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Årsredovisning

Brf Sysslomansgatan 7
Org.nr 769622-2418

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

Förvaltningsberättelse 2021

Verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.
Bostadsrättsföreningen Sysslomansgatan 7 registrerades 2011.06.20.
Föreningen är ett privatbostadsföretag - en äkta bostadsrättsförening.
Föreningen ingår i det frivilliga momssystemet för lokaler samt redovisar moms för individuell mätning av el.

Fastigheten
Föreningen äger fastigheten Fjärdingen 10:6 med gatuadressen Sysslomansgatan 7 i Uppsala Kommun.
Fastigheten är uppförd 1964, men har värdeår 2011. Fastigheten består av ett flerbostadshus
i fyra våningar. 
Föreningen upplåter 51 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt.

1 rum med kokskåp/kök 51 st 1 431 m2

Total bostadsarea uppgår till 1 431 m2

Total lokalarea uppgår till    751 m2

Total tomtarea uppgår till    745 m2

Byggnadens uppvärmning är vattenburen fjärrvärme.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i If Skadeförsäkring AB. Föreningen har inte tecknat något
kollektivt bostadsrättstillägg.

Genomfört underhåll
Byggnation av 51 st lägenheter 2011
Uppgradering av befintligt brandlarm 2013
Ny fotocellsridå har installerats i hissen. 2015
Installation av individuell elmätning 2018

Styrelse för tiden 1 jan. - 27 april
Pontus Berganäs Ordförande
Sandra Kjellberg Ledamot
Hans Hovmöller Ledamot
Frida Forssell Ledamot
Elsa Antonsson Ledamot
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Styrelse för tiden 27 april - 31 dec.
Hans Hovmöller Ordförande
Pontus Berganäs Ordförande, avgått 2021-06-30 pga flytt
Sandra Kjellberg Ledamot
Frida Forssell Ledamot
Elsa Antonsson Ledamot
Benjamin Bladh Ledamot
Shawjan Karimi Ledamot, avgått 21-09-03 pga av flytt

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
Hans Hovmöller och Frida Forssell.

Revisor
BOREV Revision AB Extern revisor

Stämma och sammanträden
Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2021.04.27. 
Årets ordinarie föreningsstämma genomfördes via poströsning
Styrelsen har under 2021 haft 11 st protokollförda sammanträden.

Anställda
Föreningen har inte haft några anställda under 2021.

Avtal
Föreningen har följande avtal för fastigheten:

- Fastighetsskötsel och trappstäd: Sweax AB
- Hisservice: Uppsala Lyftservice AB
- Hissbesiktning: Kiwa Inspecta
- Elnät: Vattenfall Eldistribution AB
- Elhandel: Bodens Energi
- Fjärrvärme: Vattenfall AB
- Bredband och TV: Telenor
- Brännbara och komposterbara sopor: Uppsala Vatten
- Återvinning övrigt: PreZero Recycling AB
- Service brandlarmsanläggning: Siemens AB
- Ekonomisk förvaltning och lägenhetsförteckning: Mediator AB
- Mätinsamling individuell el: Infometric AB
- Service kylanläggning i Uppsala Bokhandel: Edekyl & Värme AB
- Service ventilationsanläggning: BT Ventilation
- Entrémattor, under vintern: AB Företagsmattor

Överlåtelser
Under året har 14 st (8 st föregående år) lägenheter överlåtits.
Föreningen hade 93 medlemmar vid årets början och 107 st vid årets slut.
Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendation.
Föreningen har också fastställt en policy som tillåter juridisk person som ägare under förutsättning att 
aktieägare eller aktieägares barn ska bo i lägenheten samt att föreningen inte riskerar att betraktas som  
ett oäkta bostadsföretag. 

Fastighetsunderhåll under året
Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 554.645 kr, varav reparationskostnader 55.966 kr 
samt försäkringsskada 498.679 kr.
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Avgiftsändringar
Årsavgifterna höjdes med 2% den 1 april 2021.
Varje lägenhet/hyresgäst debiteras för sin faktiska förbrukning av el i efterskott 1 ggr/kvartal.

Hyresintäkter
Hyresintäkter svarar för 44% av föreningens totala intäkter.

