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Varsågod!
Här är din förenings årsredovisning 
I årsredovisningen kan du läsa om föreningens ekonomi och fastighet, Styrelsen redo-
gör 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 års- 
 redovisning. Årsredovisningen är att betrakta som en värdehandling, så spara den. 

Att bo i bostadsrätt
Bostadsrätt är en boendeform där det är bo-
stadsrättsföreningen som äger fastigheten. En 
bostadsrättsinnehavare och medlem i en bo-
stadsrättsförening har nyttjanderätt till sin bo-
stad. 

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

Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex bo-
endeform som omfattas av flera rättsområden 
– bland andra bostadsrättslagen, lagen om eko-
nomiska föreningar och hyreslagen. Föreningen 
kan agera utifrån en rad olika roller – fastig-
hetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, 
köpare av produkter och tjänster, beställare av 
byggentreprenader och mycket annat. SBC kan 
stötta föreningen i samtliga dessa roller.

En välskött bostadsrättsförening
Vad som är en välskött bostadsrättsförening 
kan man säkert diskutera, då många parame-
trar spelar in, men vi på SBC har några saker 
som vi tycker är extra viktiga. Till att börja med 
är det viktigt att planera föreningens ekonomi, 
finansiering och underhåll långsiktigt. Till exem-
pel genom en flerårsbudget och en aktuell upp-
daterad underhållsplan. 

Styrelsearbetet ska vara så bekymmersfritt som 
möjligt, därför är det en god idé att få hjälp och 
stöd genom en professionell förvaltning. Styrel-
sen bör också vara lyhörd inför medlemmarnas 
önskemål, informera medlemmarna och ge dem 
möjlighet till en god dialog med styrelsen. 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 bostads-

rättsföreningen. Om problem uppstår i fören-
ingen eller med fastigheten är det en god idé att 
ha experter inom områden som teknik och juridik 
till sitt förfogande.

Utbildning i styrelsearbete
Bostadsrättsföreningar hanterar större sum-
mor pengar än många aktiebolag. Trots det är 
det vanligt att ledamöter saknar rätt kompe-
tens för att leda ett effektivt och långsiktigt 
styrelsearbete. Gå vår webbaserade utbildning 
i styrelsekunskap – skräddarsydd för bostads-
rättsföreningar. Den ger dig koll på allt som be-
hövs för att sitta i styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att fatta beslut om för-
eningens ekonomi och fastighetens skötsel. Vi 
på SBC vill höja kunskapsnivån och hjälpa styrel-
ser på traven att fokusera på rätt saker. Därför 
har vi tillsammans med den ideella föreningen 
StyrelseAkademien skapat en digital utbildning 
i styrelsekunskap.

Utan grundläggande kunskaper är det lätt att 
göra fel. Det kan kosta föreningen pengar och ta 
onödig tid från dig. Genom att ha koll på juridik, 
ekonomi, ansvarsfördelning m.m. blir du trygg 
med att saker sköts på ett korrekt och profes-
sionellt sätt, och bidrar till medlemsnytta och 
till att höja värdet på din bostadsrättsförening. 
Du har nytta av utbildningen både om du sitter 
i styrelsen idag och om du någon gång vill göra 
det.

Har du frågor om ditt boende eller din bostads-
rättsförening hjälper vi dig gärna! Du hittar 
våra kontaktuppgifter på sbc.se/kontakt. Besök 
även vårt kundforum där du kan få svar på 
många frågor.

Vill du veta mer – besök www.sbc.se







































Brf Sparvhöken 
769628-8963 

 

Sida 1 av 2 
 

 

Budget 

 

 

BUDGET   Budget 2022  Utfall 2021  Budget 2021 

RÖRELSEINTÄKTER       

Årsavgifter  2 847 000  2 806 728  0 

Hyror garage moms  240 000  121 390  0 

Hyror parkering  0  61 018  0 

Varmvattenintäkter  110 000  75 311  0 

Elintäkter  0  -55 000  0 

Elintäkter moms  132 000  146 350  0 

Avgift andrahandsuthyrning  10 000  12 826  0 

Öresutjämning  0  26  0 

Fakturerade kostnader  0  162 615  0 

Övriga intäkter  0  75 700  0 

  3 339 000  3 406 963  0 

       

