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Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.
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Ordlista
Anläggningstillgångar

Fond för inre underhåll

Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk
inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev.
mark och byggnader.

En fond, som i de fall den finns, är
bostadsrättshavarnas individuella
underhållsfond och medel i fonden disponeras
av bostadsrättshavaren för underhåll och
förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga
avsättningen påverkar föreningens
resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansräkningen visar summan av
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden.
Uppgift för den enskilde bostadsrättshavaren
lämnas i samband med aviseringen varje
kvartal.

Ansvarsförbindelser

Åtagande för föreningen, som inte finns med
bland skulderna i balansräkningen. Borgensförbindelse är exempel på ett sådant åtagande.
Avskrivning

Kostnaden för inventarier fördelas över flera
år. Normal avskrivningstid för maskiner och
inventarier är fem år och den årliga
avskrivningskostnaden blir då 20 procent av
anskaffningsvärdet.
Balansräkning

Visar föreningens ekonomiska ställning vid
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av
balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar
föreningens tillgångar (kontanter, fordringar,
fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan
av balansräkningen (den s.k. passivsidan)
visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna
finansierats (genom upplåning och eget
kapital). Verksamhetens resultat (enligt
resultaträkningen) påverkar det egna
kapitalets storlek (föreningens förmögenhet).

Fond för yttre underhåll

Enligt föreningens stadgar skall en årlig
avsättning göras till föreningens gemensamma
underhållsfond. Fonden får utnyttjas för större
yttre reparations- och underhållsarbeten.
Kostnadsnivån för underhåll av föreningens
fastighet (långsiktig underhållsplan ska
finnas) och behovet att värdesäkra tidigare
fonderade medel, påverkar storleken på det
belopp som avsätts.
Förlagsinsats

En separat avgift som föreningen kan ta ut
och som skall motsvara kostnaderna för
uppvärmningen av föreningens hus.
Bränsletillägget fördelas efter varje lägenhets
storlek eller annan lämplig fördelningsgrund
och skall erläggas månadsvis av föreningens
medlemmar.

Förlagsinsats är en kapitalinsats som ickemedlemmar tillför en ekonomisk förening.
Genom förlagsinsatser kan föreningen skaffa
kapital utan att behöva ta in nya medlemmar.
Förlagsinsatser har en mellanställning mellan
skulder och eget kapital. Den som har en
förlagsinsats har en efterställd fordran på
föreningen. Skulle föreningen gå i
konkurs/likvideras får man bara återbetalning
efter att alla andra fordringsägare fått betalt,
om det finns pengar kvar.
För varje förlagsinsats måste föreningen
utfärda ett förlagsandelsbevis.

Ekonomisk förening

Förvaltningsberättelse

En företagsform som har till ändamål att
främja medlemmarnas ekonomiska intresse
genom att bedriva någon form av ekonomisk
verksamhet.

Den del av årsredovisningen som i text
förklarar och belyser ett avslutat
verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i
föreningen och årets viktigaste händelser.

Bränsletillägg

Folkrörelse

En sammanslutning som arbetar för att främja
ett gemensamt intresse bland medlemmarna.
En folkrörelse har en utvecklad idé om hur
samhället bör utvecklas, man bildar opinion,
arbetar demokratiskt och utan vinstintresse.
En folkrörelse har stor anslutning, geografisk
spridning och medlemskapet är frivilligt.
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Interimsfordringar

Interimsfordringar är av två slag, förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter.
Om en förening betalar för t.ex. en försäkring i
förväg så är det en förutbetald kostnad. Man
kan säga att föreningen har en fordran på
försäkringsbolaget. Denna fordran sjunker för
varje månad försäkringen gäller och vid
premietidens slut är den nere i noll.
Upplupna intäkter är intäkter som föreningen
ännu inte fått in pengar för, t ex ränta på ett
bankkonto.
Interimsskulder

Interimsskulder är av två slag, förutbetalda
intäkter och upplupna kostnader.
Om föreningen får betalning i förskott för en
tjänst som ska löpa en tid kan du se detta som
en skuld. En vanlig förutbetald avgift är
hyra/avgift som vanligtvis betalas en månad i
förskott.
Upplupna kostnader är kostnader för tjänster
som föreningen har konsumerat men ännu inte
fått faktura på. En vanlig upplupen kostnad är
el, vatten och värme som faktureras i
efterskott.

värdeminskning på inventarier och byggnader
eller avsättningar till fonder i föreningen.
Kostnaderna är i huvudsak av tre slag;
kapitalkostnader, underhållskostnader och
driftskostnader. Ordinarie föreningsstämma
beslutar hur verksamhetsårets resultat ska
behandlas.
Skuldkvot
Övriga skulder till kreditinstitut dividerade

med summa rörelseintäkter. Ger ett mått på
hur skuldtyngd föreningen är, d.v.s.
föreningens möjlighet att hantera sina skulder.
Ett tal under 5 anses vara bra. Ett tal över 15
gör föreningen räntekänslig.
Soliditet

Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att
en förening har hög soliditet innebär att den har
stort eget kapital i förhållande till summa
tillgångar. Motsatt innebär att om en förening
har låg soliditet är det egna kapitalet litet i
förhållande till summa tillgångar, dvs att
verksamheten till stor del är finansierad med
lån. God soliditet är 25 % och uppåt.
Ställda säkerheter

Kortfristiga skulder

Skulder som föreningen betalar inom ett år.
Om en fond för inre underhåll finns räknas
även denna till de kortfristiga skulderna men
det är inte troligt att samtliga medlemmar
under samma år använder sina fonder.
Likviditet

Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså förmågan att betala sina
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet
bedöms genom förhållandet mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Om omsättningstillgångarna är större än de
kortfristiga skulderna brukar man anse att
likviditeten är god. God likviditet är 120–
150%.
Långfristiga skulder

Skulder som föreningen betalar först efter ett
eller flera år. I regel sker betalningen löpande
över åren enligt en amorteringsplan.

Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel
fastighetsinteckningar, som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.
Värdeminskning av fastigheten

Avskrivning av föreningens fastighet på grund
av ålder och nyttjande. Den årliga
avskrivningen påverkar resultaträkningen som
en kostnad. I balansräkningen visas den totala
avskrivningen som gjorts sedan föreningens
bildades.
Årsavgift

Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att
användas till den löpande driften och de
stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i
regel fördelad efter bostadsrätternas
grundavgifter och skall erläggas månadsvis av
föreningens medlemmar. Årsavgiften är
föreningens viktigaste och största
inkomstkälla.
Årsredovisning

Resultaträkning

Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och
kostnader under verksamhetsåret. Om
kostnaderna är större än intäkterna blir
resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet
en vinst. Bland kostnaderna finns poster som
inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex.

Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat
verksamhetsår och som skall behandlas av
ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen
skall omfatta förvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse.
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HARLÖSA FIBER
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsredovisningen är upprättad av
styrelsen för Harlösa Fiber
Samfällighetsförening. i samarbete med
Riksbyggen

Riksbyggen arbetar på uppdrag från
bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag
med ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, fastighetsservice samt
fastighetsutveckling.

Årsredovisningen är en handling som ger
medlemmarna samt långivare och köpare
bra möjligheter att bedöma föreningens
ekonomi. Spara därför alltid
årsredovisningen.

RIKSBYGGEN:
tel. 0771-860 860
www.riksbyggen.se

