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Detta examensarbete handlar om bostadsaktiebolagens ekonomiplanering gällande det 

bokföringstekniska resultatet och dess beskattning. I teoridelen beskrivs kort bostadsak-

tiebolagens historia i Finland, bolagens lagenliga uppgift och aktieägarnas rättigheter 

och skyldigheter. I teoridelen beskrivs också hur bolagens bokföring skall uppställas 

och hur resultatet uppstår. I den beskrivs vilka typer av intäkter som måste föras via re-

sultaträkningen och vilka som kan föras direkt in i balansen som ökning av det egna ka-

pitalet, skillnaden mellan dessa samt vilka typers bokningar i bokföringen som kräver 

bolagsstämmans beslut och vilka man kan göra i samband med att man uppgör bokslu-

tet. I teoridelen beskrivs även vilka typers kostnader som kan aktiveras i balansen så att 

de inte påverkar resultatet samt beslutsprocessen kring dessa och avskrivningarnas på-

verkan på resultatet. Efter teoridelen kommer den empiriska studien i vilken resultatet 

och de betalda skatterna jämförs och sambandet mellan de för fyra valda bostadsaktie-

bolag. Sambandet undersöks med Pearsons r och determinationskoefficienten. Inga av 

de fyra bolagen som var med i undersökningen har betalat skatt under uppföljningspe-

rioden, vilken är 2002-2016. Det leder till att det inte finns ett samband mellan resultat 

och betalda skatter. Studien jämför även sambandet mellan resultatet och utförda sane-

ringar. Inget samband mellan saneringar och resultat kunde hittas, eftersom bolagen gör 

stora aktiveringar i samband med saneringarna och avskrivningar därpå följande åren, 

även fondbetalningarnas andel påverkar detta. Som en tredje analys jämförs sambandet 

mellan resultatet och andelen investerarägare inom bolagen. Inget samband kunde heller 

hittas här, även om bolagen skiljer sig från varandra gällande aktieägargrunden. Det 

finns alltså inget samband mellan de olika faktorerna som är med i studien. Det visade 
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1 INLEDNING 

I Finland finns det 88 000 bostadsaktiebolag (PRS 2017). Alla dessa har som uppgift att 

förvalta en fastighet och se till att byggnaden på den hålls i skick. För att driva verk-

samheten krävs det pengar. I normala fall bekostar dessa bolag sin verksamhet för det 

mesta med vederlag av aktieägarna. En del av kostnaderna täcks även med hyror och 

serviceavgifter.  

 

Då en person eller ett samfund ”äger en bostad” i ett bostadsaktiebolag äger man egent-

ligen inte själva lägenheten utan en aktieserie som berättigar ägaren att besitta en viss 

lägenhet. Då uppstår också skyldigheten att betala vederlag enligt bolagsstämmans be-

slut, för just den aktieserien. Många kan tänka att de insamlade vederlagen går direkt till 

skötsel, men i verkligheten är bostadsaktiebolagens ekonomi mer komplext. Största de-

len av kostnaderna för bostadsaktiebolagen är köpta tjänster, i alla dessa (förutom några 

undantag som försäkringar och räntor) finns moms, utöver moms betalas även fastig-

hetsskatt och skatt på vinsten bolagen visar.  

 

Bostadsaktiebolagens uppgift är endast att förvalta en fastighet och byggnaderna på den. 

Syftet är inte att idka näringsverksamhet och generera vinst som delas ut som dividend 

åt aktieägarna. Varför skall bolagens resultat beskattas? Och hur beskattas den? För att 

minimera skatten för resultatet måste bolagens disponent tillsammans med styrelsen 

planera kommande stora reparationer, långa lån och finansiering av dessa på förhand.  

 

Då jag började läsa mig djupare in i ämnet, bostadsaktiebolagens vinstbeskattning och 

resultatmanipulering, märkte jag att det inte finns någon ny forskning kring ämnet. Det 

finns verk om inkomstbeskattning från 2010-talet och andra allmänna böcker om be-

skattning. Men alla böcker och forskningar jag stött på som riktar sig direkt mot bo-

stadsaktiebolagen är skrivna före 1990-talet. Därför anser jag att det är ett viktigt ämne 

att skriva om.  
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1.1 Problemformulering 

Att äga en bostadsaktie i syfte att bo i lägenheten den berättigar till anses ofta vara lätt. 

Bolaget ser till att alla större reparationer görs, värme-, vattensystem och avfallsav-

hämtning fungerar, vardagliga skötseluppgifterna sköts och disponenten sköter den lö-

pande administrationen. Men allt detta har ett pris. Skötselkostnaderna för ett höghusbo-

stadsaktiebolag var år 2015 genomsnitt 4,98€/m2/mån, vederlaget var 4,05€/m2/mån 

(Statistikcentralen 2016). Skillnaden finansieras med hyresintäkter och serviceintäkter 

som vatten- och bastuavgifter. Utöver dessa skötselvederlagsbaserade kostnader hör 

räntekostnaderna till skötselkostnader, de finansieras före det mesta med kapitalvederlag 

istället för skötselvederlag. Utöver räntorna finansieras långfristiga lånens amorteringar 

med kapitalvederlag.  

 

Bostadsaktiebolagen är vanligtvis inte momsskyldiga. Vederlagen och hyrorna är alltså 

vanligtvis momsfria, vilket leder till att bolagen inte avdrar någon moms utan betalar 

den i sin helhet till leverantören för alla köpta tjänster som är momsbelagda.  

 

En direkt skatt alla bostadsaktiebolag betalar är fastighetsskatt. Fastighetsskatten är en 

skatt som kommunen uppbär för alla fastigheter i kommunen, med undantag för vissa 

fastigheter som ägs av allmännyttiga organisationer. Skatten baserar sig på skatteför-

valtningens värdering av fastigheten och byggnaden. Ifall ett bostadsaktiobolag hyr 

tomten betalar den inte skatt för tomten, endast för byggnaden.  

 

Eftersom bostadsaktiebolagen är aktiebolag beskattas även vinsten. Ifall bolaget gör 

vinst och den inte har gamla fastställda förluster betalar den skatt på 20 % av vinsten 

(Skatteförvaltningen c 2017). Vinstens beskattning baserar sig på inkomstskattelagen 

istället för lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eftersom ett bostadsak-

tiebolag inte anses idka näringsverksamhet. Om man äger en bostadsaktie med syfte att 

bo i lägenheten är det ingen idé att betala skatter på bostadsaktiebolagets vinst i form av 

vederlag, detta skulle vara dålig ekonomiplanering av bolagets styrelse och disponent. 

Eftersom bolagen visar vinster, ibland t.o.m. stora sådana, uppstår frågan betalas det 

skatt på den?  

 



8 

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att redogöra hur ett bostadsaktiebolags resultat upp-

står och hur det beskattas. I teoridelen finns beskrivet hur resultatet uppstår och beskatt-

ningsgrunderna för ett bostadsaktiebolag. I den empiriska studien analyseras vinsten och 

mängden skatt som betalats och vilka faktorer påverkar resultatet och den betalda skat-

ten.  

 

Bolagen som jag valt med i forskningen jämförbara med varandra. Alla befinner sig i 

södra stadsdelarna av Helsingfors, alltså nära varandra. Alla är på egen tomt, så inget av 

bolagen har hyresutgifter. Alla hus som bolagen äger är minst 80 år gamla och har under 

årens lopp sanerats på ganska lika sätt, men under olika tidpunkter. Under årens lopp 

har tak, fasad, rör, värmeväxlare och fönster har sanerats i alla bolag minst en gång. 

Alla bolag är idag kopplade till Helen Oy:s fjärrvärme, ingen av dem var kopplad genast 

efter att byggnaden blev färdiga.  

 

Huvudforskningsfrågorna är:  

1. Hurdant är förhållandet mellan resultatet och den betalda skatten?  

2. Påverkar gjorda större saneringar det uppstådda resultatet och den betalda 

skatten? Som större saneringar räknas sådana vars storlek är större än 50% av 

det uppburna ordinarie skötselverdelaget för det ifrågavarande året.  

3. Påverkar andelen investerarägare det uppstådda resultatet och den betalda 

skatten?  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag valde att undersöka hur resultatet uppstår och hur skatterna betalas från bolagets 

perspektiv. Jag beskrev hur bostadsaktiebolagens bokföringstekniska resultat uppstår, 

hur den skiljer sig från skattetekniska resultatet och hur resultatet beskattas. Jag tar inte 

hänsyn till fastighetsskatten eller moms. Utanför forskningen blir också naturligtvis för-

skottsinnehållning, som inte är en skatt, utan ett avdrag från den anställdas löner. Likaså 

blir lönebikostnaderna utanför, även om de ofta betraktas som en skatt eftersom de är 
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lagstadgade obligatoriska avgifter med vilka man finansierar lagstadgat pensions- och 

försäkringsverksamhet.   

