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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 årsredo-
visning. 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.

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 bo-
stadsrätts-föreningar vi förvaltar. 

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

Vill du veta mer – besök www.sbc.se
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Not 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Modernisering av fastighetens hissar som påbörjades under 2021 kommer att fortsätta
t i l l 2 0 2 4 .

Styrelsen följer aktivt utvecklingen av utbrottet av coronaviruset Covid-19 och vidtar
löpande åtgärder för att begränsa eventuell påverkan på föreningens verksamhet.
Styrelsen har idagsläget inte märkt av någon betydande påverkan från utbrottet på
föreningens resultat och verksamhet efter räkenskapsårets slut.

Styrelsens underskrifter

B r o m m a d e n 2 0 2 2

,yehrik Kjellstrand
O r d f ö r a n d e

Ka r i n He l l s t ad ius
L e d a m o t

J a n - H e i n M o r e l
L e d a m o t

A n d e r s O l s s o n
L e d a m o t

Jose f Skar in
L e d a m o t

f öMin rev i s i onsbe rä t t e l se ha r l ämna ts den 2 0 2 2

k
Carina Toreŝ n
Extern rev isor
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T O R E S S O N
R E V I S I O N

R e v i s o r m a n s v a r

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, o c h a t t l ä m n a e n
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men det är ingen
garanti för att en revision som utförts enligt god
revisionssed iSverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund iårsredovisningen.

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Till föreningsstämman iBostadsrättsföreningen
Söderberga Gård nr 1, org.nr 716421-5043.

Rapport om årsredovisningen
U t t a l a n d e n

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BRF
Söderberga Gård nr 1för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen iallt väsentligt
upprättats ienlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
r e s u l t a t f ö r å r e t e n l i g t å r s r e d o v i s n i n g s l a g e n .
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Som del av min revision använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen.

Jag måste informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland eventuella betydande brister iden
interna kontrollen som jag identifierat.Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer

resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed iSverige.
Mitt ansvar enligt den standarden beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende iförhållande
till föreningen enligt god revisorssed iSverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt detta krav.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

U t t a l a n d e n

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för BRF
Söderberga Gård nr 1för räkenskapsåret 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
el ler för lust .

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
utta landen.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget iförvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed iSverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare iavsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende iförhållande till
föreningen enligt god revisorssed iSverige och har iövrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vid upprättande av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att avveckla verksamheten.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
ut ta landen.
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T O R E S S O N
R E V I S I O N

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning iövrigt.

överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mit t ut talande om ansvarsfr ihet. Som

underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har
j a g g r a n s k a t o m f ö r s l a g e t ä r f ö r e n l i g t m e d
bostadsrättslagen.

Stoc^olm /U2022Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
ekonomiska situation och att tillse att föreningens
o r g a n i s a t i o n ä r u t f o r m a d s å a t t b o k f ö r i n g e n ,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska
angelägenheter iövrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Car ina Toresson

R e v i s o r n s a n s v a r

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot inågot väsentligt
a v s e e n d e :

1. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller

2. på något annat sätt handlat istrid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
iSverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed iSverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget t i l l
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grunder sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt irisk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
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BUDGET   Budget 2022  Utfall 2021  Budget 2021 

RÖRELSEINTÄKTER       

Årsavgifter  6 164 000  6 355 527  6 355 440 

Hyror lokaler momspliktiga  943 000  943 326  940 000 

Hyror lokaler  944 000  944 805  942 000 

Hyror förråd  29 000  25 950  29 000 

Gästlägenhet  3 000  1 200  3 000 

Öresutjämning  0  64  0 

Övriga intäkter  0  483  0 

  8 083 000  8 271 354  8 269 440 

       

