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Att bo i bostadsrätt
tillsammans
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende
alternativt
kan
Marken
åger bostadsrättsför"ningens byggnadef ocl T"f5:
att bo i
innehas med tomträtt. Som agaiåiitt en bostadsrätt äger du rätten
du ansvar
låjenheten. Tillsammans med övriga medlemT"l i fÖreningen har
delas
gentemot
fö.reningen
toitastigheten du bor i. Rättigheter-och skyldigheter
bestämmer
av de böende. Det unika meä bostadsrätt är att man gemensamt
och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar -sammandrift
hållning och trivsel, samtidigt som kostnadernå for t ex löpande skötsel,
och underhåll kan hållas nere'
ditt
Som boende i en bostadsrättsförening har du stora mojligheter att.p-åverka
iföreningen'
boende. På föreningsstämman kan dI påverka de beslut som tas
ett stort
har
Styrelsen
styåtse för bostadsrättsföreningen'
båi uålir o"t
årsavgiften
också
"å
operativa verksamhet och fastställer
ansvar för föreniniens
som ska
så att den täcker fåreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor
Alla
behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till stämman'
rätt
har
motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla medlemmar
att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.
på obegrä1sad
Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad
hålla allt
tid. Man har också vårdplikt av OostäOen och ska på egen bekostn-ad eller
ärvas
säljas,
kan
som finns inuti lägenheten I i gott skick. Bostadsrätten
bekostar
åuä1åtå. på samma sätt som andra tillgångar. En,bostadsrättshavare
i;afu iin hemförsålring som bör komplötteås med ett s.k. bostadsrättstillägg,
omfattar
om inte detta tecknatJkollektivt av föreningen. Bostadsrättstillägget
bostadsdet utökade underhållsansvaret som bostadsrättshavaren har entigt
rättslagen och stadgarna.
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Styrelsen för Brf Talludden 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2009-01-01 - 2009-12-31.

Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Ordinarie ledamöter
Monica Palmö
Eva Jonsson
Fredrik Larsson
Gunnar Öberg
Kristina Engström

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Stvrelsesuppleanter
Mattias Odner Larsson
Regina Göbel
Anna Karin Franzön

Utsedd av
Stämman
Stämman
Stämman
Stämman
Stämman

Vald t.o.m.
årsstämman
2010
2011
2011
2011
2010

Stämman
Stämman
Stämman

2010
2010
2011

Ordinarie revisorer
Sören Lorentzon
Anita Levander

Auktrevisor/Gotl Revisionsb. Stämman

Revisorssuppleant
Leif Myr

Stämman

Stämman

Valberedning
Elisabeth Myr, sammankallande
Anne-Maj Pettersson
Anders Hansson

Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens lecjamöter, två
förening.

i

Fastighetsuppgifter
Föreningen äger fastigheten Visby Gustavsvik 1:20 i Gotlands kommun med 50 st lägenheter.
Byggnaderna är uppförda 2005.
Fastighetens adress är Talluddskviar 2A-2D,4A-4C,6A-6D, 8A-8E, 10A-10G, 124-12D, 14A'
14C, 16A-16E, 18A-1 8C, 20A-20D, 22A-24G, 24 i Visby.
Läqenhetsfördelninq:
4 rok
3 rok
2

rok
9st

29st

Därtill kommer:
Carport
50 st

1st
P-platser
19 st

5 rok

6 rok

8st

3st
Kolonilotter
48 st
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24 642 kvm
4 772 kvm

Total tomtarea:
Total bostadsarea:
Arets taxeringsvärde
Föregående års taxeringsvärde

54 395 000 kr
53 222 000 kr

Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Trygg Hansa'
bekostas av
Hemiorsakring bekostas av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägg
bostadsrättföreningen.
Fö rva ltn i n g/organ isati onsans I utn i n g
enligt tecknat avtal.
Riksbyggens kontär i Visby har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning

Underhåll och miljö
Arets underhåll

F"**rg*L"r

under verksamhetsåret utfort reparationer för 11 845 kr.