 

Jag samlade in data från fyra bostadsaktiebolag för tiden 2002-2016, materialet består 

alltså av 60 bokslut. Tidsbegränsningen drar jag vid 2002 för att jag har valt att uppfölj-

ningsperioden är 15 år. Den övre ändan är vid 2016, för att 2017 är det sista bokslutet 

som är fastställt för varje bolag och från det får man reda på de betalda skatterna för 

2016, ifall det uppstått restskatt. Alla bolag som är med i undersökningen har Helsing-

fors som hemort och fastigheterna bolagen äger befinner sig en två kilometers radie från 

Helsingfors järnvägsstation, alltså nära Helsingfors centrum. Alla bolag äger ett höghus 

i sten eller tegel, byggt mellan 1910 och 1930 på egen tomt, inga bolag har alltså arren-

detomter.  

 

1.4 Begrepp 

Förklaringar på begrepp och förkortningar som jag använder i detta arbete: 

 

Fastighet: med fastighet menas sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet för 

jordinnehav i Finland som har införts som fastighet i fastighetsregistret. (Fastighets-

skattlag 1:2) 

 

Lägenhet och bostad: i detta examensarbete menas med lägenhet och bostad samma sak. 

Alltså ett utrymme som är avsett för boende och är enligt bostadsaktiebolagets bolags-

ordning i en aktieägares besittning. (LBab 1:3, inom annan lagstiftning betyder lägenhet 

gård, alltså en forms fastighet.) 

 

LBAb: Lag om bostadsaktiebolag  

 

HFD: Högsta förvaltningsdomstolen 
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2 METOD 

Inom ekonomisk forskning utförs kvalitativ och kvantitativ forskning. Jag har valt att 

göra en kvantitativ studie eftersom jag har ett brett numeriskt material till mitt förfo-

gande.  

 

2.1 Kvalitativ forskning 

En kvalitativ forskning baserar sig på en text, intervju el. dyl. Samplet är alltså snävt 

och tanken är att man skall analysera det material som är forskningsobjektet. Utifrån 

forskningsmaterialet och dess innehåll skall man under forskningens gång hitta en teori 

som forskningens mål. Man skall alltså djuploda sitt material. Forskningsmaterialet 

handlar ofta om en text eftersom en enkät eller statistik kan vara svåra att tolka på ett 

kvalitativt sätt då de handlar om en stor insamling av data som sedan kodas till tabeller. 

Teorin man letar fram under forskningen kommer alltså att basera sig på den text man 

använt i sin forskning, teorin är alltså inte universell och kan inte användas på vilken 

som helst motsvarande text. (Bryman & Bell 2013 s.49-50) 

 

2.2 Kvantitativ forskning 

Till motsats från den kvalitativa forskningen baserar sig den kvantitativa forskningen på 

siffror som speglas mot en teori. Den kvantitativa forskningen är alltså deduktiv. Teorin 

är en existerande teori inom forskningsområdet eller en teori som forskaren byggt upp 

före hen har samlat in data och på så sätt inte ännu vet forskningens resultat, förstås kan 

en hypotes finnas före datainsamlingen. Eftersom det finns en stark koppling till en teori 

som baserar sig på vetenskaplig text anses den kvantitativa forskningen ofta vara mer 

objektiv än den kvalitativa. (Bryman & Bell 2013 s.49-51)  

 

Materialet kan samlas in på olika sätt, ofta handlar det om sammanställning av officiell 

statistik eller en enkät. Då man samlat in data skall den kodas till siffror så att man kan 

jämföra den med teorin. Den kvantitativa forskningen baserar sig ofta på ett stort sampel 
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och kan därför anpassas på en väldigt allmän nivå. Forskningens menig är att bekräfta 

eller förkasta sambandet mellan insamlad data och teori. (Bryman & Bell 2013 s.49-51) 

 

En kvalitativ forskning som baserar sig på siffror och analys av dem kan man tänka att 

forskningen är objektiv eftersom ”siffror inte går att misstolka”. Trots att forskningen 

baserar sig på fastställd historisk data och materialet är stort är det viktigt att komma 

ihåg att denna forskning gäller den typens bolag jag valt med i min forskning. Man kan 

alltså inte dra en slutsats att resultatet av forskningen går att implementera på samtliga 

bolag i Finland. Den som använder slutsatsen av forskningen har själv ansvaret över att 

använda den på ett ändamålsenligt sätt. (Holme & Solvang 1996 s.150) 

 

2.3 Val av forskningsmetod 

Den empiriska studien baserar sig på insamlad data från bostadsaktiebolagens fastställda 

bokslut. Eftersom det är numeriskt mätbar historisk data, är studien till sin natur kvanti-

tativ. Studien går ut på att analysera förhållandet mellan resultatet och betalda skatterna, 

att analysera resultatet och betalda skatternas förhållande med gjorda saneringar och att 

analysera resultatet och betalda skatternas förhållande med aktieägargrunden. 

 

I kapitel fem finns den empiriska studien. Den börjar med univariatanalyser som redo-

gör variablerna i forskningen för de ovanstående frågorna. Efter univariatanalyserna 

uppföljer Bivariatanalyser. Univariatanalys är analys av en variabel i taget. Bivariatana-

lys innebär analys av två variabler i taget. Variablerna är de ovannämnda; resultat, be-

talda skatter, gjorda saneringar och aktieägargrunden.  

 

För resultatets del finns det stapeldiagram som visar det uppstådda resultatet för varje 

år. Det finns också diagram som visar det kumulativa resultatet under uppföljningspe-

rioden.  

 

Analys över utförda saneringarna att presenteras i tabeller där jag kodar in saneringarnas 

storlek till variabler 1X, 2X, 3X osv, där X motsvarar 50% av det uppburna skötselve-

derlaget för det ifrågavarande året.   
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Analys över ägarna i husen presenteras som procent i tabeller. Alltså andelen aktieägare 

som bor själv i huset jämfört andelen aktieägare som inte bor i huset.  

 

Efter de univariata analyserna följer bivariata analyser för all data. Analysen tar reda på 

sambanden mellan de olika variablerna. Univariata analysen är Pearsons r samband mel-

lan de olika variablerna. Pearsons r är ett tal som visar sambandet mellan två olika mät-

bara variabler som är intervallvariabler. Intervallvariabler är variabler som kan mätas så 

att avståndet mellan de olika svaren är lika, i detta fall alltså en euro (Bryman & Bell 

2013 s.344). Svaret kommer att ligga någonstans mellan noll och ett. Ett betyder att 

sambandet är 100% och variablerna är beroende av varandra. Svaret kan anges i plus 

eller minus, plus betyder ett positivt samband och minus ett negativt. Ifall svaret är noll, 

betyder det att det inte finns något samband alls mellan variablerna. Efter Pearsons r kan 

determinationskoefficienten presenteras genom att kvadrera Pearsons r. Determinat-

ionskoefficienten bestämmer hur beroende variationerna i respektive variabel är av 

varandra, svaret är ett procenttal. (Bryman & Bell 2013 s.355-357) 

 

3 BOSTADSAKTIEBOLAGEN I FINLAND 

Fastigheter, särskilt höghus, har redan från 1800-talet byggts och upprätthållits av bolag. 

Att driva verksamheten i bolagsform har gjorts för att underlätta fördelningen av kost-

nader och rättigheter inom fastigheten. Före den första bostadsaktiebolagslagen trädde 

ikraft 1926 löd dessa bolag aktiebolagslagen och betraktades som vanliga aktiebolag. 

(Jauhiainen et al. 2013 s.5-9) 

 

Den nuvarande lag om bostadsaktiebolag som trädde i kraft 1.7.2010, den tillämpas på 

alla enligt finsk lag registrerade bostadsaktiebolag. Lagen tillämpas också på de aktiebo-

lag som är registrerade före den första lagen om bostadsaktiebolag 1926 vars bolagsord-

ning bestämmer att över hälften av bostädernas ihop räknade golvyta skall vara aktielä-

genheter som skall vara i aktieägarnas besittning. (LBAb 1:1) 
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3.1 Bostadsaktiebolagens uppgift och förvaltning 

Enligt LBAb 1:2 är ett bostadsaktiebolag är ett aktiebolag vars uppgift enligt bolagsord-

ningen är att äga och besitta en eller en del av en eller flera byggnader av vars golvyta 

över hälften är reserverat för aktielägenheter som besitts av aktieägarna. Bolagets alla 

aktier skall ensam eller i en serie berättiga ägaren att besitta en lägenhet eller andra jäm-

förbara utrymmen i byggnaden bolaget äger.  

 

Lagen säger entydigt att bolaget måste äga utrymmen i minst en byggnad. Ett bostads-

aktiebolag kan alltså inte enbart hyra utrymmen som aktieägarna sedan får besitta. Men 

ett bostadsaktiebolag kan vid sidan om ägandet hyra tilläggsutrymmen för aktieägarnas 

eller hyresgästernas behov. Sådana utrymmen kan t.ex. vara förråd eller garage. Till-

äggsutrymmena måste utgöra mindre än hälften av utrymmena bolaget har till sitt förfo-

gande. Som bostadslägenheter räknas alla lägenheter i bolagsordningen, dess yta räknas 

från lägenhetens ytterkanter minus bärande väggar och pelare samt ventilationskanaler. 

