
19/20
Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen
Segeltorps Orangeri



Varsågod!
Här är din förenings årsredovisning 
I årsredovisningen kan du läsa om föreningens ekonomi och fastighet, Styrelsen redogör för vad 
som hänt under det gångna året och vad som planeras för kommande år. Årsredovisningen ger dig 
insyn i föreningen. Den visar föreningens ekonomiska ställning och resultatet för verksamhetsåret. 
Ta gärna en stund och läs igenom den. På insidan av omslagets baksida kan du läsa mer om hur du 
läser din bostadsrättsförenings årsredovisning.

Årsredovisningen är att betrakta som en värdehandling, så spara den. 

Att bo i bostadsrätt
Bostadsrätt är en boendeform där det är bostads-
rättsföreningen som äger fastigheten. En bostads-
rättsinnehavare och medlem i en bostadsrättsfören-
ing har nyttjanderätt till sin bostad. 

Det är en attraktiv boendeform som många lockas av, 
inte minst tack vare de stora möjligheterna att själv 
påverka sitt boende i form av att förändra i bostaden 
och att aktivt delta i styrelsens arbete för att förvalta 
värdet i fastigheten. 

Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boende-
form som omfattas av flera rättsområden – bland 
andra bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska för-
eningar och hyreslagen. Föreningen kan agera utifrån 
en rad olika roller – fastighetsägare, hyresvärd, ar-
betsgivare, låntagare, köpare av produkter och tjäns-
ter, beställare av byggentreprenader och mycket an-
nat. SBC kan stötta föreningen i samtliga dessa roller.

En välskött bostadsrättsförening
Vad som är en välskött bostadsrättsförening kan man 
säkert diskutera, då många parametrar spelar in, 
men vi på SBC har några saker som vi tycker är extra 
viktiga. Till att börja med är det viktigt att planera för-
eningens ekonomi, finansiering och underhåll lång-
siktigt. Till exempel genom en flerårsbudget och en 
aktuell uppdaterad underhållsplan. Styrelsearbetet 
ska vara så bekymmersfritt som möjligt, därför är det 
en god idé att få hjälp och stöd genom en professio-
nell förvaltning. Styrelsen bör också vara lyhörd inför 
medlemmarnas önskemål, informera medlemmarna 
och ge dem möjlighet till en god dialog med styrel-
sen. Det gör det också lättare att få fler medlemmar 
att engagera sig i sin förening vilket vi på SBC tycker är 
bra. Föreningen ska också verka för en god, säker och 
trygg boendemiljö för alla boende i bostadsrättsför-
eningen. Om problem uppstår i föreningen eller med 
fastigheten är det en god idé att ha experter inom 
områden som teknik och juridik till sitt förfogande. 

SBC Boendeindikator
SBC har under senare år sett en stor efterfrågan 
bland bostadsrättsföreningar, mäklare, köpare och 
säljare samt andra intressenter att enkelt kunna ana-
lysera hur välskött en bostadsrättsförening är.

SBC har därför lanserat SBC Boendeindikator, en mo-
dell som ger såväl styrelse som andra intressegrup-
per en indikation på hur välskött en förening är.

SBC Boendeindikator är en bedömning av en bo-
stadsrättsförening utifrån tre huvudsakliga para-
metrar fastighet, förvaltning och boendemiljö. SBC 
analyserar föreningen noggrant på en mängd olika 
områden med utgångspunkt i de tre huvudparame-
trarna. Analysen ger styrelsen en plattform att ar-
beta vidare utifrån och inom vilka områden det finns 
förbättringspotential. Om den analyserade bostads-
rättsföreningen lever upp till de krav vi på SBC ställer 
på en välskött bostadsrättsförening får föreningen 
stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator 
på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på 
föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och 
en ökad boendenytta.

Skulle din förening bli SBC Godkänd? Alla föreningar är 
välkomna att genomgå analysen SBC Boendeindikator. 
För mer information, kontakta SBC.

Kundtjänst från tidig morgon till sen kväll
Vår kundtjänst har öppet alla vardagar kl. 07–21 för 
att hjälpa alla boende och styrelser i de bostadsrätts-
föreningar vi förvaltar. 

Ring 0771-722 722 eller mejla till kundtjanst@sbc.se 
om du har frågor om ditt boende eller din bostads-
rättsförening. 

