
Ordlista Bostadsrättsföreningen Bernstorp 
 
Amortering   Avbetalning på skuld 
 
Ansvarsförbindelser Åtagande att fullgöra vissa ekonomiska förpliktelser, bland annat 

borgensförbindelse och pensionsåtagande. 
 
Avskrivningar När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera 

redovisningsperioder (år) med hänsyn till tillgångens ekonomiska 
livslängd. Föreningen skriver endast av fastigheten (ej mark), detta sker 
enligt den ekonomiska planen eller styrelsebeslut. 

 
Balanserat resultat  Bostadsrättsföreningens samlade resultat genom åren. 
 
Balansomslutning Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i balansräkningen. 
 
Balansräkning Sammanställning av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital. 

Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen. 
 
Bundet lån Lån som inte kan sägas upp förrän efter ett överenskommet datum. 

Oftast är även räntesatsen bunden under viss tid, så kallad fast ränta. 
 
Eget kapital Är uppdelat i bundet eget kapital och fritt eget kapital. I det 

bundna egna kapitalet ingår insatser, upplåtelseavgifter och yttre 
fondavsättning. Det fira egna kapitalet består av balanserat resultat 
och årets resultat.  

 
Insats Är den kapitalinsats i föreningen som en bostadsrättsinnehavare ska 

betala till föreningen när bostadsrätten upplåts första gången enligt 
ekonomisk plan. 

 
Interimsfordringar Förutbetalda kostnader (till exempel försäkringspremier och 

förvaltningskostnader som är betalda i förskott, alltså under 
verksamhetsåret som avser kommande verksamhetsår).  

 
Interimsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Exempel på upplupna 

kostnader är räntekostnader och värmekostnader som inte är betalda och 
fakturerad under räkenskapsåret, men avser räkenskapsåret. Exempel på 
förutbetalda intäkter är hyror och årsavgifter som är inbetalda till 
föreningen i förskott. 

 
Intäkt Periodiserad inkomst, det vill säga inkomst med hänsyn till den 

tidsperiod under vilken inkomsten har uppenbarats eller intjänats. 
Föreningens största intäkt är hyrorna och årsavgifterna. 

 
Kassaflöde Skillnaden mellan in- och utbetalningar som görs i föreningens löpande 

verksamhet. Bostadsrättsföreningar som har 1000 basbelopp eller mer i 
balansomslutning skall upprätta en kassaflödesanalys (ett basbelopp 
2006 är 39 700).  

 
Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. 

Exempel är årsavgifter och hyror.  



 
Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. Är 

skulder som föreningen bla har till leverantörer. 
 
Kostnad Anskaffningsvärdet på de resurser föreningen förbrukar under en viss 

period. Föreningens största kostnader är driftskostnader så som värme, el 
och fastighetsskatt. 

 
Långfristiga fordringar Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. 
 
Långfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen (lån 

till banken). 
 
Noter  Väsentliga tilläggsupplysningar till årsredovisningen. 
 
Resultat  Beräknas som intäkter minus kostnader under en viss period. 
 
Resultaträkning Den del av en förenings årsredovisning som visar hur vinst eller förlust 

för räkenskapsåret har uppkommit (årets resultat). 
 
Räkenskapsår Är den period som en årsredovisning omfattar och utgör normalt tolv 

månader och sammanfaller med kalenderår. Sammanfaller inte 
räkenskapsåret med kalenderåret är det ett så kallat brutet räkenskapsår. 
Styrs av föreningens stadgar.  

 
Ställda säkerheter Föreningens pantsättning på fastigheten, som är en säkerhet för 

föreningens lån. 
 
Upplåtelseavgift Är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen 

när en bostadsrätt upplåts.  
 
Yttre fond Den yttre reparationsfonden är den del av årsavgiften som avsätts för 

yttre underhåll, dvs sådant underhåll på föreningens fastigheter som inte 
hör till de enskilda lägenheterna. Enligt de flesta stadgar skall föreningen 
sätta av minst 0,3 % av taxeringsvärdet eller enligt underhållsplan. 
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