(Jauhiainen et al. 2013 s.10-17) 

 

Bostadsaktiebolagens lagstadgade syfte är att upprätthålla och förvalta fastigheten och 

byggnaden på den, enligt aktieägarnas behov inom ramen för LBAb och bolagsordning-

en. Vanliga tjänster som bostadsaktiebolagen erbjuder för aktieägarnas behov är bl.a. 

vatten, värme, avfall, TV och data-anslutningsmöjligheter. Utöver att erbjuda dessa 

tjänster kan ett bostadsaktiebolag driva annan verksamhet som inte omfattas av närings-

verksamhetens risker, med undantag för uthyrningsverksamhet. Att ett bostadsaktiebo-

lag får idka hyresverksamhet leder till att bolaget kan hyra delar av byggnaden och kan 

med hyresintäkterna bekosta skötselkostnader. Ifall hyresintäkterna är stora kan det leda 

till att inget skötselvederlag behöver uppbäras av aktieägarna. Det är även vanligt att 

bostadsaktiebolag äger små andelar i telefon-, värme- och vattenbolag. Dessa bolag har 

ofta varit andelslag vilka omvandlats till aktiebolag och andelssatsen har omvandlats till 

aktier i motsvarande mängd. Även annan investeringsverksamhet med låg riskklass är 

tillåten. (Jauhiainen et al. 2013 s.23-29) 

 

Bostadsaktiebolagen är enskilda juridiska personer och är inte på något vis samman-

slagna med aktieägarna. I och med att ägaren och bolaget inte är samma juridiska per-
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son kan ett bostadsaktiebolag ha egna skulder och fordringar. De skulder bolaget har 

kan inte direkt krävas av aktieägarna. Regeln fungerar även tvärtom, aktieägarnas per-

sonliga skulder kan inte krävas in av bolaget. Ett bostadsaktiebolag kan därmed ha skul-

der till finansieringsinstitut utan att de belastar enskilda aktieägarna. (Jauhiainen et al. 

2013 s.30-31) 

 

Enligt LBAb 7:8 sköts bostadsaktiebolagens förvaltning och löpande ärenden av bola-

gets styrelse och disponent. Styrelsen väljs av bolagsstämman och måste bestå av tre till 

fem medlemmar ifall inte bolagsordningen bestämmer annat. Ifall styrelsen består av 

färre än tre medlemmar måste den också ha minst en suppleant. Styrelseordförande får 

inte fungera som disponent om inte bolagsordningen eller bolagsstämman bestämmer 

annat.   

 

Bolagets styrelse och disponent måste enligt bostadsaktiebolagslagen handla omsorgs-

fullt och för bolagets bästa. Det krävs att ledningen är lojal mot alla aktieägare likvär-

digt, dessutom förutsätts att de inte enbart driver de nuvarande ägarnas intressen. Frågan 

om ledningen agerat omsorgsfullt kommer på tal då ett misstag har skett och ledningen 

ställs inför rätta för det. Vårdslöst agerande kan framkomma som en handling eller en 

försummelse. (Jauhiainen et al. 2013 s.48-49) 

 

3.2 Aktieägarens rättigheter och skyldigheter 

Att äga aktier i ett bostadsaktiebolag hämtar rättigheter till aktieägaren. Sådana rättig-

heter är t.ex. att delta i bolagsstämman med rösträtt och kunna klandra stämmans beslut. 

Andra rättigheter är att ha rätt att besitta en lägenhet i bolagets byggnad enligt bolags-

ordningens bestämmelser. Alla aktier eller aktieserier har en unik besittningsgrund.  

Oftast har olika aktier eller aktieserier olika lägenheter som besittningsobjekt. Men i 

vissa bolag kan de olika aktieserierna berättiga till en och samma bostad men begränsa 

tiden när man får besitta den. En sådan modell används ofta i stugor som är i gemen-

samt ägo. Som aktieägare har man också rätt att använda den möjliga inlösningsrätten i 

bolaget. Den vanligaste skyldigheten en aktieägare har är att vara tvungen att betala ve-

derlag till bolaget. Man är också skyldig att hålla lägenheten man besitter i gott skick 
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och använda den för den avsikt bolagsordningen bestämmer. Alla aktier berättigar äga-

ren till en röst på bolagsstämman, ifall inte bolagsordningen annat bestämmer. Den enda 

bestämmelsen bolagsordningen gällande röstetalet kan bestämma är att en aktieserie 

förblir en röst. (Jauhiainen et al. 2013 s.67-69) 

 

En aktieägare får rätten att delta på bolagsstämman då hen kan på ett pålitligt sätt bevisa 

att aktierna har överförts från den föregående ägarens ägo till den nya ägaren. Det bety-

der alltså att man kan använda rösträtten aktierna berättigar ägaren till, även om överlå-

telseskatten är obetald och aktieägaren därför inte är registrerad i aktieregistret. Ett un-

dantag gäller de aktier som har överförts och bolagets övriga aktionärer har inlösnings-

rätt. Då berättigar aktieinnehavet inte till några röster på bolagsstämman före inlös-

ningstiden löpt ut.  (Jauhiainen et al. 2013 s.69-74) 

 

En aktie eller en aktieserie kan i normala fall överföras till vilken juridisk person som 

helst. Bolagsstämman eller bolagsordningen kan ge vissa begränsande bestämmelser. 

Enligt nuvarande lagstiftning kan begränsningen endast vara en inlösningsparagraf. Men 

förr, före lag om bostadsaktiebolag från 1992, kunde man även ha andra begränsningar 

som gav de dåvarande aktieägarna rätt att köpa upp aktier innan egentliga försäljningen 

eller begränsade handel av aktier utan bolagets tillstånd. Dessa två begränsningar är 

idag såtillvida olagliga att man inte kan införa dem i nya bolagsordningar, men ifall de 

finns i en existerande bolagsordning är de fortfarande ikraft (Lag om införande av lagen 

om bostadsaktiebolag 6:3). Aktierna överförs alltid i de helheter bolagsordningen anger. 

Om en aktieserie alltså består av 25 aktier kan man inte sälja fem av dem, däremot kan 

man sälja 20 % av dem, vilket skulle motsvara samma ägo andel. Eftersom aktierna är 

serier representeras hela serien på bolagsstämman av en ombudsman. Två eller flera 

ägare för en aktieserie kan alltså inte ha olika åsikter på bolagsstämman. (Jauhiainen et 

al. 2013 s.77-80)  

 

4 BESKATTNING AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN 

Eftersom bostadsaktiebolagen är bokföringsskyldiga aktiebolag bör de föra bok över 

alla intäkter och utgifter och göra upp ett bokslut för räkenskapsperioden, som i normala 
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fall är tolv månader. I bokslutet skall framkomma bolagets ekonomiska läge i slutet av 

räkenskapsperioden i form av en balansräkning, resultaträkning och tillhörande bilagor. 

(Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.19) 

 

Bostadsaktiebolagen måste årligen göra en skattedeklaration till skattemyndigheten i 

hemkommunen. Resultatet som presenteras i skattedeklarationen baseras sig på resultat-

räkningens beskattningsbara resultat. Enligt HFD 1970 II 592 och HFD 1971 II 562 be-

skattas bostadsaktiebolagens resultat enligt inkomstskattelagen till skillnad från aktiebo-

lag som idkar näringsverksamhet, som beskattas enligt lag om beskattning av inkomst 

av näringsverksamhet. Resultatet beskattas alltså på ett annat sätt än resultatet för van-

liga aktiebolag. Skillnader uppstår då lag om beskattning av inkomst av näringsverk-

samhet har olika avdragsrättigheter än inkomstskattelagen. (Rajamäki et al. 1986 s.15-

26) 

 

Eftersom bolagen är beskattningsobjekt är det naturligt att bolagen försöker minimera 

den totala mängden skatt som skall betalas, alltså utföra laglig skatteplanering. Man kan 

tänka att den beskattningsbara juridiska personen vill veta skattens storlek på förhand 

för att kunna göra noggranna kalkyleringar om likviditeten. Det handlar alltså om att 

minimera beskattningsbara resultatet, vilket också ofta är lätt för ett bostadsaktiebolag 

som vet exakt vederlagens storlek då budgeten görs upp. För att påverka det beskatt-

ningsbara resultatet kan ett bostadsaktiebolag göra avskrivningar på fastigheten eller på 

maskiner och inventarier, aktivera reparationer, påverka vederlagens storlek, fondera 

intäkter och göra bostadshusreserveringar. (Rajamäki et al 1986 s.29-33) 

 

Bokslutet skall uppgöras enligt bokföringslagen 3:1, men för mindre bolag finns det 

lindringar för det. Bolagen är berättigade att ha ett lättare bokslut ifall någotdera av föl-

jande kriterier uppfylls;  

 

Enligt bokföringslagen 1:4a är det frågan om ett små företag då högst en av följande 

kriterier uppfylls:  

1) balansomslutning 6 000 000 euro, 

2) omsättning 12 000 000 euro, 

3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 50 personer. 
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Enligt bokföringslagen 1:4b är det frågan om ett mikroföretag då högst en av följande 

kriterier uppfylls:  

1) balansomslutning 350 000 euro, 

2) omsättning 700 000 euro, 

3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 10 personer. 

