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ORDLISTA

Anläggningstillgångar
Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt 
bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggnings-
tillgången är föreningens fastighet.

Fastigheter upptas till högst den ursprungliga an-
skaffningskostnaden. Uppskrivning av fastighetens 
värde tillåts endast i samband med utförda förbätt-
ringar. Underhålls- och reparationskostnader skall 
belasta resultaträkningen.

Avskrivning
Genom avskrivning fördelas anskaffningskostna-
derna för maskiner och inventarier över fl era år.

Normal avskrivningstid är fem år och den årliga 
avskrivningskostnaden blir då 20%.

Balansräkning
Balansräkningen visar föreningens ekonomiska 
ställning vid verksamhetsårets slut.

Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktiv-
sidan) visar föreningens tillgångar (kontanter, 
fordringar, inventarier, fastigheter m.m.).

Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. 
passivsidan) visar fi nansieringen av tillgångarna 
indelat i skulder och eget kapital.

Finansiering kan ske antingen med lån (skulder) 
eller användande av det egna kapitalet. Skulderna 
visar alltså hur mycket föreningen har lånat och 
eget kapital hur mycket föreningen har skjutit till 
själv för att kunna anskaffa tillgångarna.

Tillgångar för stadigvarande bruk kallas anlägg-
ningstillgångar. Övriga redovisas som omsättnings-
tillgångar.

Föreningens underhållsfond
En tillräcklig underhållsfondering är ett viktigt 
instrument för att fördela kostnaderna för större 
reparationer på ett riktigt sätt över tiden och vid-
makthålla fastigheternas goda standard.

Avsättningen korrigeras därför med hänsyn till 
kostnadsutveckling och planerat underhåll.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna 
fattar beslut i föreningens angelägenheter. Ordina-
rie stämma (årsmöte) hålls en gång årligen 6 måna-
der efter bokslut. Då behandlas styrelsens årsredo-
visning och då väljs också styrelse och revisorer.

Extra stämma kan hållas när styrelsen anser någon 
fråga så viktig att medlemmarna bör besluta.

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du möj-
lighet, genom att närvara på stämman att själv vara 
med och påverka Din boendemiljö, boendekostnad 
och andra frågor som rör föreningen. Utnyttja den 
möjligheten!

Förvaltningsberättelse
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar 
verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verk-
samhetsberättelse, styrelseberättelse). 

Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning 
och balansräkning som i siffror visar verksamhe-
ten. Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekom-
mit samt redovisar en del fakta om fastigheterna, 
taxeringsvärden, försäkringar, förvaltning, antal an-
ställda, utförda reparationer, fonder, ekonomi m.m.

Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen måste betala senast inom 
ett år.

Kostnader
Kostnaderna kan delas upp i tre stora avsnitt: kapi-
talkostnader, underhållskostnader och driftskostna-
der.

Räntebidrag är ett årligt bidrag från staten, som 
minskar föreningens räntekostnader på de lån för-
eningen tagit för fastighetsfi nansieringen.

Avskrivningar på byggnader görs antingen enligt 
avskrivningsplan eller motsvaras av under året 
gjorda amorteringar på fastighetens lån samt even-
tuellt avskrivning på tidigare gjorda investeringar.

Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsbered-
skap, alltså förmågan att betala sina skulder i rätt 
tid.

God eller dålig likviditet bedöms genom förhållan-
det mellan likvida medel och kortfristiga skulder. 
Om likvida medel motsvarar kostfristiga skulder 
brukar man anse att likviditeten är god.

Hur mycket pengar har vi? Hur är föreningens 
likviditet? Har föreningen så mycket disponibla 
medel att den kan klara sina närmast förestående 
betalningar?

17



De disponibla medlen fi nns i balansräkningen 
upptagna under omsättningstillgångarna och de 
skulder, som det kan bli aktuellt att betala med kort 
varsel, fi nns upptagna under kortfristiga skulder.

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
är lika med likviditeten, det man också kallar eget 
obundet kapital.

Långfristiga skulder
Sådana skulder som föreningen skall betala först 
efter ett eller fl era år. Vanligtvis sker betalningen 
löpande över åren enligt en amorteringsplan.

Omsättningstillgångar
Den viktigaste delen av omsättningstillgångarna är 
den som kallas likvida medel, alltså sådana till-
gångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.

Resultaträkning
Resultaträkningen visar i siffror föreningens samt-
liga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. De 
största kostnaderna är oftast ränte-, värme-, vatten- 
och underhållskostnader. Bland kostnaderna fi nns 
också poster som ej motsvaras av utbetalningar 
under året, t.ex. avskrivningar på inventarier eller 
avsättningar till fonder.

Om kostnaderna är större än intäkterna blir års-
resultatet underskott som kan täckas genom att 
vi använder fonderade medel, dvs. reservfond, 
dispositionsfond eller balanserat överskott eller 
också balanseras dvs. överförs till det följande året. 
Är intäkterna större än kostnaderna avsätts detta 
överskott enligt föreningsstämmans beslut.

Revisionsberättelse
Revisorerna skall verkställa årsrevision enligt de 
anvisningar som ges i lagen om ekonomiska för-
eningar och av föreningsstämman och därvid tillse 
att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller 
föreningens stadgar.

De skall avge berättelse över verkställd revision 
och i denna yttra sig angående fastställande av 
resultat- och balansräkningen, till- eller avstyrka 
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt yttra sig 
över styrelsens förslag till användande av överskott 
eller täckande av underskott.

Styrelse – Förvaltning
Av praktiska skäl är det omöjligt för medlemmarna 
att avgöra varje liten delfråga i föreningsarbetet. 

En förening behöver någon som handlar på dess 
vägnar. Vi väljer därför en styrelse som sköter 
förvaltningen.

Protokoll från styrelsesammanträde är inte offent-
liga, varför medlem eller utomstående inte har rätt 
att utan styrelsens medgivande ta del av styrelse-
protokoll. Däremot är stämmoprotokoll offentliga.

Styrelsen kan utse en vicevärd, som handlägger de 
löpande arbetsuppgifterna. Vicevärden behöver ej 
vara styrelseledamot eller medlem i föreningen.

Ställda panter
Avser i föreningens fall de säkerheter, vanligtvis 
fastighetsinteckningar, som lämnats för erhållna 
lån.

Värdeminskning fastighet
Avskrivningen av föreningens fastighet på grund av 
ålder och nyttjande måste ske.

Som plan för avskrivningen används amorterings-
planen för föreningens lån för fastighetsfi nansie-
ringen (årets avskrivning = årets amortering).

I balansräkningen visas den totala avskrivning som 
gjorts sedan föreningens start.

Årsavgifter och hyror
Bostadsrättshavarnas årsavgifter fastställs av 
styrelsen och skall tillsammans motsvara den del 
av föreningens utgifter för räntor, amorteringar, 
fastighetens drift och avsättning till fonder, som 
inte täcks på annat sätt.

Hyror för föreningens utrymmen upplåtna i annan 
form än med bostadsrätt regleras i individuella 
avtal mellan föreningen och hyresgästen.

Årsredovisning
Detta är den redovisning styrelsen avger över ett 
avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av 
ordinarie föreningsstämma.

Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberät-
telse, resultaträkning och balansräkning.
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