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www.fau.se

Fristående Affärsutveckling AB, www.fau.se,  startade 1997 och 
ägdes tidigare av Forum Fastighetsekonomi, ett av landets ledande 
företag inom fastighetsrådgivning. idag är bolaget personalägt. I 
många frågor samarbetar bolaget fortfarande med sin tidigare ägare.

Stefan Engberg, civ.ing, Reg. fastighetsmäklare, ledamot i 
Mäklarsamfundet, Chartered Surveyor,  MRICS

Har arbetat med fastigheter, fastighetsanalyser, informationsfrågor i 
fastighetsbranschen, fastighetstransaktioner sedan 1985 varav 
ombildningar sedan 1997 och nyproduktion av bostadsrätter sedan 
2000.
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En titt bakåt i tiden

Riksbyggen uppförde Brf Silfverdalen med inflyttning 1984.

Fastigheterna köptes för 80,4 mkr

Betalning skedde genom lån 76,2 mkr, ca 6 300 kr/kvm med räntor på 
i genomsnitt ca 13 %

Insatser 4,2 mkr ca 347 kr/kvm, avgift 275 kr/kvm plus värme

Föreningen var inkomstbeskattat enligt schablon

Föreningen fick statliga räntebidrag och avdragsrätt för betald ränta 
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Balansräkning 1/1 2013

Föreningens tillgångar
Byggnader,mark, installationer 72,2 mkr
Värdepapper (lån till RB) 1 mkr
Kassa mm (korta lån RB) 6,7 mkr

Föreningens skulder 
Banklån SBAB, 5 krediter           64,6 mkr,  ca 5 400 kr/kvm
Genomsnittlig ränta idag ca 3,45% 2,2 mkr/år, ca  184 kr/kvm

Eget kapital
Inbetalda insatser, underhållsfond och 14,9 mkr, ca 1 400 kr/kvm
balanserat resultat

Föreningen betalar ingen inkomstskatt, har inga bidrag eller avdragsrätter
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Avgift idag

Avgiften idag är baserad på varje lägenhets ursprungliga insats i 
förhållande till sammanlagda insatsen enligt ett sk andelstal.

3 rok betalar ca 750 kr/kvm/år

4 rok betalar ca 660 kr/kvm/år

5 rok betalar ca 635 kr/kvm/år

Avgiften får samma fördelning som bostadshyror i hyreslägenheter.

Mindre enheter betalar högre avgift per kvm än större
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Avgiften ska täcka 
föreningens kostnader 
vilka under 2012 
fördelades enligt 
figuren



Kapitaltillskott

En brf kan fatta beslut om kapitaltillskott från medlemmarna

Tvingande tillskott,  används om det egna kapitalet är hotat

Frivilliga tillskott, används för att optimera den privatekonomiska 
situationen. Vid beräkning av rea-vinst vid en försäljning minskas vinsten 
med kapitaltillskottet. 

Obs att föreningens amorteringar ur skattesynpunkt också kan räknas som 
kapitaltillskott vid reavinstberäkning 

Syftet är att höja föreningens egna kapital och minska beroendet av extern 
lånefinansiering och att erhålla den privata avdragsrätten för betald ränta.
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Kapitaltillskott

Kapitaltillskott (enl. Skatteverkets hemsida)
Kapitaltillskott som du lämnar till bostadsrättsföreningen 
under din innehavstid är avdragsgilla om de varit avsedda 
att användas av föreningen för amortering av lån eller för 
att finansiera ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten. 
Tillskott för amorteringar anses ha uppgått till ett belopp 
som motsvarar bostadsrättens andel av de amorteringar 
som föreningen gjort under innehavstiden. Ett 
kapitaltillskott för ny, till eller ombyggnad på fastigheten 
måste ha använts för ett bestämt byggnadsarbete för att 
det ska beaktas. Dessutom ska det sammanlagda beloppet 
från medlemmarna uppgå till minst 3 000 kr gånger antalet 
deltagande bostadsrätter. (för brf Silfverdalen min 369 tkr)
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Vad säger stadgarna

§ 12 INSATS, AVGIFTER MM

”Ändring av insats skall alltid beslutas av föreningsstämma”

”Årsavgiften skall fördelas på föreningens bostadsrätter i förhållande 
till lägenheternas insatser”

”Årsavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda 
årsavgifterna i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger 
täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder”

SLUTSATS: För att införa en möjlighet till frivilliga kapitaltillskott krävs 
beslut av en föreningsstämma
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Stadgarna, forts

§ 27 BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA

”Föreningsstämmans mening är den som fått mer än hälften av de 
avgivna rösterna”

§ 28 ÄNDRING AV DESSA STADGAR

”Ett beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar är giltigt 
om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt 
om det fattas på två av varandra följande föreningsstämmor och 
minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på 
beslutet”
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Räkneexempel

En lägenhet om 3 rok betalar idag 64 633 kr/år i avgift

Lägenheten bidrar med ca 18 000 kr i ränta till föreningens 
gemensamma lån

Lägenhetens andel av föreningens lån är ca 500 000 kr

Om innehavaren betalar in ett frivilligt kapitaltillskott om 100 000 kr 
sjunker föreningens räntekostnad med ca 3 500 kr/år för den aktuella 
lägenheten. Lånar medlemmen till kapitaltillskottet för samma ränta 
före skatt kostar det denne ca 2 450 kr/år efter skattereduktionen.
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Vad krävs?

En stadgeändring

Stadgarna måste ändras för att medge två andelstal

En fastställd princip

Styrelsen måste sedan ta fram principer för hur de frivilliga 
kapitaltillskotten ska beräknas och hanteras

Ett erbjudande

Ett samlat erbjudande ev i samarbete med tex SBAB

En inbetalning
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