 

Enligt bokföringslagen 3:1 behöver små- eller mikroföretag inte uppgöra en verksam-

hetsberättelse, alltså en del av bostadsaktiebolagen faller inom ramen för dessa. Men 

LBAb 10:5 säger att alla bostadsaktiebolag måste uppgöra en verksamhetsberättelse.  

 

Eftersom bostadsaktiebolagen ofta har små balanser, en relativt liten omsättning och 

liten, eller ingen, personal får de göra upp sitt bokslut med lättare grunder än större bo-

lag. Som ett små företag och mikroföretag får man lämna bort och sammanställa konton 

i resultaträkningen ifall det gör resultaträkningen tydligare. Man bör ändå nämna minst 

omsättning, vinst/förlust och de rubriker som är skrivna med stora bokstäver i listan ne-

dan:  

(Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.38-42) 

 

Enligt bokföringsförordning 1:4 måste ett samfund som besitter en fastighet använda 

följande uppställning för resultaträkningen:  

 

1. Intäkter av fastighet 

a) Vederlag 

b) Hyror och arrenden 

c) Serviceintäkter 

d) Övriga intäkter av fastigheten 

 

2. Kreditförluster och korrektivposter 

 

3. Kostnader för fastighetens skötsel 

a) Personalkostnader 

b) Förvaltning 
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c) Drift och underhåll 

d) Skötsel av gårdsområden 

e) Städning 

f) Värme 

g) Vatten och avloppsvatten 

h) El och gas 

i) Avfallshantering 

j) Skadeförsäkringar 

k) Hyror och arrenden 

l) Fastighetsskatt 

m) Reparationer 

n) Övriga skötselkostnader 

 

4. FASTIGHETSBIDRAG 

 

5. Avskrivningar och nedskrivningar 

a) Byggnader och konstruktioner 

b) Maskiner och inventarier 

c) Övriga utgifter med lång verkningstid 

6. Finansiella intäkter och kostnader 

a) Dividendintäkter 

b) Ränteintäkter 

c) Övriga finansiella intäkter 

d) Räntekostnader 

e) Övriga finansiella kostnader 

 

7. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 

 

8. Bokslutsdispositioner 

a) Förändring av avskrivningsdifferens 

b) Förändring av skattemässiga reserver 

c) Koncernbidrag 

9. Direkta skatter 
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10. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)/ÖVERSKOTT (UNDER-

SKOTT)  

 

4.1 Intäkter 

Enligt bokföringsförordningen 1:4 kan ett bostadsaktiebolag ha intäkter av två olika 

slag; fastighetsintäkter och finansieringsintäkter.  

 

Fastighetsintäkterna, alltså bolagets egentliga intäkter, delas in i fyra underkategorier; 

vederlag, hyror, serviceintäkter och övriga intäkter. Med vederlag avses avgifter för ak-

tieägarna med vilka man finansierar bolagets verksamhet, reparationer, skötsel och ny-

anskaffningar av fastigheter eller byggnader. Hyror uppstår då bolaget hyr ut utrymmen 

som är i bolagets besittning och inte är kopplade till någon specifik aktieserie. Exempel 

på såna utrymmen kan vara källarutrymmen eller förråd. Serviceintäkterna består av er-

sättningar åt bolaget för att använda t.ex. bastu. Det är alltså frågan om en tjänst som 

köps av bolaget. Till övriga intäkter hör all annan försäljning, t.ex. försäljning av ser-

vicetjänster, disponenttjänster, el eller värme. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.114-

115) 

 

I resultaträkningen skall intäkterna grupperas enligt vilket slag av intäkter det handlar 

om. Alltså vederlagen, hyrorna, serviceintäkterna och övriga intäkter skall presenteras 

var för sig. Indelningen är viktigt för att läsaren av resultaträkningen skall få en bild av 

vilka alla intäktsformer bolaget har och hur stor andel av intäkterna består av vad. Föru-

tom i den ”vanliga läsarens” intresse är det i beskattarens intresse, eftersom olika slag 

av intäkter kan beskattas på olika sätt. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.106) 

 

Utöver de egentliga intäkterna kan ett bostadsaktiebolag ha finansieringsintäkter, som 

räntor, dividender och överlåtelsevinster. Kapitalvederlaget räknas inte som en finansie-

ringsintäkt utan som ett specialvederlag men skall ändå presenteras bland finansierings-

intäkterna under övriga finansieringsintäkter. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.111-

112)  
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Utöver den normala verksamheten kan ett bostadsaktiebolag samla in vederlag som 

fonderas. De fonderade medlen påverkar inte resultatet utan förs i balansen i en öron-

märkt fond. För att uppvisa en korrekt bild av bolagets verksamhet skall dessa fonde-

rade medel ändå bokföras via resultaträkningen så att läsaren får en korrekt bild av 

verksamheten och ekonomin.  

 

Exempel:  

Kapitalvederlag   0,00 

Fonderade andelar  -0,00  0,00 

Låneandelsbetalningar  0,00 

Fonderade andelar   -0,00 0,00 

(Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.142-143) 

 

Det finns två olika sorters fonder som presenteras i balansräkningen på den passiva si-

dan i egna kapitalet. Den passiva sidans egna kapital delas in i två huvudgrupper; bun-

det eget kapital och fritt eget kapital. Till det bundna hör; aktiekapital, byggnadsfond, 

värdeökningsfond, fonden för verkligt värde och omvärderingsfond. Alla andra fonder 

är fritt eget kapital. Reservfonden utgör ett undantag, den kan enligt sina regler eller bo-

lagsordningens bestämmelser motsvara en byggnadsfond i det bundna egna kapitalet 

eller motsvara någon annan typ av fond i det fria egna kapitalet (Jauhiainen et al. 2013 

s.678-683). Ifall ett bolag bestämmer sig för att sälja utrymmen som tillhör bolaget, t.ex. 

gårdskarlslägenhet eller källarutrymmen kan den i samband med aktieemissionen märka 

en del av försäljningssumman och intäkterna för aktierna i byggnadsfonden. (Leppini-

emi & Kaisanlahti 2016 s.265-267) 

 

För att ett bostadsaktiebolag skall fondera vederlag eller låneandelsbetalningar måste 

bolaget ha ett bolagsstämmobeslut över saken eller en anteckning i bolagsordningen. 

Ifall det inte finns ett beslut om det, behandlas betalningarna som beskattningsbara in-

täkter. Beslutet från en bolagsstämma måste göras under den pågående räkenskapspe-

rioden. Man kan alltså inte göra ett retroaktivt beslut på den bolagsstämman som fast-

ställer bokslutet. Medlen som fonderas måste användas till det ändamålet fonden är av-

sedd för. T.ex. inbetalningar till låneamorteringsfonden måste användas till amortering-
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ar. Ifall betalningen används på ett annat sätt behandlas de som beskattningsbara intäk-

ter. Alla aktieägare måste behandlas lika enligt bolagsstämmans eller bolagsordningens 

beslut. Man kan t.ex. på en bolagsstämma besluta att man att fonderar 70 % av kapital-

vederlagen och tar resterande 30 % som intäkter, då måste man göra en likadan fördel-

ning till alla aktieägare. Man kan alltså inte välja vilka aktieägares betalningar som fon-

deras och vilka är intäkter, utan alla betalningar är 70 % fondbetalningar och 30 % in-

täkter. (Skatteförvaltningen a) 

 

4.2 Kostnader 

Ett bostadsaktiebolag beskattas enligt inkomstskattelagen, men den största delen av alla 

kostnader som godkänns i beskattningen är lika som för bolag som beskattas enligt lag 

om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. (Tomperi 2007 s.153) 

 

Som intäkterna, grupperas också kostnaderna i två grupper; direkta kostnader och utgif-

ter från och till balansen. De direkta kostnaderna minskar på resultatet medan utgifterna 

till och från balansen kan periodiseras på olika år med hjälp av aktiveringar och av-

skrivningar. På det viset fördelas kostnaderna på olika år. (Leppiniemi & Kaisanlahti 

2016 s.144-146) 

 

Uppställningen av kostnaderna i resultaträkningen för ett bostadsaktiebolag är enligt 

listan i 4 Beskattning av bostadsaktiebolagen. Genast efter intäkterna kommer kreditför-

luster och korrektivposter. Dessa poster kan vara positiva eller negativa eftersom det 

kan uppstå intäkter om handeln har skett i en främmande valuta och man gör vinst med 

det. Det kan även uppstå kostnader av tidigare räkenskapsperioders avskrivna fordring-

ar. Som andra post kommer fastighetens skötselkostnader dit de flesta utgifterna hör. 

