
Beskrivning över vissa ekonomiska
begrepp i en bostadsrättsförening

Årsredovisning
En årsredovisning iir en sammanställning över
bostadsriittsföreningens ekonomi vid en viss tidpunkt och
under ett visst tidsintervall. Årsredovisningen omfattar
normalt sett en tolvmånadersperiod. En arsredovisning
bestar av f,,ra olika delar: En ftirvaltningsberättelse, en

resultaträkning, en balansriikning samt tilläggs- och
notupplysningar. Syftet med arsredovisningen är att den

sk4 med de olika delar som ingar i den, ge en rättvisande
bild av ftireningens ställning och resultat. Det iir styrelsen

som avger arsredovisningen och det iir styrelsen som

ansvaraf, för arsredovisningen. Det iir diirftir s§,relsen

skriver under årsredovisningen. Regler l«ing
arsredovisningar återfinns i bl.a. årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen iir den del av årsredovisningen
som genom översikter och text berättar om fiireningens
verksamhet, ekonomi och hiindelser under året eller efter
arets slut. Förvaltningsberättelsen ska öka ftirståelsen ldr
arsredovisningens övriga delar.

Resultaträkning
En resultatriikning åir en uppställning av fiireningens
intiikter och kostnader som uppstått under en viss

tidsperiod. Normalt iir tidsperioden som redovisas tolv
månader och Zir ftireningens riikenskapså,r.

Resultatr,ikningen iir uppställd i två kolumner dtu den ena

visar årets inttikter och kostnader och den andra

kolumnen visar jämftirelsearet, d.v.s. ldrra årets int2ikter

och kostnader.

Balansräkning
I balansriikningen redovisas fiireningens samtliga
tillgangar och skulder.,Tillgangars belopp som redovisas

hZir iir normalt tillgangamas nominella vZirde. Till
exempel så motsvarar vanligtvis inte beloppet som

byggnaden och marken iir upptagna till i balansräkningen
marknadsviirdet ftir byggnaden och marken, utan
marknadsvärdet åir normalt högre och ibland väsentligt
högre. En balansriikning består av tre delar.

En tillgangsdel som visar ftireningens samtliga tillgangar,
en eget kapital del, som visar ftireningens nettotillgangar,

eller skillnaden mellan fiireningens tillgangar och
skulder, samt en skulddel som redovisar ftireningens
samlade skulder. Samtliga belopp som redovisas i
balansriikningen iir saldot per den sista dagen i
foreningens riikenskapsar, d.v.s. balansriikningen visar en

ögonblicksbild vid ett visst datum, till skillnad fran
resultahzikningen.

Avskrivning
Ordet avskrivning iir en ekonomisk term som anvtinds fiir
att uttrycka den förslitning som sker av en tillgång som iir
upptagen i balansriikningen (anläggningstillgång).

Avskrivningar redovisas i resultatriikningen som en

kostnad och ska visA sä niira verkligheten som möjligt,
den ftirslitning som sker av tillgången.

Exempel på tillgangar som skrivs av kan vara byggnader,

maskiner eller inventarier. Avskrivning ska alltid ske av

anläggningstillgång, mark undantagen, om det sker en

ftirslitning av tillgangen. I praktiken innebiil detta att

bostadsrättsfiireningens byggnad alltid ska skrivas av

eftersom byggnaden åldras och löpande nyttjas och
florslits. I notupplysningen till byggnadens bokfdrda

viirde framgar anskaftringsviirden, avskrivningar och det

boldörda värdet. I tilläggsupplysningama i
arsredovisningen ska det även framgå vilka
avskrivningsprinciper som tilliimpas.

Den arliga avskivningen påverkar resultat- räkningen

som en kostnad.

Föreningens intäkter (årsavgifter)
En bostadsrättsfi)rening är en ekonomisk förening som

har till iindamål att i foreningens hus upplåta lägenheter

med bostadsrätt. I ftireningen uppstar normalt kostnader

fiir drift, underhåll samt riintekostnader och utgifter fiir
amortering av fiireningens lan. För att täcka dessa

kostnader och utgifter tas det ut en avgift
(arsavgifl/manadsavgift) av medlemmarna. Avgiftsuttaget
ska vara så stort att det täcker föreningens kostnader och

utgift&'men ska även täcka de framtida utgifter som kan

komma att bli aktuella ftir att underhålla fastigheten i
enlighet med fiireningens stadgar och underhållsplan,

d.v.s. siikerställa underhållet av föreningens hus. Läs mer

under rubriken underhållsfond.

