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Vi har i vår förening differentierade andelstal. Ett för driften som är i enlighet med den ekonomiska 
planen från föreningens start. Ett för kapitaldelen där vissa medlemmar har betalat av, delar eller 
hela, sin del av föreningens lån och därigenom sänkt sin låneandel. Om medlem önskar betala av 

sin lånedel och slippa kapitalhyran vänligen kontakta styrelsen. 


Nedan följer ett förtydligande av resultatet fördelat på Drift respektive Kapital och där 
Avskrivningarna ersatts av Planerat underhåll enligt Underhållsplanen för en rättvisare bild.

Kkr 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Resultat enl Årsredovisningen (s7) −277 −379 −2432

Avskrivning tas bort (s7) 1446 1440 1447

Utfört Planerat UH tas bort (not5 s12) 325 423 2421

Årligt Underhåll enl UH-plan läggs till (s6) −972 −953 −1155

Intäkt kapital tas bort (not2 s11) −1281 −1349 −1498

Kostnad kapital /Ränta tas bort (s7) 457 579 602

Resultat Drift −302 −239 −615

Vinst kapital som amorteras (rad 6+7) 824 770 896

Resultat Drift+ kapital 522 531 281
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Brf Lindholmsdockan

Låneandelstal 2020-06-30

Lgh nr Lgh nr

1 1,1844% 44 1,1299%

2 1,1197% 45 1,0704%

3 1,3010% 46 1,7929%

4 0,0000% 47 1,5398%

5 0,0000% 48 1,4101%

6 1,3075% 49 1,1292%

7 1,2971% 50 1,1602%

8 1,0745% 51 1,4588%

9 1,1021% 52 1,1794%

10 1,3036% 53 1,7341%

11 1,8345% 54 1,4588%

12 0,0000% 55 1,1794%

13 1,1056% 56 0,8426%

14 1,1123% 57 1,4660%

15 1,1110% 58 1,1852%

16 1,0259% 59 0,0000%

17 1,3799% 60 2,4327%

18 1,3160% 61 1,6062%

19 1,1275% 62 1,4557%

20 1,1041% 63 1,1653%

21 1,3226% 64 1,7839%

22 1,5845% 65 1,4557%

23 0,0000% 66 1,1653%

24 1,1433% 67 1,7839%

25 1,1653% 68 1,4626%

26 0,0000% 69 1,1710%

27 1,8923% 70 1,7929%

28 0,0000% 71 1,4629%

29 1,4104% 72 1,5398%

30 0,0000% 73 0,0000%

31 0,0432% 74 1,0906%

32 1,1435% 75 1,1321%

33 1,4252% 76 1,4588%

34 1,6460% 77 1,7049%

35 0,0000% 78 1,1321%

36 1,1036% 79 1,4588%

37 0,0000% 80 1,7341%

38 1,1243% 81 1,1451%

39 1,3506% 82 0,0000%

40 1,7839% 83 1,3057%

41 1,1243% 84 1,8990%

42 0,6326% 85 1,6826%

43 1,7929% 86 1,7428%
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Ordlista

Anläggningstillgång
Tillgång som föreningen avser använda under en längre tid. De vanligaste anläggningstillgångarna är 
föreningens byggnader samt dess mark. 

Avskrivning 
Bokföringsmässig värdeminskning av tillgång genom att tillgångens ursprungliga värde fördelas som 
kostnader över de år som tillgången nyttjas. Den vanligaste avskrivningen i bostadsrättsföreningar är 
avskrivningar av föreningens byggnad. Mark skrivs inte av.

Balanserat resultat
Är summeringen av de årliga resultaten för samtliga föreningens tidigare räkenskapsår. Det balanserade 
resultatet är en del av föreningens fria egna kapital.

Balansräkning
Sammanställning över föreningens ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Balansräkningen är uppdelad i 
en del som består av föreningens tillgångar och en annan med eget kapital och skulder vilket visar hur 
föreningens tillgångar har finansierats.  

Bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte som har för avsikt att upplåta lägenheter 
och eventuellt lokaler med bostadsrätt i föreningens hus. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet av 
föreningens hus medan det inre underhållet är respektive bostadsrättshavare ansvar. Vem som ansvarar för 
vad regleras i föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ där föreningens samtliga medlemmar 
demokratiskt fattar beslut. Exempel på beslut som fattas är styrelsesammansättning, disposition av resultat 
samt väsentliga förändringar såsom nybyggnationer. 

