
































Liten ordlista 
 

För att bättre förstå årsredovisningens fackuttryck lämnas nedan förklaringar till de vanligaste 
förekommande uttrycken. 

 

 

Anläggningstillgångar, tillgångar i 
föreningen som är avsedda för långvarigt 
bruk. 
 

Avskrivningar, är den kostnad som 
motsvarar värdeminskningen på tillgångar 
som har en livslängd på mer än tre år. 
Avskrivningen görs för att fördela 
kostnaderna över hela tillgångens livslängd. 
 

Balansräkningen, visar föreningens 
tillgångar och skulder per bokslutsdagen. 
Tillgångar och skulder skall balansera - dvs. 
tillgångarna och skulderna skall uppgå till lika 
stora belopp. 
 

Budget, är ett arbetsdokument som 
upprättas inför varje år där kostnader och 
intäkter uppskattas. Budgeten ligger sedan till 
grund för avgiftsuttag och eventuella 
höjningar av avgiften. 
 

Förvaltningsberättelse, är en av delarna i 
föreningens årsredovisning. 
Förvaltningsberättelsen beskriver styrelsens 
sammansättning, vad som hänt under året 
och styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 

Kortfristiga skulder, är skulder som skall 
regleras (betalas) inom ett år. 
 

Likviditet, man ställer föreningens snabba 
tillgångar dvs. omsättningstillgångarna mot de 
snabba skulderna dvs. kortfristiga skulderna. 
(ponera att samtliga fordringsägare kommer 
samtidigt och yrkar full betalning, så skall 
föreningen utan att låna pengar kunna betala 
omgående) Likviditeten ska ligga över 115 %. 
 

Långfristiga skulder, är skulder som skall 
regleras efter ett år. Fastighetslånen ligger 
alltid under långfristiga skulder oavsett om 
löptiden på lånet understiger ett år. 
 

 

 Nyckeltal, jämförande tal för att kunna 
analysera ekonomiska eller tekniska 
uppgifter, huruvida föreningen ligger över 
eller under likvärdiga andra 
bostadsrättsföreningar. Nyckeltal vad avser 
fastighetsförvaltning skall dock mest ses för 
att jämföra den egna föreningen år för år. 
 

Omsättningstillgångarna, är tillgångar 
som snabbt kan omsättas i likvida medel. 
Här under ligger bl.a. föreningens likvid-
konton. 
Omsättningstillgångarna tillsammans med 
anläggningstillgångarna utgör föreningens 
samtliga tillgångar.  
 

Resultaträkningen, redovisar 
föreningens intäkter och kostnader under 
året. Längst ned på resultaträkningen 
framgår årets resultat. Resultatet redovisas 
på fyra sätt, före avskrivningar, efter 
avskrivningar, före dispositioner och efter 
dispositioner. Alla dessa delresultat bör 
vägas samman när man bedömer årets 
slutgiltiga resultat. 
 

Ställda panter, avser de pantbrev som 
uttagits och lämnats som säkerhet för 
föreningens lån. I takt med att lånen 
amorteras kan pantbrev återlämnas eller kan 
föreningen uttaga s.k. överhypotek. 
 

Upplupna intäkter, är intäkter som 
tillhör verksamhetsåret men som inte 
kommit föreningen tillhanda innan 
bokslutsdagen. 
 

Upplupna kostnader, är kostnader som 
tillhör verksamhetsåret men inte fakturerats 
före bokslutsdagen. 
 

Yttre underhållsfonden, är 
reserveringar för kommande underhåll inom 
föreningen. 
 

Överhypotek, säkerhet i befintligt 
pantbrev som ligger mellan lånets 
kapitalskuld och pantbrevets värde. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




