Att bo i bostadsrätt
Vad är en bostadsrättsförening?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars
ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med
bostadsrätt i föreningens fastighet åt sina medlemmar
(bostadsrättshavare). De regler som finns att följa när
det gäller en bostadsrättsförening finns bl.a. i
föreningens stadgar. Därutöver finns regler i
bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.
Tillsammans med övriga medlemmar utser man en
styrelse som bestämmer över ekonomi och förvaltning.
När du köper en bostadsrätt blir du indirekt ”delägare” i
bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett
ägande som ger både rättigheter och skyldigheter. Alla i
föreningen ska ta ansvar, inte bara för den egna
lägenheten, utan även för fastigheten och dess
kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens
stadgar.
Vad är en bostadsrätt?
Den som bor med bostadsrätt är medlem i en
bostadsrättsförening. Bostadsrättshavarna har
nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid.
Bostadsrätten kan säljas och den kan ärvas eller
överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.
Ägare
Bostadsrätthavare talar ofta om att de äger sin lägenhet.
Det är formellt fel. Föreningen äger huset och har
upplåtit lägenheten med bostadsrätt.
Bostadsrättshavaren äger en andel i föreningen och har
en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning.
Bostadsrätten går att överlåta och kan säljas.
Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?
I en bostadsrättsförening råder demokrati. En gång varje
år hålls en föreningsstämma där de boende väljer
styrelse och revisor. Varje medlem har en röst och rätt
att lämna in motioner till stämman. Innehar flera
medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock
tillsammans en röst. Stämman är föreningens högsta
beslutande organ. Här ska bl.a. beslutas om fastställelse
av resultat och balansräkningar, disposition av vinst
eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått
och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska
mötas. Där diskuteras och granskas styrelsens
förvaltning av föreningens tillgångar, budgeten
presenteras och där beslutas om vilka frågor som
styrelsen ska arbeta med. En ny styrelse väljs. Varje
medlem kan lämna förslag, motioner eller ställa frågor till
stämman. Den valda styrelsen ansvarar sedan för
”skötseln” av föreningen fram till
nästa föreningsstämma. Styrelsen har regelbundna
sammanträden och du kan lämna förslag, frågor eller
synpunkter till styrelsen.

I din lägenhet avgör du om och när det ska göras smärre
förändringar som t.ex. ommålning eller tapetsering. Ska
du däremot göra större förändringar som t.ex. bygga om
badrummet eller ändra rumsindelningen måste du
rådfråga styrelsen först och i vissa fall få tillstånd innan
du gör några åtgärder.
Hur fungerar ekonomin?
En bostadsrättsförening ska själv betala sina kostnader.
Eftersom ingen utomstående ska tjäna pengar på ditt
boende, bor du till självkostnadspris. Ju bättre ni
gemensamt sköter er bostadsrättsförening, desto bättre
blir föreningens ekonomi. Drivkraften i en
bostadsrättsförening är att tillvarata alla medlemmars
intresse  framförallt de ekonomiska  på bästa sätt. En
väl fungerande förening kan därför själv bidra till att öka
kvaliteten i boendet och pressa boendekostnaderna.
Vilka kostnader har man i en bostadsrättsförening?
Räntekostnader, fastighetsskatt och andra skatter,
kostnader för värme och vatten samt underhåll,
avskrivningar, försäkringar, förvaltningsarvoden,
administration m.m.
Behövs hemförsäkring för bostadsrätten?
En bostadsrättshavaren bekostar själv sin hemförsäkring
som bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg. I
vissa föreningar finns gemensamma
bostadsrättstilläggsförsäkringar och bostadsrättstillägget
ingår då i årsavgiften. Bostadsrättstillägget omfattar det
utökade underhållsansvaret bostadsrättshavaren har
enligt bostadsrättslagen och stadgarna.
Vem bestämmer vad man betalar i månadsavgift?
Det är i normalfallet styrelsen som fastställer årsavgiften.
Årsavgiften fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande
till bostadsrättens insats eller andelstal beroende på vad
som står i stadgarna.