Underhållsplan och kommande års underhåll

tlno"nr."rr'pt"na'@sättningförverksamhetsåretskerenligtplanenmed
232 OO0 kronor vilket innebär 48:62 per kvadratmeter'
För år 2010 planeras inget underhåll.

Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling
Allmänt

13
har under året hållit ordinarie årsstämma den 14 ma12009. Styrelsen har hållit
protokollförda sammanträden.

ro*ing"n
Antal

medlemmar:

75 st

Ekonomi

. , ^._:a^r-^^a---r^_^
är bättre än föregående år p,g.a. minskade räntekostnader. Driftskostnaderna i
på ökad kostnad för
föreningen har ökat (se diagrar t; lartort med föregående år beroende
ljudisolering' de senare är
vatten iamt upprättande av underhållsplan och utförd besiktning av
'1), p"g'a' två omsatta lån samt
engångskostnader. Räntekostnaderna har minskat (se diagram
rörlig ränta På ett av lånen.

Ä6-"rrltat

avskrivningsmetod
Styrelsen har efter samråd med revisorerna kommit fram till att hittillsvarande
och har därför
(aånuitetsmetoden) för föreningens byggnader inte ger ett rättvisande värde
av anskaffningsvärdet av
beslutat att avskrivningar istallet st<ati ike enligt linjär metod med 0,5o/o
för år 2009 ökar med
foreningens byggnade-r varje år. Andringen medför att avskrivningarna
204 017 kronor.

,-rt:/
a:-J'
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Föreningens likviditet har under året försämrats p.g.a att amorteringar på fastighetslånen för år
2010 har bokförts som kortfristig skuld.

Resultat och ställning

(tk|

Rörelsens intäkter
Arets resultat
Resu ltat efter fondforänd ringar
Balansomslutning
Soliditet %
Likviditet %
Arsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm
Driftskostnad, kr / kvm
Ränta, kr / kvm
Underhållsfond, kr / kvm
Lån, krl kvm

2009
2 515
428
196
97 722
63%
124%
478
132
243
146
7 509

2008
2 329
173

-59
97 887
62%
143%
445
108
343
97
7 598

Arsavgiftsnivå för boståder kr/kvm samt bränsletillägg kr/kvm har BOA som beräkningsgrund. Driftskostnad
kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga BRA 1=994 + LOA) som
beräkningsgrund.
Kostnadsutveckli n g, räntor/drifts kostnader

Driftskostnadsfördel nin g

400
350

,/

300

250

Kabel-TV

t

40/"

Obligatoriska

200

besikhingar
30/a

150

l-

100

Övdga utgifter, köpta

------r

tjånster (UH-plan)
70/o

Snöröjning
5%
Föörukningsmateriel

2009
*

Ränta,

3%

2008

kr/

kvm -l-

Driftskostnad, kr/ kvm

Arsavgifter
Inför hotet om ökade räntor vid tiden för arbetet med budgeten för år 2009 höjdes avgifterna från
1/1 med 18 procent. Då ränteutvecklingen istället blev den motsatta sänktes avgifterna 1/4 med
12 procent. Arsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 4TS kr per kvm/år. Vid antagande av
budget för 2010 beslutade styrelsen att då inte höja avgifterna.

-4'
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Överlåtelser och övriqa föreninssfråqor
[nOer 2009 har 10 st överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 5 st). Föreningens
samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.
Avtal
Föreningen har följande avtal:

Riksbyggen
Riksbyggen
Geab
Trygg Hansa
Svensk

Programagentur

TeliaSonera
Gotlands åkericentral

Fastighetsekonomi
Fastighetsteknik
El

Fastighetsförsäkring
Kabeltv
Installation av fiberkabel
Snöröjning

Övrig verksamhet / Medlemsarrangemanq
Foreningens grönområdesgrupp och trädgårdsgrupp och enskilda medlemmar har löpande
under året hjälpt till att hålla föreningens grönområden fina och att hålla ordning i soprummen.
Två gemensamma gårdsdagar för vår- och höststädning har hållits, den 4 april och den 10
oktober. Dessutom har medlemmarna haft ett gemensamt sommarmöte på ängen vid tvättstugan
den 10 juni och ett gemensamt vintermöte med julkaffe i Flundrevikens klubblokal den 10
december. Alla aktiviteter har varit välbesökta och stämningen god.
Styrelsen tackar alla som närvarat och hjälpt till att göra området trevligt!

