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Jonas Gustavsson, Ekonomisk förvaltare på Nabo



• Allmänt om ekonomi och ekonomiska begrepp

• Leverantörsfakturahantering

• Arvoden och utlägg

• Kundreskontra

• Likviditet

• Lån

• Skatter

• Underhållsplan

• Budget

• Rapporter

• Försäkring



• Resultaträkning

− Beskriver alla intäkter och kostnader över en period och summerar till ett resultat

• Balansräkning

− Tillgångar: vad föreningen äger 

− Skulder och eget kapital: hur föreningen finansierat tillgångar

• Kontoplan

− Förteckning över alla RR och BR-konton som kan användas i bokföringen

• Projekt och dimensionsobjekt

− märkning av transaktioner i bokföring för uppföljning

• Inbetalning

− Intäkt (periodiserad inbetalning)

• Utbetalning

− Kostnad (periodiserad utbetalning)



• Budget

− Oftast 1-årig plan för resultaträkningen för uppföljning mot faktiskt utfall

• Amortering

− Avbetalning på lån, det är ej en kostnad utan minskning av skuld

• Likviditet

− Hur mkt tillgängliga betalningsmedel som finns i föreningen. Ofta summa av kassa, bank och sparkonton(om 
ej bundna)

• Soliditet

− Andelen eget kapital av totala skulder och eget kapital

• Investering

− Större belopp och som kan föras som tillgång



• Avskrivning

− Värdeminsk. av byggnad/komponent över ekonomisk livslängd

• K2/K3

− Redovisningsregelverk från BFN, under K3 kan underhåll föras som tillgång och skrivas av enligt ovan. I 
K2 kostnadsförs det direkt. Framgår i ÅR not 1 vilket regelverk din förening tillämpar.
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1. Informera leverantörer om rätt fakturaadress och ej autogiro

2. Fakturor till leverantörsfakturaadress där de scannas och tolkas

3. Sedan till Nabo för kontroll, kontering och periodisering

4. Sedan för attest hos föreningen enligt attestregler i föreningen

a) Mejlavisering till personer i attestregel/blinkar på verktyget

b) Attestregler sätts av ordf. i systemet – 2 i förening vanligt/rekommenderat – minst 3 personer

5. Efter godkänd attest ser Nabo till att faktura betalas

6. Betalning återrapporteras från bank och status på faktura uppdateras i logg

Följ alla fakturor i portalen per leverantör eller datum



Eventuella val vid attest:

• Moms/momsnyckel (Levregel)

• Projekt/dimensionsobjekt

• Bestridande/delbetalning

• Vidarefakturering

• Kommentar intern/Nabo



Skillnaden mellan överföring och utlägg är att för en överföring behövs ej kategori av kostnad eller kvitton 
bifogas då endast flytt av pengar till nytt konton (generellt)

1. Ange vad utlägg avser och vem som gjort det

2. Bifoga kvitton (digitalt eller printa utläggsfaktura och skicka in)

3. Ge kategorier för kvitton (resa, mat etc) som stöd för bokföring

4. Ange konto för utbetalning

5. Läggs upp för attest

6. Attesteras

7. Utbetalas direkt



Styrelsen bestämmer själva periodicitet för utbetalningarvoden, men betalningsmottagare behöver läggas 
upp före utbetalning. Stämman bestämmer dock storleken på arvodet se protokollet. Sedan registreras 
arvodet per person och attesteras enligt attestregler. Självattest är ej tillåtet



• Styrelsen kan följa status på 
inbetalningar och alltid enkelt se 
vad som är obetalt.

• Nabo signalerar när vi önskar  
vägledning för ytterligare åtgärd

• Med ett färg system kan enkelt följa 
vad status är på respektive faktura

• Kan beställa automatiskt inkasso



• Välj åtgärd och skapa åtgärdsärende



Nabo rekommenderar:

• Motsvarande 2-3 månaders intäkter i kassan

• Amortera överlikviditet istället för sparkonto

I likviditetsprognos finns:

• Inkomna attesterade fakturor

• Planerade skattebetalningar

• Gjorda aviseringar

*Rapporten om transaktionskontot uppdateras varje natt



Nabo rekommenderar:

