7 är ekonomiska nyckeltal) och hur de
presenteras i föreningens årsredovisning. Där 9 faktorer betygsätts efter en 6-gradig skala från 0-5 med kommentar och de 7 ekonomiska nyckeltalen betygsätts efter en 5-gradig skala från 1-5 baserade på etablerade
nyckeltal för fastighetsförvaltning med beskrivning av det intervall föreningen ligger inom (se även Boanalys.se
som är en analys- och utbildningstjänst för bostadsrättsköpare och fastighetsmäklare). Denna produkt är
baserad på vår analystjänst Verksamhetsanalys-Brf.

Några av era fördelar med vår årsredovisningsanalys
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Den ger en tydlig bild om var det finns kvalitetsbrister i årsredovisningen
Den ger en tydlig bild om var det kan finnas kvalitetsbrister i verksamheten
Den ger er en ökad insikt om hur föreningen upplevs av utomstående aktörer
Den visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ni ligger till under respektive område
Den är ett bra underlag för att göra rätt prioriteringar och beslut i styrelsearbetet
Den visar tydligt på värdet av ett övergripande kvalitetstänkande i verksamheten
Den minskar risken för att olika aktörer ska kunna agera efter sina egna intressen
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