Ekonomi, jämförelsetal
2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning tkr 2 758 2 665 2 645 2 448
Resultat efter fin.poster tkr -515 -11 50 -121
Balansomslutning tkr 98 745 99 560 100 238 100 462
Soliditet* 71% 71% 70% 71%
Bankskuld kr/kvm boyta 19 305 19 584 19 864 20 143
Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm 858 841 841 841
Räntekänslighet** 22,6% 23,3% 23,6% 23,9%
Sparande för underhåll/kvm*** 144
*Soliditet definieras som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
**Räntebärande skuld 31.12/redovisad årsavgift

***Årets resultat+avskrivningar+underhållskostnad/totalyta

Verksamheten under 2021
Under verksamhetsa ̊ret 2021 har fo ̈reningens VA-projekt fortga ̊tt i syfte att koppla loss fo ̈reningens vatten- och
avloppssystem fra ̊n Brf Sysslomansga ̊rden. Styrelsen har ba ̊de utrett mo ̈jligheten att genomfo ̈ra grävarbetet på
utsidan av fastigheten samt pa ̊ insidan av fastigheten. Efter omfattande utredningar, inbegripet sa ̊va ̈l provgra ̈vningar 
som diverse ma ̈tningar, kom anlitad entrepreno ̈r fram till slutsatsen att en gra ̈vning pa ̊ insidan av fastigheten skulle
bli mer tidskra ̈vande, komplext och i fo ̈rla ̈ngningen dyrare a ̈n vad som fo ̈rst fo ̈rva ̈ntades. I samband med detta 
anlitade föreningen en projektledare som skulle bista ̊ fo ̈reningen i projektets fortga ̊ng och ta till vara pa ̊ föreningens
intressen. Projektledaren gavs i uppdrag att utreda fo ̈rutsa ̈ttningarna fo ̈r att genomfo ̈ra gra ̈varbetet pa ̊ utsidan av 
fastigheten och vid tidpunkten fo ̈r verksamhetsa ̊rets slut inva ̈ntade föreningen hans slutgiltiga utla ̊tande i hur 
fo ̈reningen borde ga ̊ vidare. 
I slutet av 2020 drabbades vår hyresgäst Palermo av en vattenskada. Under 2021 har rivning, sanering och åter-
ställande skett. Det pågår fortfarande en dialog med vårt försäkringsbolag kring ersättningen för skadan.
Under fo ̈rega ̊ende verksamhetsa ̊r beslutade styrelsen att ge Palermo en hyresreducering pa ̊ 50 % under januari -
mars 2021, vilket ocksa ̊ genomfo ̈rdes. Styrelsen gav fo ̈reningens ekonomiska fo ̈rvaltare Meditor i uppdrag att anso ̈ka 
hos La ̈nsstyrelsen om hyressto ̈d. Mot bakgrund av de restriktioner som under stora delar av a ̊ret ga ̈llde anso ̈kte
Palermo a ̈ven om mo ̈jligheten att bedriva utomhusserveringen la ̈ngs delar av fastigheten. Styrelsen la ̈mnade ett tids- 
begra ̈nsad samtycke till detta och som uppho ̈rde att ga ̈lla den 30/9-2021. 
En OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) genomfo ̈rdes i samtliga la ̈genheter och lokaler under februari
ma ̊nad. Föreningen mottog under april besiktningsprotokollet fra ̊n utförd besiktning, och enligt protokollet blev
fastigheten godka ̈nd. 
Styrelsen har under 2021 antagit och kommunicerat ut en ny hyrespolicy i syfte att sa ̈kersta ̈lla att styrelsen la ̈mnar 
samtycke till andrahandsuthyrningar i enlighet med hyresna ̈mndens rekommendationer och ga ̈llande lagstiftning. 
I o ̈vrigt pa ̊bo ̈rjades under ho ̈sten en radonma ̈tning i 16 la ̈genheter samt i fo ̈reningens tva ̊ lokaler. Pa ̊ den ekonomiska
fronten har tva ̊ av fo ̈reningens fyra la ̊n löpt ut och omfo ̈rhandlats.To ̈mning av takra ̈nnor och reparationer av stupro ̈r
har a ̈ven utfo ̈rts. Under ho ̈sten kontaktades styrelsen av fo ̈reningens ekonomiska fo ̈rvaltare Mediator som erbjo ̈d
fo ̈reningen att ansluta sig till en el-upphandling som Mediator ho ̈ll i. Erbjudandet skulle fo ̈r fo ̈reningens del inneba ̈ra
att vi binder oss i tre a ̊r i utbyte mot fo ̈rma ̊nliga priser pa ̊ el. Styrelsen beslutade att anta erbjudandet. 
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Verksamheten under kommande år
I bo ̈rjan pa ̊ verksamhetsa ̊ret 2021 mottog styrelsen projektledarens slutgiltiga utla ̊tande betra ̈ffande VA-projektet. 
Hans slutsatser var att den mest ekonomiskt fo ̈rsvarbara lo ̈sning, sa ̊va ̈l på kort som la ̊ng sikt, inte a ̈r genomfo ̈ra det
tilltänkta gra ̈varbetet pa ̊ utsidan av fastigheten. Projektledaren rekommenderade ista ̈llet föreningen att endast relina
nuvarande avloppsledningar samt att genomfo ̈ra ett mindre gra ̈varbete i syfte att ansluta fo ̈reningen till den nya 
servisen fo ̈r tappvatten. Styrelsen har beslutat i enlighet med projektledarens rekommendation. VA-projektet fo ̈r- 
va ̈ntas slutfo ̈ras under verksamhetsa ̊ret 2022. 
Diskussioner med Brf Sysslomansga ̊rden pa ̊ga ̊r a ̈ven om att byta till en gemensam sopha ̈mtningsleveranto ̈r i
syfte att ha ̊lla nere de ba ̊da föreningarnas kostnader fo ̈r detta. 
Radonma ̈tningen avslutades i januari 2022 och enligt samtliga erha ̊llna ma ̈tresultat sa ̊ ligger alla la ̈genheter samt
lokaler inom riktva ̈rdena fo ̈r radongashalter. Da ̈rmed beho ̈vs inga a ̊tga ̈rder vidtas ga ̈llande radon i fastigheten. 
ga ̈llande radon i fastigheten. 

