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Här kommer föreningens årsredovisning. 
 
En årsredovisning är en sammanställning över bostadsrättsföreningens ekonomi vid en viss tidpunkt 
och under ett visst tidsintervall. Årsredovisningen omfattar normalt sett en tolvmånadersperiod. Syftet 
med årsredovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat. 
Viktigt är att ni tar er tid och läser igenom den. Spara den gärna. 
 
 
 
Att bo i en bostadsrätt 
Bostadsrätt är en form av boende där 
bostadsrättsföreningen äger fastigheten medan 
bostadsrättsinnehavaren är medlem i 
bostadsrättsföreningen och har nyttjanderätt till 
sin bostad.  
Det finns stora möjligheter att själv påverka 
sitt boende genom att aktivt delta i styrelsens 
arbete samt genom möjligheten att förändra i 
sin bostad.  
 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen är den del av 
årsredovisningen där styrelsen redogör det 
gångna året samt eventuella planer för 
nästkommande år. Förvaltningsberättelsen ska 
öka förståelsen för årsredovisningens övriga 
delar. 

 
Resultaträkning 
En resultaträkning är en uppställning av 
föreningens intäkter och kostnader som 
uppstått under föreningens räkenskapsår. 
Resultaträkningen är uppställd i två kolumner 
där den ena visar årets intäkter och kostnader 
och den andra kolumnen visar jämförelseåret, 
d.v.s. föregående års intäkter och kostnader. 

Balansräkning 
I balansräkningen redovisas föreningens 
samtliga tillgångar och skulder. En 
balansräkning består av tre delar. En 
tillgångsdel som visar föreningens samtliga 
tillgångar, en eget kapital del, som visar 
föreningens nettotillgångar, eller skillnaden 
mellan föreningens tillgångar och skulder, 
samt en skulddel som redovisar föreningens 
samlade skulder. Samtliga belopp som 
redovisas i balansräkningen är saldot per den 
sista dagen i föreningens räkenskapsår, d.v.s. 
balansräkningen visar en ögonblicksbild vid ett 
visst datum, till skillnad från resultaträkningen. 
 
Noter 
Noter är upplysningar och specifikationer över 
olika poster i balans- och resultaträkningen. 
Här framgår även vilka redovisnings- och 
värderingsprinciper föreningen tillämpar. 
 
Kontakt 
Vid frågor om ditt boende eller 
bostadsrättsförening kontakta styrelsen eller 
Upplands Boservice AB
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Beskrivning över vissa ekonomiska begrepp i en årsredovisning 
 
Avskrivning 
Ordet avskrivning är en ekonomisk term som 
används för att uttrycka den förslitning som sker av 
en tillgång som är upptagen i balansräkningen 
(anläggningstillgång). 
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen som en 
kostnad och ska visa, så nära verkligheten som 
möjligt, den förslitning som sker av tillgången. 
I notupplysningen till byggnadens bokförda värde 
framgår anskaffningsvärden, avskrivningar och det 
bokförda värdet. I tilläggsupplysningarna i 
årsredovisningen ska det även framgå vilka 
avskrivningsprinciper som tillämpas.  
 
Föreningens intäkter (årsavgifter) 
I föreningen uppstår normalt kostnader för drift, 
underhåll samt räntekostnader och utgifter för 
amortering av föreningens lån. För att täcka dessa 
kostnader och utgifter tas det ut en avgift 
(årsavgift/månadsavgift) av medlemmarna. 
Avgiftsuttaget ska vara så stort att det täcker 
föreningens kostnader och utgifter men ska även 
täcka de framtida utgifter som kan komma att bli 
aktuella för att underhålla fastigheten i enlighet 
med föreningens stadgar och underhållsplan,  
d.v.s. säkerställa underhållet av föreningens hus. 
 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och 
förvaltning av föreningens angelägenheter och det är 
normalt styrelsen som beslutar om föreningens avgifter. 
 