Därefter avskrivningar på maskiner och inventarier och byggnader. Till sist kommer 

finansieringskostnader med räntor o. dyl. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.156-159)  

 

Bostadsaktiebolagen kan göra avskrivningar på maskiner och inventarier eller på bygg-

nader utan en särskild plan. Det leder till att man kan låta bli att göra avskrivningar de 

åren man har större renoveringsprojekt och annars också gör ett minusresultat. Avskriv-
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ningarna bör ändå göras under tillgångens verkningstid. Även om bolagen inte behöver 

göra avskrivningar enligt en plan har de ändå en plikt att göra aktiveringar i balansen. 

Aktiveringarna skall göras med måtta, man får inte övervärdera tillgångarnas värde. Det 

leder till att man aktiverar försiktigt och gör små avskrivningar under årens lopp. Till 

slut har men en liten balans i förhållandet till bolagets egentliga tillgångar. (Leppiniemi 

& Kaisanlahti 2016 s.212-215)  

 

I beskattningen avdragningsbara avskrivningar är högst 4 % på en byggnad och högst 

25 % på maskiner och inventarier. Avskrivningen görs på tillgångens resterande belopp. 

Alltså både avskrivningens och tillgångens värde blir mindre och mindre för varje år 

som går, ifall man inte gör aktiveringar som ökar på tillgångens värde. (Skatteförvalt-

ningen b) 

 

I beskattningen får man inte avdra anslutningsavgifter till el-, vatten-, avlopps-, telefon 

eller fjärrvärmenätet, eller större avskrivningar än skatteförvaltningen har fastställt. 

(Leppiniemi & Kaisanlahti 2016 s.167)  

 

Ett annat sätt att fördela kostnader på olika år är att göra reserveringar. Enlig lag om bo-

stadshusreservering vid beskattningen kan bostadsaktiebolagen göra reserveringar som 

behandlas i beskattningen som kostnader. En bostadshusreservering kan göras då bola-

get vill visa mera kostnader i resultaträkningen. Reserveringen skall användas inom tio 

år efter att den gjorts. Man kan alltså ta kostnader på förhand och samla in pengar för ett 

större renoveringsprojekt. Reserveringen skall göras som namnet tyder på ett bostads-

hus, ett bostadshus är ett hus där minst hälften av dess golvytan är menat som bostäder. 

En bostadshusreservering skall täcka minst 200m2 och högst hela byggnadens bostads-

yta. Reserveringens värde får vara högst 68€/m2. Ifall man inte använder reserveringen 

inom tio år behandlas den upplösta reserveringen som en intäkt för bolaget. (Lag om 

bostadshusreservering vid beskattningen) Även om en bostadshusreservering behandlas 

som en kostnad i bokföringen och beskattningen kan man ändå inte få fastställt förlust 

med den. Det lönar sig alltså inte att göra reserveringar i onödan ifall man inte verkligen 

försöker få ner resultatet. Till skillnad från fondering, som kräver bolagsstämmobeslut, 

kan en bostadshusreservering göras i samband med att man gör upp bokslutet, det är 
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alltså ett styrelsebeslut som senare fastställs av en bolagsstämma. (Kaivanto et al. 2011 

s.268-269) 

 

4.3 Resultat och dess beskattning 

Resultatet för ett bostadsaktiebolag är skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna. 

Alltså ifall ett bolag har mera intäkter än kostnader blir resultatet positivt och beskattas. 

Resultatet från räkenskapsperioden beskattas beskattningsåret. Ifall bolagets räken-

skapsperiod är kalenderåret är även skatteåret detsamma. Ifall räkenskapsperioden inte 

är kalenderåret är beskattningsåret det år då räkenskapsperioden tar slut. I vissa fall kan 

två räkenskapsperioder ta slut samma kalenderår, t.ex. om man ändrar bolagets räken-

skapsperiod eller likviderar bolaget. Då består skatteåret av de räkenskapsperioder som 

tar slut under det kalenderåret. (Kukkonen 2004 s.130-135) 

 

Som tidigare konstaterat är vissa utgifter inte avdragningsbara i beskattningen och där-

för kan räkenskapsperiodens resultat skilja sig från det beskattningsbara resultatet. Man 

kan i bolagets bokföring t.ex. göra större avskrivningar på byggnaderna än det i beskatt-

ningen högsta i tillåtna 4 % för bostadshus eller ha kostnader för olika anslutningsavgif-

ter. Då blir bokföringsmässiga resultatet mindre än beskattningsbara resultatet. Men för 

att över huvud taget få behandla avskrivningar som kostnader i beskattningen måste de 

göras i bolagets bokföring. Alltså man måste göra avskrivningar i bokföringen, endast 

storleken i den egentliga bokföringen och i beskattningen kan skilja sig. (Kukkonen 

2004 s.130-135) 

 

Ifall man har kostnader eller intäkter som inte behandlas i bokföringen på samma sätt 

som i beskattningen, måste man redovisa skillnaden mellan dessa. Detta beror på att 

skattedeklarationen baserar sig på bolagets resultaträkning och balansräkning. Då bola-

get gör skattedeklaration redogörs skillnaderna på följande sätt: 

 

Bokföringsmässigt resultat  

+ skattepliktiga intäkter som inte är med i bokföringen  

- skattefria intäkter som är med i bokföringen  
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+ kostnader som inte är avdragbara i beskattningen men finns med i bokföringen  

- kostnader som är avdragbara i beskattningen men inte finns med i bokföringen 

= beskattningsbart resultat 

(Kukkonen 2004 s.130-135) 

 

Ifall bolaget gör ett visar vinst, beskattas det med 20 % (Skatteförvaltningen c 2017). 

Ifall resultatet visar förlust betalas det naturligtvis ingen skatt på det. Ett negativt resul-

tat kan fastställas genom att bolaget gör en skattedeklaration. Då man fastställer förlus-

ten bokförs den i skatteförvaltningens system vilket möjliggör att bolaget kan senare år 

visa vinst, men ändå slippa betala skatt. Man har upp till tio år på sig att avdra förlusten 

från kommande års vinster. Förlusterna måste användas i den ordning de uppstår, enligt 

FIFO metoden alltså. (Kaivanto et al. 2011 s.269-270) 

 

Exempel: 

Bolaget bestämmer sig för att måla byggnadens fasad för 100 000,00€ och tar ett tio års 

lån för reparationen. De årliga amorteringarna är 10 000,00€.  

 

Ifall ingen andel av målningsarbetets kostnader aktiveras i balansen gör bolaget en för-

lust på 100 000,00€. Därefter samlar man in kapitalvederlag som intäktsförs, man sam-

lar in så mycket vederlag att man kan täcka amorteringarna och räntorna för lånet. Rän-

torna är naturligtvis kostnader, men amorteringarna är inte, så bolaget gör en vinst på 

10 000,00€ därpå följande tio åren. Efter att tio år gått, har man först gjort ett minus på 

100 000,00€ och sedan en tio gånger 10 000,00€ vinst, de balanserar ut varandra vilket 

leder till att man inte behöver betala skatt på de tio åren man gör vinst.   

 

Men ifall lånetiden är längre än tio år är det mer komplicerat. Då kan man istället för att 

ta allt som en kostnad aktivera en del av renoveringen i balansen, som senare kan av-

skrivas.  

 

Det finns inga särskilda regler som säger när eller vilka betalningar bolagsstämman kan 

besluta om att fondera. Det leder till att man kan göra en renovering som i exemplet 

ovan och finansiera det med ett tio års lån som aktieägarna betalar bort med kapitalve-

derlag. Ett senare år kan man besluta att den andel av kapitalvederlaget som används för 
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låneamorteringar fonderas, då förblir den största delen av kapitalvederlaget skattefria 

intäkter till bolaget. Den gamla förlusten förblir kvar i bokföringen i tidigare räken-

skapsperioders kumulativa resultat och den i skatteförvaltningen fastställda förlusten 

bibehålls också tills den preskriberas. Detta är alltså en ologiskhet i bostadsaktiebola-

gens bokföring vs beskattning. (Kaivanto et al. 2011 s.258-262) 

 

5 EMPIRISKA STUDIEN 

I detta kapitel beskrivs själva empiriska studien på basen av den teori jag beskrivit ovan 

och som svar på forskningsfrågorna. Kapitlet är indelat i tre underrubriker enligt forsk-

ningsfrågorna:  

1. Hurdant är förhållandet mellan resultatet och den betalda skatten?  

2. Påverkar gjorda större saneringar det uppstådda resultatet och den betalda 

skatten? Som större saneringar räknas sådana vars storlek är större än 50% av 

det uppburna ordinarie skötselverdelaget för det ifrågavarande året.  

3. Påverkar andelen investerarägare det uppstådda resultatet och den betalda 

skatten?  

Materialet jag hade tillgängligt var bokslut och aktieregister för fyra bostadsaktiebolag 

enligt kriterierna jag uppgjorde i 2.3 Val av forskningsmetod. De sammanställda tabel-

lerna över materialet finns i bilagorna.  

 

5.1 Resultat och betald skatt 

Meningen var att jag i detta kapitel presenterar två stapeldiagram per bolag, ett för re-

sultatet och en för den betalda skatten. Då jag samlade in data märkte jag att inget av 

bolagen har betalat skatt på resultatet under uppföljningstiden. För att åskådliggöra det 

åt läsaren gjorde jag istället upp diagram som visar den kumulativa vinsten under upp-

följningsperioden.  
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5.1.1 Resultat för A 

 

Figur 1: Bokföringsmässiga resultatet för A under 2002-2016. 