Förslag till disposition beträffande föreningens resultat
Till årsstämmans förfoqande finns föliande medel (kr)
Balanserat resultat
Arets resultat före fondförändring
Arets fondavsättning
Arets ianspråktagande av underhållsfond
Summa överskott

214 355
427 703
-232 000
0

410 058

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman:

Att balansera i nY räkning

410 058

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
raxning med tillhörande boks|utskommentarer.

wn
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Resultaträkning

Belopp

ikr

Not

Rörelsens intäkter
Arsavgifter och hyror

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

2514710

2329 184

Rörelsens kostnader
Reparationer
Fastig hetsavg ifUskatt
Driftskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av anläggningstillgångar

3

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Statliga bostadsbygg nadssu bventioner
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

lnkomstskatt

Arets resultat

Tillägg till resultaträkningen
Avsättning till u nderhållsfond
I ansp råktag ande av u nde rh åll sfon d
Förändring av u nderhållsfond
Re

Å

s u ltat

efte r fo n dfö rä

n d ri n

g

6

- 11 845
- 12 362

-9437

- 630 579
- 247
- 28 691
- 393 242
-1 076 966

- 516 310

0

-1552
- 25 789
- 184 754

-737 842

1 437 744

1 591 343

3 596
148 206
-1 160 474
-1 008 672

17 198
206 108
-1 637 029
-1 413 723

429 072

177 619

-1369

-4358

427 703

173 261

- 232 000
0
- 232 000

- 232 000
0
- 232 000

195 703

- 58 7s9

-"" ,ä,

'< - zr/
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Balansräknin

W

TILLGANGAR
An läg gni n gsti ll gångar
M ateri el I a a n I ä g g n i n gsti I I g å n g a r
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Not

zoog-tz-st

zoOA4z-St

11 844
96 799 333

97 174809
17 766
97 192575

96 799 333

97 192575

I

422
78 259
78 681

408
60 142
60 550

Likvid itetsplacering via Riksbyggen

10

650 000

400 000

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningsti llgångar

11

193 669

233 632
694 182

7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsättni n gstil lgån gar
Ko rtf risti g a fo rd ri n g a r
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ko

rtfristi g a p I ace ri n g a r

SUMMA TILLGANGAR

96787 489

922350
97 72',1

683

97 886 757

."...1:::''-'
-zn

' --
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Balansräkni
aenw

i

Not

n

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kaPital
Insatser
Underhållsfond

zoos-t

z-st zooa4 z-st

12

60 464
696
61 160

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Avsättning till underhållsfond

000
392
392

Långfristiga skulder

524

36 259 992

35 409

14

Summa skulder

425 196
30 607
18 089
12 241
255 576
741 709
36 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Fastig hetslån, kortfristiga

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder, kortfristiga
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
F a stig h et s i nte ckn i n g a r t i t I s ä ke rh

Ansvarsförbindelser
-4

et

fö

r f a sti g h et sl å n

15

60 928 392

450

13

Fastighetslån

464392

273 094
173 261
- 232 000
214 355
61 142747

214 355
427 703
- 232 000
410 058
61 570

Summa eget kaPital

60 464 000

0

2 550
8166
I 255

233

464 047
484 018
36 744 010

97 721

683

97 8867s7

37 000

000

37 000 000

Inga

rnga

t;in.{n
*./t/
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsPrinciPer
och bokföringsnämndens allmänna
Arsredovisningen har Jpprattatl enligt årsredovisningslagen
oförändrade ijämförelse med
råd. Om inte annat framgår är de tillåmpade principerna
i år ändrats till linjär avskrivning
föregående år, föruto* ått avskrivningar på byggnader fr.o.m.
pä200 är.
Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 lntäkter.
på räkenskapsåret redovisas som
förskott men redovisas så ati endast den del som belöper

i

intäkt.