Underhållsfond 
Begreppet underhållsfond kan vara något missvisande då 
många kopplar det till begreppet ”fond”, som i en 
placering av pengar. En avsättning till fond för yttre 
underhåll är en redovisningsteknisk åtgärd för att i 
redovisningen visa belopp som reserveras för framtida 
underhåll. Att tillräckliga medel reserveras och att det 
finns intäkter som täcker det är mycket viktigt för att 
säkerställa framtida underhållsåtgärder enligt stadgarna.  
 
Årets resultat i en bostadsrättsförening kan vara svår att 
tolka. Detta beror på att de år föreningen utför en 
planerad underhållsåtgärd så resulterar detta i en kostnad 
i resultaträkningen, vilket kan innebära att föreningen 
redovisar ett negativt resultat. Vid en första anblick kan 
detta signalera att föreningen inte tar ut tillräckligt i 
avgifter, men så behöver det inte vara om föreningen 
tidigare har gjort tillräckligt höga avsättningar till 
underhållsfonden. 
 

Att det sker en avsättning till underhållsfonden innebär 
dock inte att föreningen med automatik har de likvida 
medel som krävs för att med egna medel finansiera 
framtida underhåll. Föreningens likvida medel framgår av 
tillgångssidan i årsredovisningen under ”kassa och bank” 
samt ”avräkning klientmedel” och ”i avräkning med HSB 
Uppsala”. Föreningens likviditet från tid till annan är ett 
samspel mellan när i tiden utbetalningar inklusive 
amorteringar sker och när intäkter inbetalas.  
 
Det är styrelsen som, i årsredovisningens 
resultatdisposition, ger förslag på avsättningens storlek 
för underhåll. I resultatdispositionen visas även om 
styrelsen lämnar förslag om att uttag ur fonden ska ske. 
Stämman fattar beslut utifrån styrelsens förslag om inte 
stadgarna anger annat. 
 
Eget kapital 
Eget kapital är skillnaden mellan föreningens tillgångar 
och skulder. Det egna kapitalet delas upp i bundet och 
fritt eget kapital. I det bundna egna kapitalet ingår 
insatser, eventuella upplåtelseavgifter och den yttre 
underhållsfonden. I det fria egna kapitalet ingår årets 
resultat och tidigare års resultat. Fritt eget kapital kan 
vara balanserad vinst eller ansamlad förlust. 
För att lättare förstå vad som påverkar det egna kapitalet 
så kan man förenklat säga att årets resultat påverkar det 
egna kapitalet med det redovisade resultatet. 
Förändringar av fond för yttre underhåll 
(”underhållsfond”) påverkar inte det egna kapitalet totalt 
sett utan endast fördelningen mellan bundet och fritt eget 
kapital. 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Om föreningen har ställda säkerheter redovisas dessa sist 
i balansräkningen. Normalt har föreningen lämnat 
säkerheter för sina lån och då vanligtvis genom 
fastighetsinteckningar. Fastighetsinteckningarna ger till 
exempel banker en säkerhet för de lån föreningen tagit. 
Det är summan av de uttagna fastighetsinteckningarna 
(eller andra säkerheter) som innehas av annan som ska 
redovisas under ställda säkerheter. En ansvarsförbindelse 
redovisas då en förening har ett åtagande eller ett möjligt 
åtagande gentemot en annan som är osäker om/när i tiden 
åtagandet kan bli aktuellt och/eller om en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet inte kan göras. Att en 
bostadsrättsförening har en ansvarsförbindelse är mycket 
ovanligt men inte omöjligt. Ett exempel på när en 
förening ska redovisa en ansvarsförbindelse är om 
föreningen har gått i borgen för annans skuld 
(borgensåtagande).  
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Upplands Boservice AB 

 
 Kontoret i Uppsala  Kontoret i Enköping 
 Box 347, 751 06  Uppsala  Box 8, 745 21 Enköping   
 Besök: Märstagatan 4, UPPSALA Besök: Ågatan 5, Enköping 
 Telefon: 018-18 74 02  Telefon: 0171 - 47 83 00 
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