Vill du veta mer – besök www.sbc.se
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BUDGET  

 Budget 

2020/2021 

 Utfall 

2019/2020 

 Budget 

2019/2020 

RÖRELSEINTÄKTER       

Årsavgifter  2 181 000  2 181 186  2 181 200 

Hyror parkering  262 000  267 600  267 000 

Hyror garage  2 000  2 200  0 

Varmvattenintäkter  81 000  49 993  80 000 

Öresutjämning  0  6  0 

Övriga intäkter  0  908  0 

  2 526 000  2 501 893  2 528 200 

       

RÖRELSEKOSTNADER       

Fastighetskostnader       

Fastighetsskötsel entreprenad  -69 000  -66 867  -67 000 

Fastighetsskötsel beställning  -2 000  -4 121  -3 000 

Fastighetsskötsel gård entreprenad  -167 000  -154 125  -152 000 

Fastighetsskötsel gård beställning  -5 000  -646  -8 000 

Snöröjning/sandning  -9 000  -48 176  -8 000 

Städning entreprenad  -100 000  -98 388  -98 000 

Städning enligt beställning  -6 000  0  -6 000 

OVK Obl. Ventilationskontroll  0  -20 000  -20 000 

Hissbesiktning  -8 000  -6 103  -8 000 

Myndighetstillsyn  -4 000  -8 750  -6 000 

Gemensamma utrymmen  -12 000  0  -20 000 

Garage  0  0  -3 000 

Sophantering  0  -1 050  0 

Gård  -4 000  -1 330  -5 000 

Serviceavtal  -32 000  -25 522  -30 000 

Förbrukningsmateriel  -12 000  -3 462  -7 000 

Teleport/hissanläggning  0  -2 965  0 

  -430 000  -441 505  -441 000 

Reparationer       

Fastighet förbättringar  -55 000  0  -85 000 

Sophantering/återvinning  0  -2 250  0 

Lås  0  -10 949  0 

VVS  0  -13 255  0 

Värmeanläggning/undercentral  0  -16 319  0 

Ventilation  0  -4 219  0 

Elinstallationer  0  -4 050  0 

Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon  0  -24 337  0 

Hiss  0  -8 882  0 

Skador/klotter/skadegörelse  0  -3 150  0 

  -55 000  -87 411  -85 000 

Periodiskt underhåll       

Byggnad  0  -71 820  0 

Gemensamma utrymmen  0  -53 116  -110 000 

Sophantering/återvinning  0  -119 338  -120 000 

Entré/trapphus  0  0  -200 000 

Elinstallationer  0  0  -380 000 

Tele/TV/kabel-TV/porttelefon  0  -197 500  0 

Garage/parkering  0  -123 867  0 

  0  -565 641  -810 000 
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BUDGET  Budget 

2020/2021 

 Utfall 

2019/2020 

 Budget 

2019/2020 

Taxebundna kostnader       

El  -195 000  -154 536  -171 000 

Värme  -224 000  -153 705  -216 000 

Vatten  -73 000  -85 266  -95 000 

Sophämtning/renhållning  -73 000  -71 822  -113 000 

  -565 000  -465 329  -595 000 

Övriga driftskostnader       

Försäkring  -50 000  -57 660  -48 000 

Samfällighetsavgift  -13 000  0  0 

Bredband  -161 000  -203 877  -155 000 

  -224 000  -261 537  -203 000 

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader       

Kreditupplysning  -2 000  -1 244  0 

Tele- och datakommunikation  -19 000  -12 359  -10 000 

Inkassering avgift/hyra  0  -425  0 

Hyresförluster  0  -1  0 

Revisionsarvode extern revisor  -23 000  -21 891  -22 000 

Föreningskostnader  -1 000  -406  -2 000 

Styrelseomkostnader  -4 000  -1 849  -1 000 

Fritids- och trivselkostnader  -2 000  -1 178  -2 000 

Studieverksamhet  0  -438  0 

Förvaltningsarvode  -76 000  -74 372  -74 000 

Förvaltningsarvoden övriga  -6 000  0  0 

Administration  -9 000  -15 538  -7 000 

Korttidsinventarier  0  -5 382  0 

Konsultarvode  0  -2 529  0 

Bostadsrätterna Sverige Ek För  -6 000  -5 410  -6 000 

  -148 000  -143 021  -124 000 

Personalkostnader       

Styrelsearvode  -93 000  -94 600  -93 000 

Arbetsgivaravgifter  -29 000  -16 073  -29 000 

  -122 000  -110 673  -122 000 

Avskrivningar och nedskrivningar       

Byggnad  -444 000  -443 936  -444 000 

Förbättringar  0  -7 858  0 

  -444 000  -451 794  -444 000 

       