Förutbetalda intäker och upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter uppstår t.ex. om föreningens medlemmar betalar in årsavgiften före räkenskapsårets 
slut för period som avser nästa räkenskapsår. En upplupen kostnad uppkommer om det efter 
räkenskapsårets slut inkommer fakturor som avser föregående räkenskapsår. Vanliga upplupna kostnader är
kostnader för el, fjärrvärme och vatten som faktureras i efterskott. 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader uppstår när en faktura inkommer före räkenskapsårets slut men avser nästföljande 
år som t.ex. försäkring som vanligen betalas i förskott innan perioden den avser. 
Upplupna intäkter uppkommer om föreningen väntar sig en intäkt som ännu inte realiserats.

Kassaflöde
Visar flödet av in- och utbetalningar under en viss period och redovisas i en kassaflödesanalys i 
årsredovisningen. Föreningens kassaflöde från den löpande verksamheten bör vara tillräckligt för att täcka 
det långsiktiga underhållsbehovet av fastigheten. Kassaflödet är ett viktigt mått på föreningens välmående 
och visar tydligare än årets resultat om föreningen har tillräckliga intäkter.

Kortfristiga skulder
Är de skulder föreningen har som förfaller inom ett år från bokslutsdatumet. Vanliga kortfristiga skulder är 
leverantörsskulder och amorteringar som väntas ske inom det närmsta året. Här redovisas även de 
fastighetslån sonm förfaller under kommande räkenskapsår. Dessa lån förnyas normalt till nya villkor.

Medlemsinsatser
Innefattar de betalningar som erläggs av de första innehavarna av lägenheterna i föreningen i samband med 
att de upplåts.



Resultaträkning
Sammanställning över föreningens intäkter och kostnader för en viss period som mynnar ut i årets resultat 
för räkenskapsåret. Resultaträkningen nollställs för varje nytt räkenskapsår. 

Revisor
Väljs årligen av föreningens medlemmar på föreningsstämman för att granska räkenskaperna och styrelsens
arbete. I bostadsrättsföreningar är det krav på revisor och eventuella auktoriseringskrav på revisorn regleras 
i föreningens stadgar. 

Stadgar
I stadgarna redogörs de regler som gäller för föreningens verksamhet. Stagarna är giltiga från och med det 
datum de registreras hos Bolagsverket och får inte innehålla bestämmelser som strider mot lagen.

Ställda säkerheter
Utgörs vanligtvis av inteckningar i föreningens fastighet. Banker kräver säkerhet för sina lån vilket de får 
genom pantbrev som kommer till via inteckningar i föreningens fastighet. 

Underhållsfond
Kallas även yttre fond. I enlighet med föreningens stadgar görs årligen en avsättning till föreningens 
underhållsfond för att täcka det långsiktiga underhållsbehovet för fastigheten. När underhållsarbete utförs 
ianspråktas medel ur fonden. Det långsiktiga underhållsbehovet bör framgå av föreningens underhållsplan. 

Underhållsplan
Är ett dokument som ska ta upp och beskriva de underhållsåtgärder som ligger inom 
bostadsrättsföreningens ansvarsområde samt kostnadsuppskatta dessa åtgärder. Underhållsplanen visar ett 
uppskattat långsiktigt underhållsbehov för att hålla fastigheten i gott skick. 

Årets resultat
Är det slutliga resultatet för räkenskapsåret efter sammanställning av föreningens intäkter och kostnader för 
perioden. 

Årsavgift 
Avgift som erläggs av föreningens medlemmar för att täcka löpande driftskostnader, ränta och för att 
säkerställa det långsiktiga underhållet av fastigheten. Årsavgiften betalas vanligen månadsvis och kallas 
därför ofta för månadsavgift. 

Årsredovisning
Innehåller förutom balans- och resultaträkningen kompletterande upplysningar i form av noter. Sådant som 
inte redovisas i balans- och resultaträkningen samt noter återges i förvaltningsberättelsen för att ge en 
översikt av föreningens verksamhet samt en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning och utveckling.
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