lnkomstskatt
ta upp nagon
irån och med 1 januari z0o7 ska bostadsrättsföreningar inte längre
erhållna statliga räntebidrag för
schablonintäkt av fastigheter. som intäkt ska inte heller
på rånat kapital som lagts ner i
bostadsändamår tas u[p. Avdrag får inte göras för ränta

räntebidrag eller tomträttsavgäld'
fastigheten, reparation och undelhåll, återbetalning av statliga
utdelningar och kapitalvinster
Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter,
på värdepapper och fastigheter samt inlösta och sålda bostadsrätter'
lnkomstskatten uppgår till 26,3 % pä skattepliktig inkomst.

outnyttjade underskott från tidigare är fär fortsatt utnyttjas.

Underhåll/underhål lsfond
planerat underhåll. Reparationer avser
Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som
löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen.
som en del av bundet
Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden
genomfÖrda åtgärder sker genom
egeikapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för
av styrelsen. Avsättning utöver plan
överforing mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut
sker genom disposition på föreningens årsstämma'
årets resultat' För att öka
Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom
anges planenlig
informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering
till resultaträkningen.
fondavsättning och ianspårtaganden ur fonden som tillägg

-4
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VärderingsPrinciPer m m
om inget annat anges nedan'
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
Fordringar
tiil beropp varmed de beräknas inflyta'
Fordringar har efter individueil värdering upptagits
Avskrivn

in

gsprin ciper fö r an läg g n i n g stillgån gar

anskaffningsvärden och beräknad
Avskrivning"' enriöipr,n nur"iär på un-pruigliga
värdenedgång'
n'ttj"nO"pärioO. Gåskrivning sker vid bestående

Följande avskrivningstider tillämpas
M atei e I t a a n I ä g g n i n g sti I I g än g a r
Byggnader
lnventarier
BelopP i kr om inget annat anges'

Not 1 Arsavgifter och hYror
Ärsavgifter, bostäder
Hyror, P-Platser
Hyror, övriga

Not

2

Driftskostnader

Fastighetsförsäkring
Arvode förvaltning
Kabel-TV
Juridiska kostnader
Revisionsarvode, externt
Möteskostnader
Övrig a förvaltnin gskostn ader
Fastighetsskötsel
Obligatoriska besiktningar
Övri!a utgifter, köpta tjänster (UH-plan)
Snöröjning
Förbrukningsmateriel
Fordons- och maskinkostnader
Vatten
EI

Sophantering

-4

200 år

5ar
2009-12-31 2008-12-31

2280 315

2 123 604

216 095
18 300

184 930
20 650
2 329 184

2 514710

27 338
1 13 019
27 110
2 550
6 500
3 844
5 885
0

20 000
40 000
31 122
16 525
4 292
197 967
56 787
75 641
630 579

35 801
107 188
26 937
0

i2 000
4 428
5 304
2 250
0
0

1 420

4

'106

0

173 078
64 112
79 686
516 310

'

'.

tt'y'
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2009-12-31 2008-12-31

Not3

Personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsearvode
Föreningsvald revisor
Summa
Sociala kostnader

22 254
500

20 250

22750

20 250
5 539

5 941
28 691

4

Avskrivning av anläggningstillgångar
Not
Byggnader
Maskiner och inventarier

387 320
5 922

Not 5 Ränteintäkter
Ränteintäkter avräkning med Swedbank
Rä nte intäkter kvid itetsp laceri n g via Riksbyg gen
Ovriga ränteintäkter

441
3 141

6

Räntekostnader
Not
Räntekostnader, fastig hetslån
Övriga räntekostnader

25789

393242

Ii

184754

11 822
1 632
17 198

14

3

178 832
5 922

3744

596

358
116
1 160 474

1 633 841

1 160

3 188
1 637 029

7

Byggnader och mark
Anskaffningsvärden
Vid årets början
Not

0

77

Byggnaeier
Mark
Sum

ma anskaffn

in

4640A0

20 000
97 464

gsvä rde n

000
000

77 464400
20 000 000
97 464 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Byggnader