SA RÖRELSENS KOSTNADER  -1 988 000  -2 526 911  -2 824 000 

       

RÖRELSERESULTAT  538 000  -25 019  -295 800 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER       

Dröjsmålsränta avgifter/hyror  0  16  0 

Låneräntor  -525 000  -338 880  -525 000 

Övriga räntekostnader  0  -457  0 

  -525 000  -339 321  -525 000 

       

RESULTAT  13 000  -364 340  -820 800 

 



Hur man läser en årsredovisning

1. Förvaltningsberättelsen
Redogörelse av verksamheten i form av text och 
tabeller.

2. Resultaträkningen
Visar föreningens samtliga intäkter och kostna-
der under räkenskapssåret. Överstiger intäkterna 
kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid omvänt 
förhållande uppstår förlust. Styrelsen föreslår för 
föreningsstämman hur årets resultat ska disponeras. 

3. Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder samt 
eget kapital vid den sista dagen i föreningens 
räkenskapsår. Föreningens tillgångar består av an-
läggningstillgångar  (t ex fastigheter, inventarier samt 
finansiella tillgångar och omsättningstillgångar (t ex 
likvida medel och  kort-fristiga fordringar). 
Föreningens skulder består av långfristiga skulder (t 
ex fastighetslån) och kortfristiga skulder (t ex för-
skottshyror och leverantörsskulder). 
Under eget kapital redovisas grundavgifter, olika fon-
der samt disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust.

Termer i årsredovisningen
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar i fören-
ingen som är avsedda för långvarigt bruk.

AVSKRIVNINGAR är den kostnad som motsvarar 
värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad och 
inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostna-
der på flera år. 

DRIFTSKOSTNADER är kostnader för löpande funk-
tioner i en fastighet. Exempel på driftskostnader 
i en bostadsrättsförening är värme, el, vatten och av-
lopp, städning, sophämtning och fastighetsskötsel.

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fond som 
föreningen enligt stadgar och/eller stämmobeslut 
gör en reservering till årligen. Syftet är att säkerställa 
utrymme för fastighetens framtida underhåll.
KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till 
betalning inom ett år.

LIKVIDITET är föreningens betalningsförmåga på 
kort sikt och utgörs av föreningens tillgängliga bank-
medel.

LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till 
betalning om ett år eller senare.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som 
löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida 
medel. Omsättningstillgångarna används för att 
betala löpande utgifter och finansiera den dagliga 
verksamheten.

SOLIDITET är föreningens eget kapital i procent i 
förhållande till de totala tillgångarna (benämns som 
balansomslutning).  

STÄLLDA PANTER OCH SÄKERHETER avser de pant-
brev/fastighetsinteckningar som föreningen lämnat 
som säkerhet för erhållna lån.

REVISIONSBERÄTTELSE är där revisorerna uttalar 
sig om årsredovisningen, förvaltningen och om 
styrelsens förslag till användande av överskott eller 
täckande av underskott, samt om de anser att fören-
ingsstämman bör bevilja ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter.

UNDERHÅLLSKOSTNADER är utgifter för planerade 
underhållsåtgärder enligt underhållsplan eller mot-
svarande som i redovisningen redovisas direkt som 
kostnad i resultaträkningen.

VÄRDEHÖJANDE UNDERHÅLL är utgifter för funk-
tionsförbättrande åtgärder enligt underhållsplan el-
ler motsvarande och som redovisas som investering 
i balansräkningen och kostnadsförs över tillgångens 
livslängd (se även ”Avskrivningar”).

SPARA DIN ÅRSREDOVISNING,
DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!

Årsredovisningen är den redovisning styrelsen lämnar över ett avslutat räkenskapsår och 
som behandlas vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberät-
telse, resultaträkning, balansräkning och noter. 



KONTOR
STOCKHOLM (HUVUDKONTOR) 08-775 72 00
UPPSALA 018-65 64 70
GÖTEBORG 031-745 46 00
MALMÖ 040-622 67 70
SUNDSVALL 060-600 80 00

KUNDTJANST@SBC.SE | TEL. 0771-722 722
WWW.SBC.SE