Årets resultat
Årets underskott större än förväntat pga av höga reparationskostnader under året. Diskussion pågår med
föreningens försäkringsbolag för eventuell ersättning av 2021 års reparationskostnader.

Förändring av eget kapital
Insatser och Yttre Balanserat Årets 

upplåtelseavg. rep.fonden resultat resultat
Belopp vid årets ingång 72 825 000 728 000 -2 523 980 -11 372
Disposition av 2020 års resultat 286 000 -297 372 11 372
Årets resultat -514 869
BELOPP ÅRETS UTGÅNG 72 825 000 1 014 000 -2 821 352 -514 869

Förslag till resultatdisposition:
Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av
behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman.

Till föreningsstämmans disposition står:

Balanserat resultat -2 831 352
Årets resultat -514 869

-3 346 221

Styrelsen föreslår att:
Till yttre reparationsfonden avsättes 286 000
Till balanserat resultat överföres -3 632 221

-3 346 221
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RESULTATRÄKNING

        INTÄKTER

Nettoomsättning 2021 Not 2020

Årsavgifter 1 222 107 1 204 080
Hyresintäkter 1 200 091 1 175 997
Bredband 159 120 2 581 318 159 120 2 539 197

Övriga rörelseintäkter

Övriga intäkter 125 753 125 753 1 152 108 152 108
SUMMA INTÄKTER 2 707 071 2 691 305

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för fastighetsförvaltning

Driftskostnader -1 318 461 2 -1 251 645
Administrationskostnader -70 958 -68 892
Fastighetsavgift/fastighetsskatt -134 344 -1 523 763 3 -133 552 -1 454 089

Reparation och underhållskostnader

Reparationer -554 645 -53 842
Underhåll 0 -554 645 0 -53 842

Personalkostnader -60 662 -60 662 4 -58 681 -58 681

Avskrivningar, materiella tillgångar

Fastigheten -807 117 5 -807 117
Gemensam elmätning -21 447 -26 809

RÖRELSERESULTAT -260 563 290 767

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader -254 306 -254 306 -302 139 -302 139

