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Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda att stadig- varande 
användas i föreningen.

Avskrivning
När en anskaffningsutgift för en tillgång inte 
kostnadsförs direkt utan periodiseras, dvs fördelas 
på så många år som är den beräknade ekonomiska 
livslängden.

Balansräkning
En sammanställning över föreningens tillgångar, 
skulder och eget kapital.

Förvaltningsberättelse
Del i årsredovisningen där styrelsen redovisar 
verksamheten i text.

Inre reparationsfond
Fond avsedd för utgifter för repara- tioner i en 
bostadsrättslägenhet.

Insats
Den kapitalinsats som bostadsrättens första ägare 
gjorde.

Soliditet
Föreningens betalningsförmåga på lång sikt.

Underhållsfond
Fond för framtida reparationer och underhåll som 
föreningen gör avsätt- ning till årligen. Storleken 
på avsätt- ningen styrs dels av stadgarna dels av 
årsstämman. Kallas även yttre repara- tionsfond. 
Fonden innehåller dock inga pengar.

Upplupna intäkter
Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura 
ännu ej skickats eller betalning erhållits.

Upplupna kostnader
Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där 
faktura ännu ej erhållits eller betalning gjorts.

Upplåtelse
Sker då en bostadsrätt skapas första gången vid 
nyproduktion eller ombildning.

Upplåtelseavgift
En avgift som föreningen kan ta ut tillsammans 
med insatsen när en bo- stadsrätt upplåts. Tas 
ibland ut om för- eningen upplåter en bostadsrätt 
först då föreningen har varit igång en tid.

Upplåtelseavtal
Det avtal som skrivs mellan fören- ingen och 
bostadsrättens köpare då bostadsrätten köps för 
första gången.

Årsavgift
Avgiften som bostadsrättsägare betalar till 
föreningen för att täcka för- eningens utgifter och 
fondavsättningar.

Årsstämma
Föreningens högsta beslutande organ.

Kapitaltillskott
Då föreningens medlemmar betalar mer insatser. 
Detta kan göras för att t.ex. betala av på 
föreningens lån eller reparera huset. Tillskottet kan 
använ- das för att minska reavinstskatten.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet
Föreningens betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning efter mer än ett 
år.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för om- sättning eller 
förbrukning.

Resultaträkning
En sammanställning på föreningens intäkter och 
kostnader under räken- skapsåret.

Ordlista



ÅRSREDOVISNING 
2019

BRF Flygvärdinnan 1
Org nr 769619 - 3346

Förvaltningsberättelse  1
Resultaträkning  5
Balansräkning   6
Kassaflödesanalys  8
Noter    9
Revisionsberättelse           14



































www.brfflygvardinnan1.se
info@ brfflygvardinnan1.se

Facebook: BRF Flygvärdinnan1

www.fastum.se
90 220