S§relsen svarar fiir fiireningens organisation och

förvaltning av ft)reningens angelägenheter och det iir
normalt styrelsen som beslutar om foreningens avgifter.
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Underhållsfond
Begreppet underhållsfond kan vara något ftirbryllande då

det missvisande sker tolkningar till begreppet "fond",
som i en placering av pengar. En avsättning till fond lor
yttre underhall ("underhållsfond") iir en

redovisningsteknisk åtgiird ftir att i redovisningen visa

belopp som reserveras ftir framtida underhall. Au
tillräckliga medel reserveras och att det finns intäkter som

täcker det är mycket viktigt ldr att siikerstiilla framtida

underhållsåtgiirder enligt stadgarna.

Årets resultat i en bostadsrättsftirening (sista raden i
resultatriikningen) kan vara svårt att tolka. Detta beror på

att de riikenskapsar då ltireningen utfiir planerade

underhållsåtgiirder resulterar detta i en kostnad i
resultatriikningen. Denna kostnad påverkar arets resultat

vilket kan innebära att ldreningen redovisar ett negatirt
resultat. Vid en ftirsta anblick kan detta signalera att

fiireningen har otillräckliga avgiftsuttag men så behöver

nödviindigtvis inte vara fallet om fiireningen tidigare har

gjort avsättning till underhållsfonden, vilket kan

ianspråktas i resultatdispositionen (se mer om detta

nedan). Enkelt uttryckt har fi)reningen tagit höjd ftir
denna kostnad under tidigare riikenskapsar.

Att det sker en avsättning till underhållsfonden inneblir

dock inte att loreningen med automatik har de likvida
medel som krävs fiir att med egna medel finansiera

framtida underhåll. Föreningens likvida medel framgar av

tillgangssidan i arsredovisningen under kassa och bank

samt avrcikning Hientmedel Upplands Boservice AB och

avrcikning med HSB Uppsala. Föreningens likviditet från

tid till annan är ett samspel mellan nZir i tiden

utbetalningar inklusive amorteringar sker och niir int2ikter

inbetalas.

Enligt bostadsrättslagen finns krav på att det i
ftreningens stadgar anges grundema fiir hur medel ska

reserveras ftir att såikerställa underhållet av ftireningens

hus. Det åir stpelsen som, i årsredovisningens

resultatdisposition, ger förslag på avsättningens storlek

for underhåIl. I resultatdispositionen visas även om

styrelsen lämnar Iiirslag om att uttag ur fonden ska ske.

Styrelsen ger därmed genom årsredovisningen sitt filrslag
på avsättning till och ianspråktagande ur
underhållsfonden och det är, om inte stadgarna anger

annat, stiimman som fattar beslut utifran styrelsens

ftirslag. Det innebiir i sin tur att det iir fiirst efter stiimman

som avsättning och ianspråktagande av fonden är

beslutad och bokfiirs (diir stadgama anger att ståimman åA

behörigt organ att fatta beslut om avsättning till fonden).

Fonden ftir yttre underhåll redovisas under posten eget

kapital i balansråikningen och iir en del av det bundna

egna kapitalet.

Eget kapital
Eget kapital iir skillnaden mellan loreningens tillgångar
och skulder. Det egna kapitalet delas upp i bundet och

fritt eget kapital. I det bundna egna kapitalet ingar

insatser, eventuella upplåtelseavgifter och den yttre

underhållsfonden. I det fria egna kapitalet ingår årets

resultat och tidigare ars resultat. Fritt eget kapital kan

vara balanserad vinst eller ansamlad ftirlust.

För att lättare forstå vad som påverkar det egna kapitalet

så kan man ftrenklat säga att arets resultat påverkar det

egna kapitalet med det redovisade resultatet.

Föråindringar av fond ftir yttre underhåll

("underhållsfond") påverkar inte det egna kapitalet totalt

sett utan endast ftirdelningen mellan bundet och fritt eget

kapital.

Ställda säkerheter och ansvarsftirbindelser
Om flöreningen har ställda sZikerheter redovisas dessa sist

i balansriikningen. Normalt har frreningen låimnat

siikerheter fdr sina lan och då vanligtvis genom

fastighetsinteckningar. Fastighetsinteckningarna ger till
exempel banker en siikerhet ftir de lan ftireningen tagit.

Det iir summan av de uttagna fastighetsinteckningarna

(eller andra siikerheter) som innehas av annan som ska

redovisas under ställda siikerheter.

En ansvarsftrbindelse redovisas då en fdrening har ett

åtagande eller ett möjligt åtagande gentemot en annan

som iir osiiker ominiir i tiden åtagandet kan bli aktuellt

och/eller om en tillförlitlig uppskattning av beloppet inte

kan göras. Att en bostadsrättsfdrening har en

ansvarsförbindelse åir mycket ovanligt men inte omöjligl.

Ett exempel på niir en ffjrening ska redovisa en

ansvarsftrbindelse är om föreningen har gått i borgen fiir
annans skuld (borgensåtagande).
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