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Årsredovisning
Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre  
delar:

Förvaltningsberättelse är styrelsens översiktsbild av 
föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och 
resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsent-
liga händelser under räkenskapsåret och styrelsens för-
väntningar avseende framtiden.

Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäk-
ter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus 
kostnader ger årets resultat.

Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. 
Balansräkningen består av två sidor. 

Tillgångar visar de bokförda tillgångsvärdena i förening-
en. Det kan t.ex. vara bokförda värden i byggnader och 
mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden.

Eget kapital och skulder visar hur tillgångarna har  
finansierats eller varifrån pengarna kommer. Här finns 
föreningens insatser, fond för yttre underhåll, föreningens 
samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder. 

Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och 
de ska ses som förklaringar och fördjupad information 
om vissa uppgifter.

Ekonomisk ordlista
Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare.

Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, 
som t.ex. fastigheter.

Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anlägg-
ningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år be-
roende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. 
Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. 

Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster 
och förluster som inte använts för reservering till yttre 
fond.

Balansomslutning är balansräkningens summerade till-
gångar respektive skulder och eget kapital.

Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en 
gång om året.

Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden.

Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen 
t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvo-
den, vatten och avlopp.

Eget kapital utgörs av bostadsrättshavarnas insatser, 
fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets 
resultat.

Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostä-
der och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbe-
lopp per bostadslägenhet.

Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler 
med tillhörande mark.

Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel.

Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på bank-
lån.

Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normal-
stadgar) skall föreningen göra reservering till fond för 
yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen.

Fordringar är pengar som någon är skyldig föreningen.

Kortfristiga skulder betalas inom ett år.

Kassa och bank är pengar eller banktillgodohavanden. 
Medel insatta på avräkningskonto hos  HSB Nordvästra 
Skåne finns under rubriken kortfristiga fordringar.

Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst till-
fälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom 
att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga 
skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfal-
let) så har man en positiv likviditet.

Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år.

Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, 
t.ex. reparationer och skadegörelse.

Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under 
en viss period.

Omsättningstillgångar är t.ex. banktillgodohavande och 
kundfordringar.

Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och 
gäller t.ex. trapphusmålning.

Räkenskapsår är den period som årsredovisningen av-
ser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns 
det brutet räkenskapsår.

Sociala avgifter betalas på arvoden och löner.

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansie-
rats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga över-
levnadsförmågan.

Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens 
kostnader under året, reservering till fond för yttre under-
håll och amorteringar.

Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och 
ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt av-
tal.

Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. 

Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga 
pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen 
under en viss period.
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