Att läsa en årsredovisning
ÅRSREDOVISNING
Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat
räkenskapsår och som ska behandlas vid ordinarie
föreningsstämma. Årsredovisningen ska omfatta
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och noter.
Förvaltningsberättelsen
Redogör i text och tabeller för verksamheten.
Resultaträkningen
Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader under
räkenskapsåret. Överstiger intäkterna kostnaderna blir
mellanskillnaden vinst. Vid omvänt förhållande uppstår
förlust. Styrelsen ska till föreningsstämman föreslå hur
årets resultat samt övrigt fritt eget kapital efter
avsättning/ianspråktagande till/av underhållsfond ska
disponeras.
Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder per
bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består av
anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier) samt
omsättningstillgångar (kontanter, kortfristiga fordringar
mm). Föreningens skulder består av fastighetslånen
samt olika slag av kortfristiga skulder (förskottshyror,
leverantörsskulder, ännu ej fakturerade skulder mm).
Under eget kapital redovisas grundavgifter, olika fonder
samt disponibla vinstmedel/ansamlad förlust.
Kassaflödesanalys
Visar föreningens finansiella flöden, det vill säga
föreningens in och utbetalningar under räkenskapsåret
Noter
Ger ytterligare information om vilka
redovisningsprinciper som använts samt posterna i
resultaträkningen, balansräkningen och
kassaflödesanalysen.
TERMER I ÅRSREDOVISNINGEN
Driftkostnader
Uppvärmning, försäkringspremie, sophämtning, städning
etc. samt fastighetsskötsel inklusive underhåll.
Övriga externa kostnader
Förbrukningsmaterial, kostnader för föreningens
administration samt övriga kostnader.
Personalkostnader
Styrelsearvoden samt ev. ersättningar till anställda.
Avskrivningar
Avskrivningar måste ske på grund av ålder och
nyttjande. Genom att bokföra en anskaffning som
tillgång (aktivera) och skriva av den under en beräknad
livslängd fördelas anskaffningskostnaden över flera år.

Anläggningstillgångar
Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt bruk
inom föreningen, t ex fastigheterna.
Omsättningstillgångar
Ska i allmänhet kunna omvandlas till pengar inom ett år.
Långfristiga skulder
Är i huvudsak de lån som föreningen ska betala på
längre sikt än ett år.
Kortfristiga skulder
De skulder som föreningen ska betala inom ett år.
Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap,
alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller
dålig likviditet bedöms utifrån förhållandet mellan likvida
medel och kortfristiga skulder. Om likvida medel
motsvarar kortfristiga skulder anser man i normalfallet att
likviditeten är god.
Soliditet
Med soliditet menas föreningens långsiktiga förmåga att
betala även de långfristiga skulderna. Soliditet beräknas
som föreningens totala egna kapital i procent av
balansomslutningen.
Föreningens underhållsfond
Till denna fond görs årliga avsättningar för att säkerställa
föreningens framtida planerade underhåll. Detta
underhåll finns dokumenterat i föreningens
underhållsplan eller motsvarande. Avsättning till och
återföring från underhållsfonden sker genom omföring
mellan fritt och bundet eget kapital i balansräkningen.
Återföring från underhållsfonden till fritt eget kapital görs
i takt med att planerade underhållsåtgärder genomförs.
Ställda säkerheter
Avser den säkerhet som lämnats för erhållna lån. Detta
sker genom att ett pantbrev (inteckning) uttages i
fastigheten på belopp som i regel motsvarar erhållna lån.
REVISIONSBERÄTTELSEN
Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen,
förvaltningen och om styrelsens förslag till användande
av överskott eller täckande av underskott, samt att de
till eller avstyrker huruvida föreningsstämman bör
bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