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -514 869 -11 372

ÅRETS RESULTAT -514 869 -11 372
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BALANSRÄKNING

      TILLGÅNGAR

2021 Not 2020
Materiella anläggningstillgångar

Fastigheten 72 636 020 5 73 443 137
Mark 23 442 000 23 442 000
Inventarier 128 239 6 149 686
Pågående arbete 269 490 96 475 749 95 455 97 130 278

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 1 376 7 23 475
Förutb.kostnader/uppl.intäkter 95 662 97 038 8 96 596 120 071

Kassa och bank 2 171 854 2 309 163

SUMMA TILLGÅNGAR 98 744 641 99 559 512

             EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Insatskapital 72 635 000 72 635 000
Upplåtelseavgifter 190 000 190 000
Yttre reparationsfond 1 014 000 73 839 000 728 000 73 553 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -2 821 352 -2 523 980
Årets resultat -514 869 -3 336 221 -11 372 -2 535 352

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 662 500 9,10 14 225 000

Kortfristiga skulder

Kortfristig skuld till kreditinst. 20 962 500 13 800 000
Leverantörsskulder 177 866 117 302
Egna skatteskulder 9 739 0
Övriga kortfristiga skulder 43 948 55 697
Förskottsinbetalda hyror/avg 260 070 205 633
Uppl.kostnader/förutb.intäkter 125 239 11 138 232

21 579 362 14 316 864

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 98 744 641 99 559 512

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 30 000 000 30 000 000

Ansvarsförbindelser                  Inga                  Inga
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NOTER

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed.
Lån som förfaller nästkommande räkenskapsår redovisas som kortfristig skuld i enlighet med SRFU 8.
Principerna är oförändrade från föregående år.
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Byggnaderna är uppdelade i ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder och
därmed olika avskrivningstider. Vid framtida ersättningsinvestering resultatförs eventuellt
restvärde och ersätts med den komponentens avskaffningsvärde.
Följande avskrivningstider används:
Stomme 200 år.
Fönster, dörrar, elcentral, elkablar, rör, hisskorg/gejdrar 50 år.
Tak, fasad, balkong 40 år.
Övriga byggnadsdetaljer 15 - 25 år.
Inventarier 10 år.
Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.
Arvoden till förtroendevalda redovisas som personalkostnad.
Värderingsprinciper
Tillgångar har värderats till anskaffningskostnaden om inget annat anges.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på bokfört värde 1 januari 2014 och beräknad 
ekonomisk livslängd.
Belopp anges i hela kronor SEK

NOT NR 1
2021 2020

Avgifter andrahandsupplåtelser 39 264 25 747
Elavgifter 137 476 125 401
Påminnelseavgifter 420 900
Reduktion hyra -105 415 0
Hyresstöd 52 521 0
Övriga intäkter 1 487 60
SUMMA 125 753 152 108

NOT NR 2
2021 2020

Fastighetsskötsel, entr inkl städ 112 484 112 484
Fastighetsskötsel extra 26 669 19 045

transport 139 153 131 529

Driftskostnader

Övriga rörelseintäkter
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transport 139 153 131 529
Besiktningar 35 190 0
Hissar 34 317 15 098
Larm 12 664 12 494
Serviceavtal 41 356 36 501
El 196 334 211 187
Värme 275 192 241 333
Vatten 163 145 179 350
Sophämtning 144 192 143 819
Försäkring 33 683 32 482
Kabel TV 160 826 159 719
Revisionsarvode 11 895 11 644
Förbrukningsinventarier 0 0
Telefonkostnader 4 118 3 649
Övriga fastighetskostnader 66 396 47 034
Advokatkostnader 0 25 806
SUMMA 1 318 461 1 251 645

NOT NR 3
Fastigheten har åsatts värdeår 2011. Fr.o.m. 2017 t.o.m. 2021 betalas 50% av den kommunala 
fastighetsavgiften. För 2021 var avgiften 729 kr/ lgh.
Föreningen betalar fastighetsskatt för lokaler, 1% av gällande taxeringsvärde.
Taxeringsvärdet framgår av annan not. 