 

Figur 2: Kumulativa resultatet för A under 2002-2016. 

Som vi ser i figur 1, har A gjort två eftervarandra följande år, 2003 och 2004 ett negativt 

resultat på totalt 49 310,67€. Därpå följande år har bolaget gjort vinst varje år fram till 

2014. Den sammanlagda summan av alla vinster efter 2004 överskrider nollgränsen vid 

år 2011 enligt figur 2. Men eftersom bolaget inte betalt någon skatt för vinsterna 2011, 

2012, 2013 och 2014 betyder det att det har funnits äldre fastställda förluster före upp-

följningsperioden började 2002. År 2015 och 2016 har bolaget gjort ett nollresultat och 

därför kan vi anta att alla fastställda förluster är använda år 2014. Ifall fallet är det, 

fanns det 7 858,58€ fastställda förluster före förlusten 2002. Även om alla fastställda 
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förluster var använda kunde man ändå göra ett nollresultat med hjälp av avskrivningar, 

för att undvika betala skatt. 

 

5.1.2 Resultat för B 

 

Figur 3: Bokföringsmässiga resultatet för B under 2002-2016. 

 

Figur 4: Kumulativa resultatet för B under 2002-2016. 

I figur 3 ser vi samma fenomen som i figur 1, bolaget B har alltså på samma sätt gjort 

förluster som senare använts för att jämna ut vinster som uppstått. Om vi ser på det ku-

mulativa resultatet, ser vi att det är 43 731,12€ på minus i slutet av uppföljningspe-

rioden. Bolaget kan alltså under de kommande åren samla pengar i kassan med att an-

vända gamla förluster.  
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5.1.3 Resultat för C 

 

Figur 5: Bokföringsmässiga resultatet för C under 2002-2016. 

 

Figur 6: Kumulativa resultatet för C under 2002-2016. 

För C gäller precis samma som för A och B, det finns både vinster och förluster under 

uppföljningsperioden. Skillnaden är att siffrorna i slutändan av uppföljningsperioden är 
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från aktieägarna, det syns tydligt att både resultatet och det kumulativa resultatet har en 

stigande trend efter 2007, ifall man bortser 2014-2015 gjorda reparationernas kostnader. 

I detta bolag fonderas inga vederlag eller aktieägarnas engångsbetalningar sedan 2012 

till skillnad från andra bolag där engångsbetalningarna fonderas. Därför har inte heller 

kostnaderna för 2014-2015 reparationerna aktiverats.   

 

5.1.4 Resultat för D 

 

Figur 7: Bokföringsmässiga resultatet för D under 2002-2016. 

 

Figur 8: Kumulativa resultatet för D under 2002-2016. 
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Det bekanta fenomenet upprepas igen, förluster och vinster i tur och ordning för att 

kringgå beskattningsbar vinst. För D måste det också ha funnits fastställda förluster 

mera än 3 771,86€ efter 2002 eftersom det inte betalats skatt för vinsten år 2003.  

 

5.1.5 Förhållandet mellan vinst och skatt för alla bolag 

Eftersom den betalda skatten för A, B, C och D varje år är noll, förblir också förhållan-

det mellan resultatet och skatten enligt Pearsons r noll. Inget samband kan alltså hittas 

mellan vinst och betald skatt.  

 

5.2 Samband mellan saneringar och resultat 

Påverkar gjorda större saneringar resultatet och skatten? var den ursprungliga frågan. 

Men efter 5.1 Vinst och betald skatt vet vi att inga skatter är betalda och således påver-

kas de inte av saneringarna. Alla bolag som är med i undersökningen finansierar sin 

verksamhet för det mesta genom skötselvederlag. Alla har också uthyrda utrymmen, så 

skötselbudgeten består inte till 100% av skötselvederlaget. Husen är också relativt små, 

vilket leder till att man finansierar reparationerna med extra vederlag eller med lån, man 

kan alltså inte bygga upp stora buffertar för kommande reparationsbehov i bolagen. Ef-

tersom skötselvederlaget inte räcker till större reparationer valde jag att gränsen för en 

större reparation är hälften av ett det ifrågavarande årets skötselvederlag. I tabellerna för 

bolagen betyder ett i reparationerna att man gjort reparationer som kostat minst hälften 

av hela årets skötselvederlag, två betyder att man gjort reparationer för en summa som 

motsvarar hela årets skötselvederlag osv.  

 

5.2.1 Sambandet mellan reparationer och resultat i A 

För att få reda på förhållandet mellan reparationer och resultat använde jag mig av Pear-

sons r. För att få reda på Pearsons r måste jag lista upp resultatet och reparationerna i en 

tabell, tabell 1.  
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    Reparationernas 

    storlek i 0,5 av 

År Resultat årliga vederlaget 

2002 6 559,29  1,00  

2003 -25 095,89  21,00  

2004 -24 214,78  1,00  

2005 13 455,74  0,00  

2006 12 765,28  0,00  

2007 6 769,02  0,00  

2008 99,61  0,00  

2009 1,74  0,00  

2010 78,63  0,00  

2011 18 548,59  0,00  

2012 349,59  0,00  

2013 3 158,22  0,00  

2014 1 943,03  0,00  

2015 0,00  0,00  

2016 0,00  0,00  

Tabell 1: Resultat och reparationer för A. 

Pearsons r blir -0,6287, alltså förhållandet är relativt starkt negativt. För att kontrollera 

hur mycket resultatet är beroende av reparationernas storlek kan vi kvadrera Pearsons r 

och få reda på determinationskoefficienten, i detta fall blir den 0,395 eller 39,5%.  

 

5.2.2 Sambandet mellan reparationer och resultat i B 

    Reparationernas 

    storlek i 0,5 av 

År Resultat årliga vederlaget 

2002 202,75  0,00  

2003 -26 079,51  0,00  

2004 -16 162,37  0,00  

2005 17 562,25  0,00  

2006 5 248,65  0,00  

2007 2 746,04  8,00  

2008 24,04  0,00  

2009 8 682,96  0,00  

2010 -8 132,88  0,00  

2011 525,37  0,00  

2012 -48 695,46  1,00  

2013 35 892,73  0,00  

2014 12 674,39  0,00  

2015 5 615,70  0,00  

2016 -33 835,78  1,00  

Tabell 2: Resultat och reparationer för B. 

För B blir Pearsons r -0,05139 och determinationskoefficienten 0,002 alltså 0,2%. Ett 

samband mellan B:s reparationer och resultat finns alltså inte och således är de totalt 

oberoende av varandra.  
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5.2.3 Sambandet mellan reparationer och resultat i C 

    Reparationernas 

    storlek i 0,5 av 

År Resultat årliga vederlaget 

2002 -1 459,49  0,00  

2003 -12 420,11  1,00  

2004 4 568,86  0,00  

2005 -12 873,63  1,00  

2006 -6 409,10  20,00  

2007 -175 924,44  8,00  

2008 1 675,99  11,00  

2009 7,09  0,00  

2010 35 102,24  0,00  

2011 33 404,53  0,00  

2012 -30 950,62  1,00  

2013 74 863,62  0,00  

2014 -192 032,21  5,00  

2015 -26 000,94  1,00  

2016 165 279,13  0,00  

Tabell 3: Resultat och reparationer för C. 

För C blir Pearsons r -0,3041 och determinationskoefficienten 0,0924 alltså 9,2%. Det 

finns ett svagt negativt samband mellan C:s reparationer och resultat. Men resultatet är 

endast 9,2% beroende av de utförda reparationerna, vilket är väldigt svagt.   

 

5.2.4 Sambandet mellan reparationer och resultat i D 

    Reparationernas 

    storlek i 0,5 av 

År Resultat årliga vederlaget 

2002 -431,54  0,00  

2003 4 203,40  0,00  

2004 -3 610,88  0,00  

2005 -2 822,60  0,00  

2006 -10 519,75  3,00  

2007 15 905,14  0,00  

2008 -8 879,34  0,00  

2009 3 730,66  0,00  

2010 -114,88  0,00  

2011 -18 181,14  2,00  

2012 9 173,84  0,00  

2013 4 684,97  0,00  

2014 -4 600,69  0,00  

2015 12 578,33  0,00  

2016 117,70  0,00  

Tabell 4: Resultat och reparationer för D. 
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För D blir Pearsons r -0,6089 och determinationskoefficienten 0,3708 alltså 37,1%. 

Sambandet är relativt stort och men de är endast svagt beroende av varandra.  

 

5.3 Investerare i bolagen  

Antalet investerare kan antas ha en stor påverkan i bolagen. De har ekonomiska för-

väntningar på bolaget eftersom de har som avsikt att generera vinst från hyresverksam-

heten. Medan de som bor i sina lägenheter kan vilja ha reparationer som gynnar boen-

dekomforten.  