• Eftersträva kort och låg ränta, ej saxa lån

− Upphandla bästa villkor

− Amorteringsmöjligheter

− Lägsta kostnad

• Följ era lån i plattformen

• Upphandla årligen

• Ju större del av låneportföljen desto bättre 
möjligheter

• Amortering ger indirekta kapitaltillskott



Nabo sköter alla deklarationer  via deklarationsombudsfullmakten och skattebetalningar
• Moms
• Arbetsgivaredeklaration
• Inkomstdeklaration
• Preliminärskatt
Är ni osäkra kring momsval så hjälper vi dig – kontakta förvaltaren eller skriv i fakturaloggen. Styrelsen 
behöver dock registrera för moms samt som arbetsgivare (Nabo kan bistå).

Moms
Helavdragsrätt - 100% - avser helt och hållet momsad verksamhet
Blandad verksamhet – xx% - avser kostnader som avser både momsad verksamhet och boende
Externa parkeringar – xx% - avser kostnader för parkering där en andel är momsade externt uthyrda
IMD – xx% - avser kostnader relaterade till vidarefakturering genomg IMD till medlemmar
Endast boende – 0% - kostnader kopplade till endast boende/lägenheter

Fastighetsdeklaration
Nabo skickar fråga när det är dags om ni önskar hjälp med fastighetsdeklaration (tilläggstjänst). 
Fastighetens värdeår styr beskattningen och typen av fastighet (småhus, flerbostadshus, lokaler  etc)



Nabo rekommenderar:
• Ha en komplett underhållsplan
• Utför underhållet och uppdatera den

UNDERHÅLLSPLANEN ÄR STYRELSENS VIKTIGASTE EKONOMISKA DOKUMENT
• Väsentligt för en rättvisande avgiftssättning 
• Väsentligt underlag för amortering/sparande
• Väsentlig för planering av ekonomin i förening
• Största ansvaret att förvalta föreningens tillgång på ett bra och ekonomiskt sätt
• Myndighetskrav
• Försäkringsbolag – ersättning

Komplett – hela byggnaden, belopp inkl moms, intervall och planerat årtal per åtgärd



• Instrument för likvidplanering och kostnadsuppföljning

• Beställs via Rapporter eller i ett ärende så levererar Nabo ett utkast för styrelsens bearbetning

• Efter styrelsen låst budgeten dyker den upp som jmf tal i rapporter.

• För avgiftssättning krävs även UH plan, finansieringsberäkningar (belåning, ränta över tid och amortering) 
samt normalårsberäkningar. Se webinar om Rättvisande avgifter.



• Realtidsrapporter för Resultat- och balansräkning som kan exporteras till excel.

• Fritt val av perioder, men vänta åtminstone 1 månad efter avslutad period för tillförlitligare siffror.

• Avstämda kvartalsrapporter (externa konton, underlag budget)

− Ingår i ekonomisk förvaltnings-avtal men behöver beställas

• Finns drill-down ner till verifikat/faktura på alla konton i rapporterna genom dubbelklickning.



Nabo rekommenderar:

Upphandla försäkring via försäkringsmäklare som är bra på bostadsrättsföreningar

Försäkringar innehåller mycket villkor, självrisker och olika omfattning. Det viktigast är att ni som styrelse 
och föreningens tillgångar är skyddade på ett tryggt sätt. Förordar en trygg försäkring framför en billig, 
vilket kan bli det mest ekonomiska ni gjort

Nabo samarbetar med Proinova som är specialister på försäkringar för bostadsrättsföreningar och har tagit 
fram en trygg försäkring som kan erbjudas via två olika försäkringsbolag

Lär dig det viktigaste om brf:ens försäkringar på under 25 minuter –
se filmerna på nabo.se/brf-trygg



Kontaktuppgifter
jonas.gustavsson@nabo.se

Få senaste uppdateringarna – följ oss på 
sociala medier

Anmälan på 
nabo.se/kunskap

Skriv in ”Nabo” följt 
av ett mellanslag

Fler webinar

• Rättvisa avgifter

• Myndighetskrav

• Brf:ens årsredovisning

• Budget i brf:en

• Hållbar och energieffektiv brf

• Hantering av hyresrätter

• Ekonomisk plan

• Brf:ens försäkringar

• Genomgång av kundportalen

• Grundläggande juridik för brf:en