191
191
-387 320
- 676 511
-289
-289

Arets avskrivning bYggnader
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Restvärde enligt plan vid årets slut
Taxeringsvärden
byggnader
mark
Totalt taxeringsvärde

- 110 359
- 110 359

- 178832
- 289 191

96 787

489 97 174849

44 349
10 046
54 395

000

000
000

43 688 000
I 534 000

53222000

10
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2009-12-31 2008-12-31

8

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärden
Vid årets början
lnventarier och verktyg
S u m ma anskaffn i n gsvärden
Not

29 610
29 610

29 610

- 11 844
- 11 844

-5922
-5922

-5922
-5922

-5922
-5922

- 17 766

- 11 844

11 844

17 766

29 610

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
lnventarier och verktyg
Arets avskrivningar
Inventarier och verktyg

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan
Restvärde enligt plan vid årets slut
Not

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

rvode
Förutbetald kabeltv-avg ift
Upplupna ränteintäkter
Upplupna räntebidrag
Fastighetsförsäkring
Fö rutbeta lt förvaltn in gsa

Not 10 Likviditetsplacering via Riksbyggen
Likvid itetsplacering via Riksbyggen
TYP

90 dagar

Not 11 Kassa och bank
Handkassa
Avräknino med Swedbank
r'-;Y

Saldo Ränta
000 0,30%

650

27 899
8 294
260
29 526
12 280
78 259

6 980
1 546
40 762
10 854
60 142

650 000

400 000

0

1 500
232 132
233 632

0

Slutdatum
2010-02-13

193 669
193 669

Brf Talludden {
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2oo9-',2-31 2008-12-31
Fritt

Bundet
nsafser
och upPl.
avgift
60 464 000

Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut
Förändring av underhållsfond
Avsättning till underhållsfond
Uttag ur underhållsfond
Arets resultat

Underhålls

fond
464392
00

Resultat

214355
- 232 000

232 000
0

60 464 000

Vid årets slut

Not 13 Fastighetslån
Fastighetslån
Avgår nästa års amortering

Skuld vid årets slut

427 703
410 058

696 392

35 834720
- 425 196
35 409 524

36 259 992

Utg. skuld
11 905 040

0

36 259 992

Ränta

Bundet till

Ing. skuld

STADSHYPOTEK

1,60

2010-02-11

12 086 336

Arets amort.
181 296

2010-01-30

12 086 336

120 636

11 965 700

STADSHYPOTEK

2,75
4,10

201 1 -1 0-30

12087 320

123 340

11 963 980

STADSHYPOTEK

36 259 992

425 272

35834720

Låneinstitut

Not 14 Övriga skulder, kortfristiga
Skuld sociala avgifter och skatter

,4

12241

9255

12 241

9 255

12
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2009-12-31 2008-12-31
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
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Revisionsberättelse
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förvaltning i
och bokföringen samt styrelsens
ärrsredovisningen
har
Vi
$ranskat
ar styrersen s.ou.r-har ansvaret för
Brf ratludden 1 få; t 2009. oit
forvarttiingen och T1 # årsredovisningslagen
oss om
räiJrenskapshandlingarna och
A"r"JåJSttitgen' Vårt ansvar äir att uttala
tilläTnpas vid uppraltandet.r,
på grundval av vår revision'
årsredovisningen och förvaltnin$en
innebär att vi
med god revisionssed i Sverige. Det
Revisionen har utförts i enlighet
iorätt med hög men inte absolut säikerhet En
planerat och genomfört revision.r,
irrte innetråIler väsentliga felaktigheter.
försäkra oss om att årsredorrisningåä
u*ur av underlagen för belopp och annan
revision innefattar att granska_"tt
de
informationiräkenskapshandlingarna.Ienrevisioningarocksåattpröva
tillämpning t't' ä"m samt att bedöma
styrelsens
och
redovisningsprinciperna
styrelsen $ort när de upprättat
betydelsefulla uppskattningar 9o.m
äen samlade informationen i
årsredovisningen'Jaäi "it i*,itdera vart uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
ror
årrsredovisrrrrrg"rr."soÅ ,rrra.rtrg
väsentligabeslut,åtgarder"9l'..**andeniföreningenförattkunnabedömaom
mot fOreäingen' Vi har även granskat
någon styrelseleä.rröt ar ersattnin-frf<yiaig
rr# rrurroiat i strid med Bostadsrättsragen'
p" ,"''å?
ger oss
om någon
"äit
stadgar' Vi anser att vår revision
"tyr.r"J"äamot
fOreninlens
eller
årrsredovisningslagen
ä*rtJg*nd fär vara uttalanden nedan'
i enlighet med arsredovisningslagen och $er
Ärsredovisningen har upprättats
ställning i entigttet med god
resultat.och
forening?ns
av
därmed en rattvis"ttä"åilA
är förenlig med
redovisnin*"".oi Srr"åie. r'orvartning"suerättelsen
årrsredovisningens öwi$a delar'