Andel investerare       

  A B C D 

2002 37 % 88 % 76 % 7 % 

2003 33 % 88 % 71 % 7 % 

2004 33 % 88 % 71 % 7 % 

2005 30 % 91 % 68 % 7 % 

2006 30 % 91 % 66 % 7 % 

2007 30 % 91 % 68 % 7 % 

2008 33 % 91 % 71 % 7 % 

2009 37 % 91 % 68 % 7 % 

2010 40 % 91 % 74 % 7 % 

2011 40 % 91 % 74 % 7 % 

2012 40 % 91 % 76 % 7 % 

2013 40 % 91 % 76 % 7 % 

2014 40 % 91 % 76 % 7 % 

2015 40 % 91 % 82 % 7 % 

2016 40 % 91 % 82 % 0 % 

Tabell 5: Andelen investerare i bolagen. 

I tabell 5 presenteras andelen investerare i respektive bolag. Jag har räknat alla lägen-

heter som en enhet oberoende av storlek eller aktieantal. Procenten har alltså räknats 

som antal investerare dividerat med totala antalet lägenheter, omvandlat till procent. 

Som vi ser, finns det en ganska liten variation inom bolagen under uppföljningstiden.  

 

A representerar en ganska vanlig indelning mellan investerare och boende. Variationen 

är också ganska liten, speciellt i slutändan av uppföljningsperioden då det är konstant 

40% av ägarna som är investerare. Aktieöverföringar har nog skett, men syftet för att 

äga lägenheten har varit den samma för den gamla och den nya ägaren.  

 

B ägs av nästan endast investerare, 88-91%. I B finns många ettor och tvåor som lockar 

investerare till bolaget. Till skillnad från A, där andelen i slutskedet var konstant obero-
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ende aktieöverföringar, har det i B skett endast en aktieöverföring under uppföljningspe-

rioden. Det skedde år 2005 så en lägenhetsägare som bodde i huset sålde sin lägenhet 

till en investerare.  

 

I C har aktieägarnas byte och användningsändamål för lägenheterna varierat mest. Det 

beror på att huset för det mesta består av ettor och små tvåor som folk ofta köper som 

sin första bostad och sedan hyr ut den efter att den blivit för liten att själv bo i den.  

 

D representerar däremot B:s motsats med att nästan till 100% ägas av sådana personer 

eller företag som själv bor eller verkar i huset. I D har ombytet i aktieregistret också va-

rit väldigt litet, den enda ändringen var i slutet av perioden, år 2016, då en investerare 

sålde en lägenhet till en boende.  

 

5.3.1 Sambandet mellan investerare och resultat i A 

    Andelen 

År Resultat investerare 

2002 6 559,29  37 % 

2003 -25 095,89  33 % 

2004 -24 214,78  33 % 

2005 13 455,74  30 % 

2006 12 765,28  30 % 

2007 6 769,02  30 % 

2008 99,61  33 % 

2009 1,74  37 % 

2010 78,63  40 % 

2011 18 548,59  40 % 

2012 349,59  40 % 

2013 3 158,22  40 % 

2014 1 943,03  40 % 

2015 0,00  40 % 

2016 0,00  40 % 

Tabell 6: Resultat och investerare i A. 

För A blir Pearsons r 0,0706 och determinationskoefficienten 0,0050 alltså 0,5%. Sam-

bandet mellan resultatet och andelen investerare är alltså väldigt lågt. Eftersom samban-

det är lågt är de också väldigt svagt beroende av varandra, 0,5%.  
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5.3.2 Sambandet mellan investerare och resultat i B 

    Andelen 

År Resultat investerare 

2002 202,75  88 % 

2003 -26 079,51  88 % 

2004 -16 162,37  88 % 

2005 17 562,25  91 % 

2006 5 248,65  91 % 

2007 2 746,04  91 % 

2008 24,04  91 % 

2009 8 682,96  91 % 

2010 -8 132,88  91 % 

2011 525,37  91 % 

2012 -48 695,46  91 % 

2013 35 892,73  91 % 

2014 12 674,39  91 % 

2015 5 615,70  91 % 

2016 -33 835,78  91 % 

Tabell 7: Resultat och investerare i B. 

För B blir Pearsons r 0,2708 och determinationskoefficienten 0,0734 alltså 7,3%. För B 

är sambandet mellan resultat och investerare betydligt större än för A. Sambandet är 

ändå relativt litet och det leder till att de är väldigt lite beroende av varandra, 7,3%.  

 

5.3.3 Sambandet mellan investerare och resultat i C 

    Andelen 

År Resultat investerare 

2002 -1 459,49  76 % 

2003 -12 420,11  71 % 

2004 4 568,86  71 % 

2005 -12 873,63  68 % 

2006 -6 409,10  66 % 

2007 -175 924,44  68 % 

2008 1 675,99  71 % 

2009 7,09  68 % 

2010 35 102,24  74 % 

2011 33 404,53  74 % 

2012 -30 950,62  76 % 

2013 74 863,62  76 % 

2014 -192 032,21  76 % 

2015 -26 000,94  82 % 

2016 165 279,13  82 % 

Tabell 8: Resultat och investerare i C. 
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För C blir Pearsons r 0,3245 och determinationskoefficienten 0,1053 alltså 10,5%. 

Sambandet är det högsta bland jämförelsegruppen, men den är ändå bara 0,32 vilket inte 

kan anses vara ett starkt samband.  

 

5.3.4 Sambandet mellan investerare och resultat i D 

    Andelen 

År Resultat investerare 

2002 -431,54  7 % 

2003 4 203,40  7 % 

2004 -3 610,88  7 % 

2005 -2 822,60  7 % 

2006 -10 519,75  7 % 

2007 15 905,14  7 % 

2008 -8 879,34  7 % 

2009 3 730,66  7 % 

2010 -114,88  7 % 

2011 -18 181,14  7 % 

2012 9 173,84  7 % 

2013 4 684,97  7 % 

2014 -4 600,69  7 % 

2015 12 578,33  7 % 

2016 117,70  0 % 

Tabell 9: Resultat och investerare i D. 

För D blir Pearsons r -0,0011 och determinationskoefficienten 0,0000 alltså 0,0%. D var 

det enda bolaget där sambandet var negativt, dock var talet så litet att man kan säga att 

det inte finns något samband alls, vilket också leder till att de inte är beroende av 

varandra över huvud taget.  

 

6 ANALYS 

I kapitel fem beskrivs hur jag kommit till de olika förhållandena och värdena. Vi kan 

börja med att konstatera att inget av bolagen har betalat skatt på resultatet under hela 

uppföljningstiden. Då uppstår också frågan är det nödvändigt att bostadsaktiebolagen 

beskattas som vanliga aktiebolag? Enligt figurerna två, fyra, sex och åtta har bolagen 

ofta samlat en större förlust som grund för inkommande år med större resultat. Det är en 

naturlig följd av att man utför en sanering som inte aktiveras, utan tas som en kostnad i 

bokslutet och sedan uppbärs kapitalvederlag som intäktförs i X antal år efter saneringen. 
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Det förekom också att en del av saneringens kostnader aktiverades i husets värde i ba-

lansen. Då har man därpå följande åren haft ett större restvärde på husets värde som bas 

för avskrivningar.  

 

6.1 Vinst och kumulativ vinst  

Bolag A, B och D har konstant under uppföljningsperioden gjort måttliga vinster och 

förluster i tur och ordning. Det leder till att det kumulativa resultatet pendlar upp och 

ner, men ekonomin har hela tiden balanserats så att det kumulativa resultatet (medräknat 

de fastställda förlusterna före 2002 som inte var med i undersökningen) aldrig stiger 

över noll så att beskattningsbar vinst uppstår.  

 

För bolag C gjordes en rörsanering år 2007, bolaget gjorde en förlust på 175 924,44 € 

men hela entreprenaden kostade cirka 730 000€ varav cirka 510 000€ har aktiverats i 

balansen i byggnadens värde, skillnaden 220 000€ har alltså blivit i resultaträkningen. 

Aktieägarnas engångsbetalningar har fonderats i balansen och de har därmed varit skat-

tefri inkomst för huset, totalt cirka 400 000€. På detta sätt har man ökat bolagets balans 

från att ha varit omkring 80 000€ till 850 000€. Andelen som lämnats som kapitalveder-

lag var år 2007 cirka 330 000€, det betyder att bolaget åren efter 2007 teoretiskt sätt 

borde kliva snabbt upp till nollnivån i figur fem, men resultatet har inte uppnått nollni-

vån under hela uppföljningstiden. En orsak är att man senare gjort andra kostsamma sa-

neringar som tagits som kostnader i resultaträkningen utan aktiveringar och fonderingar. 