RÖRELSEKOSTNADER       

Fastighetskostnader       

Fastighetsskötsel beställning  0  -475  0 

Fastighetsskötsel gård entreprenad  0  -7 983  0 

Fastighetsskötsel gård beställning  -63 000  -51 005  0 

Snöröjning/sandning  -30 000  -23 107  0 

Städning entreprenad  -65 000  -83 220  0 

Mattvätt/Hyrmattor  -3 000  -1 238  0 

Hissbesiktning  -5 000  -4 703  0 

Bevakning  0  -4 879  0 

Gemensamma utrymmen  0  -200  0 

Gård  0  -1 834  0 

Serviceavtal  -12 000  -11 842  0 

Förbrukningsmateriel  -15 000  -17 695  0 

Teleport/hissanläggning  0  -8 160  0 

Störningsjour och larm  -3 000  -2 665  0 

Brandskydd  -5 000  -8 862  0 

  -201 000  -227 869  0 

Reparationer       

Sophantering/återvinning  0  -532  0 

Entré/trapphus  0  -75 700  0 

Lås  0  -6 762  0 

VVS  -5 000  -2 500  0 

Ventilation  0  -4 850  0 

Elinstallationer  -10 000  -12 205  0 

Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon  0  -2 192  0 

Bredband  0  -5 844  0 

Hiss  -25 000  -25 499  0 

Mark/gård/utemiljö  -10 000  -2 000  0 

Garage/parkering  -15 000  -17 957  0 

Vattenskada  0  -2 525  0 

  -65 000  -158 566  0 

Taxebundna kostnader       

El  -310 000  -264 920  0 

Värme  -220 000  -239 413  0 

Vatten  -170 000  -145 586  0 

Sophämtning/renhållning  -85 000  -87 453  0 

  -785 000  -737 372  0 

Övriga driftskostnader       

Försäkring  -61 000  -60 005  0 

Bredband  0  -159  0 

  -61 000  -60 164  0 
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Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader       

Kreditupplysning  -3 000  -2 189  0 

Tele- och datakommunikation  -2 000  -758  0 

Juridiska åtgärder  -75 000  -47 266  0 

Inkassering avgift/hyra  -2 000  -1 551  0 

Hyresförluster  0  0  0 

Revisionsarvode extern revisor  -28 000  -27 769  0 

Föreningskostnader  -15 000  -15 675  0 

Förvaltningsarvode  -148 000  -148 618  0 

Förvaltningsarvoden övriga  0  -8 250  0 

Administration  -6 000  -6 556  0 

Konsultarvode  0  -16 376  0 

  -279 000  -275 008  0 

Personalkostnader       

Styrelsearvode  -93 000  -93 000  0 

Arbetsgivaravgifter  -29 000  -29 221  0 

  -122 000  -122 221  0 

Avskrivningar och nedskrivningar       

Stomme och grund K3  -1 253 000  -862 853  0 

Fasader/balkonger K3  -59 000  -121 140  0 

Fönster/dörrar och portar K3  -22 000  -45 580  0 

Stomkomplettering förening K3  0  -6 487  0 

Stamledningar VA K3  -66 000  0  0 

Värmesystem K3  0  -136 720  0 

Luftbehandlingssystem K3  -18 000  -75 640  0 

Fastighetsel inkl. svagströ K3  -77 000  -200 400  0 

Hissar K3  -19 000  -79 800  0 

  -1 514 000  -1 528 620  0 

       

SA RÖRELSENS KOSTNADER  -3 027 000  -3 109 821  0 

       

RÖRELSERESULTAT  312 000  297 142  0 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER       

Dröjsmålsränta avgifter/hyror  0  43  0 

Låneräntor  -1 140 000  -1 141 060  0 

Övriga räntekostnader  0  -229  0 

  -1 140 000  -1 141 246  0 

       

RESULTAT  -828 000  -844 104  0 

 



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 intäk-
terna 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 skul-
der samt eget kapital vid den sista dagen i för-
eningens räkenskapsår. Föreningens tillgångar 
består av anläggningstillgångar  (t.ex. fastig-
heter, inventarier samt finansiella tillgångar och 
omsättningstillgångar (t.ex. likvida medel och  
kortfristiga fordringar). 
Föreningens skulder består av långfristiga skul-
der (t.ex. fastighetslån) och kortfristiga skulder 
(t.ex. förskottshyror och leverantörsskulder). 
Under eget kapital redovisas grundavgifter, 
olika fonder samt disponibla vinstmedel eller 
ansamlad förlust.

Termer i årsredovisningen
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar i 
föreningen som är avsedda för långvarigt bruk.

AVSKRIVNINGAR är den kostnad som motsva-
rar värdeminskning på bl.a. föreningens bygg-
nad och inventarier. Avskrivningar görs för att 
fördela kostnader på flera år. 

DRIFTSKOSTNADER är kostnader för löpande 
funktioner i en fastighet. Exempel på drifts-
kostnader i en bostadsrättsförening är värme, 
el, vatten och avlopp, städning, sophämtning 
och fastighetsskötsel.

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fond som 
föreningen enligt stadgar och/eller stämmobe-
slut gör en reservering till årligen. Syftet är att 
säkerställa utrymme för fastighetens framtida 
underhåll.

KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som för-
faller till betalning inom ett år.

LIKVIDITET är föreningens betalningsförmåga 
på kort sikt och utgörs av föreningens tillgäng-
liga bankmedel.

LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som för-
faller till betalning om ett år eller senare.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som 
löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till lik-
vida 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 (be-
nämns som balansomslutning).  

STÄLLDA PANTER OCH SÄKERHETER avser de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som förening-
en 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 föreningsstämman bör bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

UNDERHÅLLSKOSTNADER är utgifter för 
planerade underhållsåtgärder enligt underhålls-
plan eller motsvarande som i redovisningen re-
dovisas direkt som kostnad i resultaträkningen.

VÄRDEHÖJANDE UNDERHÅLL är utgifter för 
funktionsförbättrande åtgärder enligt under-
hållsplan eller motsvarande och som redovisas 
som investering i balansräkningen och kost-
nadsförs 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 förvalt-
ningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. 
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