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Likvida medel 
 
Kontanter och andra 
tillgångar som snabbt kan 
omvandlas till pengar, 
såsom t ex medel på 
avräkningskonto. 
 
Likviditet 
 
Likviditeten avser 
bostadsrättsföreningens 
förmåga att betala sina 
kortfristiga skulder (t ex 
vatten, el). Likviditeten 
erhålls genom att 
omsättningstillgångarna 
jämförs med de kort-
fristiga skulderna. Är 
omsättningstillgångarna 
större är de kortfristiga 
skulderna är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Ställda panter 
 
Avser de säkerheter, 
pantbrev/fastighetsinteck
ningar, som föreningen 
lämnat som säkerhet för 
erhållna lån. 
 
Ansvarsförbindelser 
 
Åtagande för föreningen 
vilka ej bokats såsom 
kort- eller långfristig 
skuld. Kan vara 
borgensförbindelser eller 
avtalsåtagande (t ex 
föreningsavgäld). 
 
 
 
 
 

Fond för yttre underhåll 
 
Enligt stadgarna skall 
avsättning göras enligt en 
av styrelsen upprättad 
underhållsplan. Medlen i 
denna fond skall nyttjas 
för kommande större 
underhållsarbeten. 
 
Fond för inre underhåll 
 
Enligt stadgarna bestäms 
avsättningen till denna av 
styrelsen. Fondbeloppet 
enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga 
bostadsrätters tillgodo-
havanden. Specifikation 
av fondens fördelning på 
respektive lägenhet finns 
hos den som handhar 
föreningens ekonomiska 
administration och hos 
vicevärden. 
 
Värdeminskning på 
fastighet 
 
Kontot redovisar den 
totala avskrivning (d v s 
som gjorts sammanlagt 
under årens lopp) på 
föreningens fastigheter på 
grund av ålder och 
nyttjande. Amorterings-
planen för föreningens 
fastighetsfinansiering 
(årets avskrivning = årets 
amortering) har tidigare 
använts som plan för 
avskrivningen. Från år 
2007 beräknas avskriv-
ningstiden till 80 år på 
föreningens fastigheter. 
 

Föreningsavgäld 
 
Bostadsrättsföreningen 
betalar en avgäld till 
HSB. Denna uppgår till 
2,5 % av produktions-
kostnaden för föreningens 
hus och erläggs under en 
tjugoårsperiod. Ännu ej 
erlagd avgäld redovisas 
under ansvarsförbin-
delser. Avgälder erläggs 
enligt bestämmelse i 
stadgarna. 
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Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovis-
ningen som i text 
förklarar verksamheten, 
kallas förvaltnings-
berättelse (eller verksam-
hetsberättelse). Övriga 
delar av årsredovisningen 
är resultat- resp. balans-
räkning, som i siffror 
visar verksamheten. 
Förvaltningsberättelsen 
talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad 
som i huvudsak före-
kommit, samt redovisar 
en del fakta om antalet 
anställda, taxerings- och 
försäkringsvärden, m.m. 
 

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar 
föreningens samtliga 
intäkter och kostnader för 
verksamhetsåret. De 
största kostnadsposterna 
är oftast ränte-, värme-, 
vatten- och underhålls-
kostnaderna. Bland 
kostnaderna finns också 
poster som ej motsvarats 
av utbetalningar under 
året, t.ex. värdeminskning 
på inventarier eller 
avsättning till fonder. Är 
kostnaderna större än 
intäkterna blir årets 
resultat förlust. I annat 
fall blir resultatet vinst, 
som skall användas enligt 

föreningsstämmans 
beslut. Om verksamheten 
medfört förlust kan denna 
täckas genom disposition 
av fondmedel (sparade 
pengar) eller också 
balanseras, d.v.s. över-
föras till det följande året. 

Balansräkning 
Balansräkningen visar å 
ena sidan de materiella 
tillgångar som föreningen 
ägde vid verksamhets-
årets utgång i form av 
fastigheter, inventarier o 
dyl, samt likvida medel 
(kontanter). 
Balansräkningens andra 
sida visar föreningens lån 
och skulder samt eget 
kapital som fanns vid 
årsskiftet. Till skulderna 
räknas fond för inre 
underhåll (medlemmarnas 
pengar). Det resultat i 
form av överskott (vinst) 
eller underskott (förlust) 
som resultaträkningen 
visar blir i balans-
räkningen en post som 
motsvarar skillnaden 
mellan å ena sidan de 
materiella tillgångarna 
och de likvida medlen 
samt å andra sidan 
summan av lånat och eget 
kapital och utgör 
förändringen i före-
ningens förmögenhet 
eller egna kapital. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar är 
de tillgångar som är de 
tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom 
föreningen. Den vikti-
gaste anläggningstill-
gången är föreningens 
fastighet/-er med mark 
och byggnader. 

Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar är 
andra tillgångar än 
anläggningstillgångar. I 
allmänhet kan omsätt-
ningstillgångar 
omvandlas till reda 
pengar inom ett år. 

Kortfristiga skulder 
Skulder som föreningen 
måste betala inom ett år. 

Långfristiga skulder 
Skulder som föreningen 
skall betala först efter ett 
eller flera år, ofta enligt 
en särskild amorterings-
plan. 

Avräkningskonto 
Behållningen på detta 
konto utgör föreningens 
kassamedel som förvaltas 
av den som sköter 
föreningens ekonomiska 
administration. På dessa 
pengar betalas ränta. 
 

 
 






