NOT NR 4 
2021 2020

Arvoden till styrelse 47 597 46 500
SUMMA 47 597 46 500
Sociala avgifter 13 065 12 181
SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter 60 662 58 681

NOT NR 5
2021 2020

Taxeringsvärde: 52 314 000 52 314 000
Byggnadsvärde 35 000 000 35 000 000
Markvärde 17 314 000 17 314 000
SUMMA TAXERINGSVÄRDE 52 314 000 52 314 000

Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande:
Bostäder 42 600 000 42 600 000
Lokaler 9 714 000 9 714 000

Fjärdingen 10:6

Personalkostnader

Fastighetsavgift/skatt
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Bokfört värde: 2021 2020
Byggnader 79 193 000 79 193 000
Markvärde 23 442 000 23 442 000

102 635 000 102 635 000
-5 749 863 -4 942 746

-807 117 -807 117
-6 556 980 -5 749 863
96 078 020 96 885 137

SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 96 078 020 96 885 137

NOT NR 6

Installation av gemensam elmätning 2020 2019
Anskaffningsvärde 268 091 268 091
Justerat anskaffningsvärde -53 617 -53 617
Ingående ackumulerade avskrivningar 64 788 37 979
Årets avskrivningar 21 447 26 809
Utgående ackumulerade avskrivningar 86 235 64 788
Utgående restvärde enligt plan 128 239 203 303
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER 128 239 203 303

NOT NR 7
2021 2020

Avgiftsfordringar 400 2 236
Skattekonto 976 566
Skattefordran 0 20 673
SUMMA 1 376 23 475

NOT NR 8 Förutbet.kostn./uppl.intäkter
2021 2020

If försäkring 14 161 13 857
Edekyl & Värme 0 968
Telenor 38 824 38 824
Telenor 0 1 106
Uppsala Lyftservice 2 245 0
Sweax 9 374 9 374
Beräknad elintäkt 31 058 32 467
SUMMA 95 662 96 596

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Inventarier

Övriga fordringar

Anskaffningsvärde

Utgående restvärde enligt plan

Ingående ackumulerade avskrivningar
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NOT NR 9
Villkorsändr Räntejust. Ränta Skuld

Nordea 2022.09.05 2022.03.03 0,59% 7 500 000
Nordea 2022.11.11 2022.02.11 0,40% 6 637 500
Nordea 2022.11.16 2022.11.16 1,70% 6 725 000
Nordea 2024.10.16 2024.10.16 1,13% 6 762 500

SUMMA FASTIGHETSLÅN 27 625 000
Avgår lån för omförhandling under nästa räkenskapsår 20 862 500
Kortfristig del övriga fastighetslån - nästa års amortering 100 000
SUMMA KORTFRISTIGA LÅNESKULDER 20 962 500
SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 6 662 500
Beräknad låneskuld 2025.12.31 25 625 000

NOT NR 10
2021 2020

Fastighetsinteckningar 30 000 000 30 000 000

NOT NR 11 Uppl. kostn./förutb.intäkter
2021 2020

Uppl räntekostnad 32 414 35 316
Uppl vattenkostnad 17 670 12 500
Beräknad revisionskostnad 12 600 12 200
Uppl kostn teknisk support 0 16 716
Ber arvoden  inkl sociala avgifter 62 555 61 500
SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER 125 239 138 232

NOT NR 12 Västentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på föreningens
resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma om och i så fall hur stor.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.

Ställda säkerheter

Skulder kreditinstitut









Ordförklaringar 

Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är 
avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och 
byggnader.

Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte 
syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. 

Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara 
värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och 
inventarier.  

Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs 
över till följande verksamhetsår. På den ordinarie 
föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets 
resultat skall behandlas. 

Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget 
kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. 

Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en 
årlig avsättning göras till föreningens gemensamma 
underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och 
underhållsarbeten. 

Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen 
som i text förklarar och beskriver det avslutade 
verksamhetsåret. 

Kortfristiga skulder. Skulder som 
föreningen skall betala inom ett år. 

Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala 
först om ett eller flera år.  

Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. 
Exempelvis bankkonto. 

Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och 
kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit 
större än kostnaderna uppstår ett överskott. 

Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som 
lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella 
borgensförbindelser. 

Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och 
avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. 
Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. 
 
Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat 
verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 
noter.
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