Kort om Nabo

+100

1,600

50,000

Kunder

Lägenheter

6

Smidiga och
uppskattade verktyg

Experter inom
teknik, ekonomi & juridik

Kontor

8/10 kunder
rekommenderar oss

Ekonomisk förvaltning – Teknisk förvaltning – Juridik

Budget i brf:en
Jonas Gustavsson, Ekonomisk förvaltare på Nabo

Agenda
•

Hur och varför använda en budget?

•

Varför ska vi ha en budget och måste vi det?

•

Vilka olika budgetmetoder finns det?

•

Komplett ekonomisk analys för rätt avgift i föreningen

Hur och varför ska vi använda oss av budgetar?
Budgeten tas ofta fram i slutet av räkenskapsåret och bygger på utfall under året och föregående
räkenskapsår.
Är endast ett krav om det står i föreningens stadgar
− Er revisor kan dock önska att en budget ska finnas, även om det inte är ett krav.
Bra för kostnadskontroll, mindre bra för avgiftssättning
En budget ska inte justeras under innevarande räkenskapsår
− Se den istället som en möjlighet att reda ut varför skillnader mellan budget och verklighet uppstår.
Rekommendation att det ses som ett hjälpmedel för styrelsen och att den ej delges era medlemmar.

Vad baserar man en budget på?
När man gör en budget utgår man från de kostnader man haft under föregående år:
• Kostnaderna räknas sedan upp i takt med inflationen
• Räntekostnader räknas om utifrån eventuella planerade amorteringar eller behov av nya lån
• En ordentlig genomgång av underhållsplanen är ett måste för att få med de kostnader som
beräknas under kommande året.
• Stämmoprotokoll
• Lånereskontra

Vad baserar man en budget på?
Saker att kolla extra på:
Värmekostnader, vatten, el? Går det att göra justeringar för att sänka förbrukning?
Avtal, kan något avtal omförhandlas? Gäller även ev. hyresavtal.
Räntekostnader, löper bindningstiden ut för något lån?
Fastighetsavgift/fastighetsskatt, kontrollera att ev. lokalhyresavtal innehåller fastighetsskatt och
att de indexregleras!
• Tomträttsavgäld
•
•
•
•

Oavsett budgetmetod, ha en underhållsplan
Resultatbudget, bygger på resultaträkningen med intäkter och kostnader
• Genomgång intäkter, kostnader och underhållsplan samt kostnadskontroll
Likviditetsbudget, bygger på inkomster och utgifter, pengar in och pengar ut
• Planering kassa, lån och amortering

Metoderna kompletterar varandra, därför bra med båda!

Vad är en resultatbudget och när är den användbar?
•

Enklaste budgetmodellen

•

Bygger på föreningens resultaträkning
− Inkluderar avskrivningar

•

Bör inflationsjusteras

•

Bra för kostnadskontroll, mindre bra för avgiftssättning

•

Utgår från faktiska kostnader (Ek. plan, avgiftssättning använder kalkylerade nivåer)

Ha koll på föreningens ekonomi med hjälp av en likviditetsbudget
•

Liknar en kassaflödesanalys.

•

Bygger i grunden på inbetalningar och utbetalningar – inte kostnader och intäkter!

•

Avskrivningar tas inte med, däremot planerade amorteringar.

•

Viktigt att ta med beräknad underhållsinvesteringar, se till att er underhållsplan är
uppdaterad.

•

Planerar din brf upplåta ny yta? Ta i så fall med inbetalningen på ombildning av exempelvis
en hyresrätt eller lokal

För- och nackdelar med att ha en budget
Fördelar

Nackdelar

• Kostnadskontroll. Jämför utfall med budget, stämde
budgeten? Vilka kostnader kan vi se över och
eventuellt skära ner på?

• Risk finns att för mycket fokus läggs på årets resultat,
vilket inte alltid säger så mycket om hur god
ekonomin är i föreningen

• Ger en översyn av driftskostnader och diskussion
inom styrelse kring kostnader och intäkter i
föreningen samt möjlighet hitta förbättringsåtgärder

• Budgeten ger inget svar om avgiftsnivån i föreningen
rätt eller fel, kassaflöde från verksamheten kan dock
ge en fingervisning om vart det lutar..

• Likviditetsbudget är bra för att se möjlighet till
amortering samt planering för eventuell nyupplåning
för att undvika
• Avvikelse analys faktiskt utfall – bättre eller sämre än
plan

Ta budgetarbetet ett steg längre, gör en komplett
ekonomiskanalys (rätt avgifter i föreningen)
Hur gör vi det?
•
•
•
•
•

Räkna fram ett normalår för föreningens intäkter och kostnader, ta inte med eventuella
engångsintäkter/kostnader.
Hur och när sker kommande underhåll?
Eventuella ombildningar, dolda tillgångar, situation lokalhyresgäster?
Ser över likviditet, finansiering och amorteringar över tid
Räkna med kalkylnivåer över längre tid

Ta budgetarbetet ett steg längre, gör en komplett
ekonomiskanalys (rätt avgifter i föreningen)
Varför är det bra?
•

För att ha en rättvis avgift och tillgodose medlemmarnas ekonomiska intresse bör man
ha ett betydligt längre perspektiv på förvaltningen av fastigheten

•

Att alla är med och sätter av/amorterar till underhåll löpande jämnt över tid och
undvika överraskningar med kraftiga förändringar av avgiften i föreningen

•

Styrelseuppdrag att finns jämlikhet, förvaltar fastigheten på ett bra sätt och ta tillvara
medlemmarsekonomiska intressen över tid

Tack! Finns det fler frågor?
Kontaktuppgifter
jonas.gustavsson@nabo.se
Få senaste uppdateringarna – följ oss på
sociala medier

Fler webinar
• Rättvisa avgifter
• Myndighetskrav

Anmälan på
nabo.se/kunskap

• Brf:ens årsredovisning
• Budget i brf:en
• Hållbar och energieffektiv brf
• Hantering av hyresrätter
• Ekonomisk plan

Skriv in ”Nabo” följt
av ett mellanslag

• Brf:ens försäkringar
• Genomgång av kundportalen
• Grundläggande juridik för brf:en