En annan orsak är att aktieägarnas engångsbetalningar på låneandelar under 2008-2011 

fonderades och var därmed skattefria intäkter till bolaget. Om ett bolag tar stora sane-

ringars kostnader i resultaträkningen direkt och fonderar aktieägarnas betalningar, finns 

en risk att bolaget inte gör så stora intäkter att det under tio år hinner använda den fast-

ställda förlusten. Om tio år hinner gå och beskattarens fastställda förluster preskriberas 

blir balansens vinst-/förlustkonto på minus och man kan inte höja den tillbaka över noll 

utan att göra beskattningsbar vinst. I C har det lösts med att man efter 2012 inte fonderat 

aktieägarnas kapitalvederlag eller engångsbetalningar.  
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6.2 Saneringar och resultat 

I tabellerna ett till fyra ser vi resultatet per räkenskapsperiod och reparationer per halva 

skötselvederlaget per år som utförts i respektive bolag. Sambanden mellan de olika bo-

lagen varierar stort. Endast A och D ligger på samma linje med ett samband på cirka -

0,60. Enligt B är sambandet bara -0,05 och C -0,30. Man kan alltså inte dra några slut-

satser om att saneringarna och räkenskapsperiodens resultat är kopplade ihop och är be-

roende av varandra.  

 

Som beskrivet i föregående kapitel kan man spela väldigt mycket med aktiveringar, av-

skrivningar, fonderingar och stora bokföringstekniska förluster. Det leder till att sane-

ringarna inte direkt påverkar resultatet.  

 

6.3 Investerare och resultatet 

Andelen investerare presenteras i tabell fem. Vi kan konstatera att bolagen är B och C är 

ganska lika medan A och D skiljer sig från dem ganska mycket till var sitt håll.  

 

Enligt nuvarande regler kan investerare göra avdrag på sina hyresintäkten för alla veder-

lags- och engångsbetalningar till bostadsaktiebolagen som inte fonderas i bolaget. Det 

leder till att investerarägare ofta väljer att betala sina andelar för saneringar i from av 

kapitalvederlag, som i normala fall intäktförs i bolagen och är därmed avdragbara utgif-

ter från hyresintäkterna. (Skatteförvaltningen d) 

 

Med tanke på det, kunde man tro att bolag med stora andelar investerare som aktieägare 

skulle resultaten också gå upp i och med att kapitalvederlagen ofta intäktförs. Men ta-

bellerna sex till nio och respektive Pearsons r ser vi att sambandet inte är så starkt. Det 

är endast i B och C som ett svagt samband på cirka 0,30 kan ses. Det är också B och C 

som har den största andelen investerare i ägargruppen. Vi kan alltså anta att det har ett 

samband även om det är svagt.  
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7 SLUTSATSER 

Meningen med arbetet var att få reda på hur bostadsaktiebolagens resultat uppstår och 

hur mycket de betalar skatt. I teoridelen beskrevs hur bokföringen och bokslutet upp-

görs i ett bostadsaktiebolag. Det finns alltså många olika sätt att kringgå att visa ett posi-

tivt resultat om bolaget så vill. Som största; att fondera inbetalningar, göra avskrivning-

ar och att göra bostadshusreserveringar.  

 

Som jag konstaterat har inget av bolagen betalat skatt på uppföljningsperioden. Därför 

fanns inte heller något samband att analysera. Eftersom inga skatter är betalda behöver 

inte aktieägarna oroa sig över att delar av skötselvederlaget går till skatt som en följd av 

dålig ekonomiplanering.  

 

Sambandet mellan resultatet och saneringar och resultatet och ägargrunden är svaga fak-

torer som knappt om alla påverkar bolagens resultat. Även om aktieägarna är investe-

rare och betalningar tas in som intäkter, har de bolagen som var med i undersökningen 

löst skattefrågan så att det kumulativa resultatet inte kliver över noll.  

 

Eftersom inget av bolagen har betalat skatt kan man undra sig att varför skall alla dessa 

bolag göra skatteanmälan och kunna uppvisa hur resultatet eller förlusten uppkommit. 

Bostadsaktiebolagen borde frigöras från att betala skatt. Att bolagen visar vinster bety-

der inte att ägarna får dividend eller att bolaget samlar kapital på sig. Enligt undersök-

ningen går alla pengar inom bolagen till att snurra verksamheten och man nollar vins-

terna med gamla förluster eller avskrivningar på byggnadens värde efter att man gjort 

aktiveringar. Istället kunde alla intäkter intäktföras och alla kostnader tas som direkta 

kostnader utan varken fonderingar eller aktiveringar och avskrivningar.  

 

Ifall ett bostadsaktiebolag betalar dividend åt ägarna, kunde dividenden istället beskattas 

hårdare. Nu beskattas bolagets resultat för sig och sedan dividenden i personbeskatt-

ningen.  
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BILAGOR 

Data för empiriska forskningen    1(2) 
      

Examensarbete Jani Räisänen 2018 Arcada    

      

      
Kodning:  A  30 st aktielägenheter 

      

   Reparationernas   

   storlek i 0,5 av Antal Investerare  

År Resultat Skatt årliga vederlaget investerare i % 

2002 6 559,29  0,00  1,00  11,00  37 % 

2003 -25 095,89  0,00  21,00  10,00  33 % 

2004 -24 214,78  0,00  1,00  10,00  33 % 

2005 13 455,74  0,00  0,00  9,00  30 % 

2006 12 765,28  0,00  0,00  9,00  30 % 

2007 6 769,02  0,00  0,00  9,00  30 % 

2008 99,61  0,00  0,00  10,00  33 % 

2009 1,74  0,00  0,00  11,00  37 % 

2010 78,63  0,00  0,00  12,00  40 % 

2011 18 548,59  0,00  0,00  12,00  40 % 

2012 349,59  0,00  0,00  12,00  40 % 

2013 3 158,22  0,00  0,00  12,00  40 % 

2014 1 943,03  0,00  0,00  12,00  40 % 

2015 0,00  0,00  0,00  12,00  40 % 

2016 0,00  0,00  0,00  12,00  40 % 

      

      
Kodning:  B  34 st aktielägenheter 

      

   Reparationernas   

   storlek i 0,5 av Antal Investerare  

År Resultat Skatt årliga vederlaget investerare i % 

2002 202,75  0,00  0,00  30,00  88 % 

2003 -26 079,51  0,00  0,00  30,00  88 % 

2004 -16 162,37  0,00  0,00  30,00  88 % 

2005 17 562,25  0,00  0,00  31,00  91 % 

2006 5 248,65  0,00  0,00  31,00  91 % 

2007 2 746,04  0,00  8,00  31,00  91 % 

2008 24,04  0,00  0,00  31,00  91 % 

2009 8 682,96  0,00  0,00  31,00  91 % 

2010 -8 132,88  0,00  0,00  31,00  91 % 

2011 525,37  0,00  0,00  31,00  91 % 

2012 -48 695,46  0,00  1,00  31,00  91 % 

2013 35 892,73  0,00  0,00  31,00  91 % 

2014 12 674,39  0,00  0,00  31,00  91 % 

2015 5 615,70  0,00  0,00  31,00  91 % 

2016 -33 835,78  0,00  1,00  31,00  91 % 

 

  



 

 

     2(2) 

Kodning:  C  38 st aktielägenheter 

      

   Reparationernas   

   storlek i 0,5 av Antal Investerare  

År Resultat Skatt årliga vederlaget investerare i % 

2002 -1 459,49  0,00  0,00  29,00  76 % 

2003 -12 420,11  0,00  1,00  27,00  71 % 

2004 4 568,86  0,00  0,00  27,00  71 % 

2005 -12 873,63  0,00  1,00  26,00  68 % 

2006 -6 409,10  0,00  20,00  25,00  66 % 

2007 -175 924,44  0,00  8,00  26,00  68 % 

2008 1 675,99  0,00  11,00  27,00  71 % 

2009 7,09  0,00  0,00  26,00  68 % 

2010 35 102,24  0,00  0,00  28,00  74 % 

2011 33 404,53  0,00  0,00  28,00  74 % 

2012 -30 950,62  0,00  1,00  29,00  76 % 

2013 74 863,62  0,00  0,00  29,00  76 % 

2014 -192 032,21  0,00  5,00  29,00  76 % 

2015 -26 000,94  0,00  1,00  31,00  82 % 

2016 165 279,13  0,00  0,00  31,00  82 % 

      

      
Kodning:  D  15 st aktielägenheter 

      

   Reparationernas   

   storlek i 0,5 av Antal Investerare  

År Resultat Skatt årliga vederlaget investerare i % 

2002 -431,54  0,00  0,00  1 7 % 

2003 4 203,40  0,00  0,00  1 7 % 

2004 -3 610,88  0,00  0,00  1 7 % 

2005 -2 822,60  0,00  0,00  1 7 % 

2006 -10 519,75  0,00  3,00  1 7 % 

2007 15 905,14  0,00  0,00  1 7 % 

2008 -8 879,34  0,00  0,00  1 7 % 

2009 3 730,66  0,00  0,00  1 7 % 

2010 -114,88  0,00  0,00  1 7 % 

2011 -18 181,14  0,00  2,00  1 7 % 

2012 9 173,84  0,00  0,00  1 7 % 

2013 4 684,97  0,00  0,00  1 7 % 

2014 -4 600,69  0,00  0,00  1 7 % 

2015 12 578,33  0,00  0,00  1 7 % 

2016 117,70  0,00  0,00  0 0 % 

      

      
 