VitillstyrkerattföreningsstäTnmanfastställerresultaträkningenoch
vinsten enligt förslaget i
balansräkningen för föräningen, disponerar ledamötei ansvarsfrihet för
äqftll".,'"
förvaltningsoeratieiser, o"t, 6."ir:*
rärkenskaPsårret'
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ORDLISTA
AN LAGGN I NGSTI LLGANGAR

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

ANSVARSFÖRBINDELSER
Atagande 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 resultairäkningen) påverkar det egna
kapita lets storlek (föreningens förmögen het).
BRÄNSLETILLÄGG
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.
EKONOMISK FÖRENING
En företagsform som har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva
någon form av ekonomisk verksamhet
FOLKRÖRELSE

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

medlemskaPet är frivilligt.
FOND FÖR INRE UNDERHALL
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
bosladsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde
bostadsrätishavaren lämnas i samband med aviseringen
varje kvartal.
FOND FÖR \'|TRE UNDERHALL
Enligi föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras
till föreningens gemensamma underhållsfond' Fonden får
utnyttjas för större yttre reparations- och
undeihållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av
föreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas)
och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel,
påverkar storleken på det belopp som avsätts.
FÖ RVALTN I NGS BE RATTELS E

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

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 foreningens betalningsberedskap'
alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller
dålig Iikviditet bedöms genom förhållandet mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om
omsättningstillgångarna är större än de korifristiga
skulderna brukar man anse att likviditeten är god. God
likviditet är 12Oo/. - 15OoÄ.
LANGFRISTIGA SKULDER
Skulder som föreningen betalar först efter ett eller flera år.
I regel sker betalningen löpande över åren enligt en
amorteringsplan.
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.
värdeminskning på inventarier och byggnader eller
avsättningar till fonder i föreningen. Kostnaderna är i

huvudsak av tre slag; kapitalkostnader, underhållskostnader och driftskostnader. En förlust kan täckas
genom fondmedel (om sådana finns) eller balanseras,
å.v.s. föras över till det fÖljande verksamhetsåret. Ordinarie
föreningsstämma beslutar hur verksamhetsårets resultat
ska behandlas.
RÄNTEBIDRAG
Bidrag från Boverket som minskar föreningens räntekostnader på de lån föreningen iagit för bl.a. fastighetsfinansiering.
SOLIDITET
Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att en förening
har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl.
föreningens underhållsfond i forhållande till skulderna.
Motsatt innebär att om en förening har låg soliditet är
skulderna stora i förhållande till det egna kapitalet, d.v.s.
att verksamheten till stor det är finansierad med lån. God
solidiiet är 5% och UPPåt
STALLDA SÄKERHETER

Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.
VARDEMI NSKNI NG AV FASTIGHETEN
Avskrivning av foreningens fastighei 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.

ARSAVGIFT

Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till
den löpande driften och de stadgeenliga avsättningarna.
Arsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas
grundåvgifter och skall erläggas månadsvis av föreningens
medlemmar. Arsavgiften är föreningens viktigaste och
största inkomstkälla.
ARSREDOVISNING
Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat
verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie
föreningsstämma. Ars redovisn ingen skal I omfatta
förvaltningsberättelse, resultaträkning' balansräkning och
revisionsberättelse.

