
































Ordlista 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder 
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk Skulder som föreningen betalar inom ett år. 
inom föreningen. Den viktigaste anläggnings- Om en fond för inre underhåll finns räknas 
tillgången är föreningens fastighet med ev. även denna till de kortfristiga skulderna men  
mark och byggnader. det ärinte troligt att samtliga medlemmar 
 undersamma år använder sina fonder. 
Ansvarsförbindelser 
Åtagande för föreningen som inte finns med Likviditet 
bland  skulderna i balansräkningen. Borgens- Med likviditet menas föreningens betalnings- 
förbindels är exempel på ett sådant åtagande. beredskap, alltså förmågan att betala sina  
 skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet 
Avskrivning bedöms genom förhållandet mellan  
Kostnaden för inventarier fördelas över flera år. omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Normal avskrivningsgstid för maskiner och  Om omsättningstillgångarna är större än de 
inventarier är fem år och den årliga  kortfristiga skulderna brukar man anse att 
avskrivningskostnaden blir då 20 % av likviditeten är god. God likviditet är 120%-150% 
anskaffningsvärdet. 
 Långfristiga skulder 
Balansräkning Skulder som föreningen betalar först efter ett  
Visar föreningens ekonomiska ställning vid eller flera år. I regel sker betalningen löpande 
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av över åren enligt en amorteringsplan. 
balansräkningen (den s k aktivsidan) visar 
föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, Resultaträkning 
fastigheter, inventarier mm). Den andra sidan Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och  
av balansräkningen (den s k passivsidan) kostnader under verksamhetsåret. Om 
visar finansieringen d v s hur tillgångarna kostnaderna är större än intäkterna blir 
finansierats (genom upplåning och eget resultatet en förlust.  I annat fall blir resultatet 
kapital). Verksamhetens resultat (enligt en vinst. Bland kostnaderna finns poster som 
resultaträkningen) påverkar det egna Inte motsvarats av utbetalningar under året 
kapitalets storlek (föreningens förmögenhet). t ex värdeminskning på inventarier och 
 byggnader eller avsättningar till fonder i 
Bränsletillägg föreningen. Kostnaderna är i huvudsak av tre 
En separat avgift som föreningen kan ta ut slag: kapitalkostnader, underhållskostnader 
och som skall motsvara kostnaderna för  och driftskostander. En förlust kan täckas 
uppvärmningen av föreningens hus. genom kundmedel (om sådana finns) eller  
Bränsletillägget fördelas efter varje balanseras d v s föras över till det följande 
lägenhets storlek eller annan lämplig verksamhetsåret. Ordinarie föreningsstämma 
fördelningsgrund och skall erläggas  beslutar hur verksamhetsårets resultat ska 
månadsvis av föreningens medlemmar. behandlas. 
  
  
 

 



 

Ekonomisk förening Räntebidrag 
En företagsform som har till ändamål att Bidrag från Boverket som minskar föreningens 
främja medlemmarnas ekonomiska räntekostnader på de lån föreningen tagit för 
intresse genom att bedriva någon form av bl a fastighetsfinansiering. 
ekonomisk verksamhet.  

Folkrörelse Soliditet 
En sammanslutning som arbetar för att Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att 
främja ett gemensamt intresse bland en föreninge har hög soliditet innebär att den 
medlemmarna. En folkrörelse har en  har stort eget kapital inkl föreningens  
utvecklad  idé om hur samhället bör underhållsfond i förhållande till skulderna. 
utvecklas, man bildar opinion, arbetar Motsatt innebär att om en förening har låg 
demokratiskt och utan vinstintresse. soliditet är skulderna stora i förhållande till det 
En folkrörelse har stor anslutning, egna kapitalet d.v.s att verksamheten till stor  
geografisk spridning och medlemskapet del är finansierad med lån. God soliditet är 25%  
är frivilligt. och uppåt. 

Fond för inre underhåll Ställda säkerheter 
En fond som i de fall den finns, är bostads- Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel 
rättshavarnas individuella underhållsfond fastighetsinteckningar, som lämnats som  
och medel i fonden disponeras av bostads- säkehet för erhållna lån. 
rättshavaren för underhåll och förbättringar 
i respektive  lägenhet. Den årliga avsättningen Värdeminskning av fastigheten 
påverkar föreningens resultaträkning som en Avskrivning av föreningens fastighet på grund  
kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen av ålder och nyttjande. Den årliga  
visar summan av samtliga bostadsrätters avskrivningen påverkar resultaträkningen som  
tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde en kostnad. I balansräkningen visas den totala 
bostadsrättshavaren lämnas i samband med avskrivningen som gjorts sedan föreningen  
aviseringen varje kvartal. bildades. 

Fond för yttre underhåll Årsavgift 
Enligt föreningens stadgar skall en årlig Medlemmarnas årliga tillskott av medel för 
avsättning göras till föreningens gemensamma att användas till den löpande driften och de 
underhållsfond. Fonden får utnyttjas för större stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i 
yttre reparations- och underhållsarbeten. regel fördelad efter bostadsrätternas grund- 
Kostnadsnivån för underhåll av föreningens avgifter och skall erläggas månadsvis av 
fastighet (långsiktig underhållsplan skall finnas) föreningens medlemmar. Årsavgiften är  
och behovet att värdesäkra tidigare fonderade föreningens viktigaste och största 
medel påverkar storleken på det belopp som inkomstkälla. 
avsätts.  
 

 

 



 

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 
Den del av årsredovisningen som i text Redovisningen styrelsen avger över ett  
förklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. avslutat verksamhetsår och som skall  
I förvaltningsberättelsen redovisas bl a  behandlas av ordinarie föreningsstämma. 
vilka som har haft uppdrag i föreninge och Årsredovisningen skall omfatta förvalnings- 
årets viktigaste händelser. berättelse, resultaträkning, balansräkning och 
 revisionsberättelse. 
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