RÖRELSEKOSTNADER       

Fastighetskostnader       

Fastighetsskötsel entreprenad  -83 000  -86 355  -82 000 

Fastighetsskötsel beställning  -29 000  -24 657  -34 000 

Fastighetsskötsel gård beställning  -107 000  -61 739  -70 000 

Snöröjning/sandning  -36 000  -19 113  -35 000 

Städning entreprenad  -82 000  -79 468  -80 000 

Städning enligt beställning  -44 000  -4 457  -23 000 

Hissbesiktning  -25 000  -20 844  -19 000 

Myndighetstillsyn  -10 000  0  -34 000 

Gemensamma utrymmen  -2 000  -26 942  -2 000 

Sophantering  -15 000  0  0 

Gård  -12 000  -14 264  -15 000 

Serviceavtal  -30 000  -22 770  -39 000 

Förbrukningsmateriel  -11 000  -18 754  -19 000 

Störningsjour och larm  -1 000  0  -2 000 

  -487 000  -379 362  -454 000 

Reparationer       

Fastighet förbättringar  -296 000  0  -229 000 

Lokaler  0  -19 752  0 

Förskola  0  -13 545  0 

Tvättstuga  0  -18 116  0 

Sophantering/återvinning  0  -2 628  0 

Entré/trapphus  0  -20 045  0 

Lås  0  -26 425  0 

VVS  0  -76 774  0 

Elinstallationer  0  -6 755  0 

Hiss  0  -57 748  0 

Tak  0  -6 034  0 

Fasad  0  -2 421  0 

Mark/gård/utemiljö  0  -46 782  0 

Skador/klotter/skadegörelse  0  -20 936  0 

Vattenskada  -50 000  -81 635  0 

  -346 000  -399 596  -229 000 
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  Budget 2022  Utfall 2021  Budget 2021 

Periodiskt underhåll       

Gemensamma utrymmen  -60 000  0  0 

Bastu/pool  -400 000  0  0 

Lås  0  -19 718  -50 000 

VVS  -100 000  0  -100 000 

Stambyte  0  -12 860  0 

Värmeanläggning  0  0  -125 000 

Ventilation  -70 000  0  -70 000 

Hiss  -1 120 000  -553 274  0 

Fasad  0  -250 026  0 

Mark/gård/utemiljö  0  -54 647  0 

  -1 750 000  -890 525  -345 000 

Taxebundna kostnader       

El  -141 000  -186 857  -182 000 

Värme  -873 000  -744 475  -935 000 

Vatten  -219 000  -234 354  -207 000 

Sophämtning/renhållning  -102 000  -92 818  -65 000 

Grovsopor  -3 000  0  0 

  -1 338 000  -1 258 504  -1 389 000 

Övriga driftskostnader       

Försäkring  -122 000  -119 388  -111 000 

Tomträttsavgäld  -583 000  -547 600  -482 000 

Samfällighetsavgift  -18 000  -20 157  0 

Kabel-TV  -40 000  -50 060  -83 000 

Bredband  -193 000  -173 059  -148 000 

  -956 000  -910 265  -824 000 

Fastighetsskatt       

Fastighetsskatt/kommunal avg.  -226 000  -232 826  -226 000 

  -226 000  -232 826  -226 000 

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader       

Kreditupplysning  -4 000  -5 932  -8 000 

Tele- och datakommunikation  -22 000  -12 657  -6 000 

Revisionsarvode extern revisor  -20 000  -19 924  -20 000 

Föreningskostnader  -4 000  -3 841  -6 000 

Styrelseomkostnader  -5 000  -4 800  -4 000 

Fritids- och trivselkostnader  -1 000  -853  -2 000 

Förvaltningsarvode  -149 000  -144 581  -147 000 

Administration  -7 000  -5 456  -6 000 

Konsultarvode  0  -3 131  0 

Tidningar facklitteratur  -1 000  -687  -1 000 

Föreningsavgifter  -6 000  -5 000  -6 000 

Bostadsrätterna Sverige Ek För  -8 000  -8 010  -8 000 

  -227 000  -214 872  -214 000 
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  Budget 2022  Utfall 2021  Budget 2021 

Personalkostnader       

Styrelsearvode  -138 600  -134 051  -132 000 

Arbetsgivaravgifter  -40 950  -34 303  -38 000 

  -179 550  -168 354  -170 000 

Avskrivningar och nedskrivningar       

Byggnad  -1 091 000  -1 090 734  -1 091 000 

Inventarier  -18 000  -17 463  -18 000 

  -1 109 000  -1 108 197  -1 109 000 

       

SA RÖRELSENS KOSTNADER  -6 618 550  -5 562 501  -4 960 000 

       

RÖRELSERESULTAT  1 464 450  2 708 853  3 309 440 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER       

Dröjsmålsränta avgifter/hyror  0  116  0 

Låneräntor  -700 000  -330 039  -750 000 

Räntekostnader skattekonto  0  -837  0 

  -700 000  -330 760  -750 000 

       

RESULTAT  764 450  2 378 093  2 559 440 

 



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. Sty-
relsen föreslår för föreningsstämman hur årets 
resultat ska disponeras. 

3. Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder 
samt eget kapital vid den sista dagen i förening-
ens 
räkenskapsår. Föreningens tillgångar består av 
anläggningstillgångar  (t ex fastigheter, inventa-
rier samt finansiella tillgångar och omsättnings-
tillgångar (t ex likvida medel och  kort-fristiga 
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 ansam-
lad 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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STOCKHOLM (HUVUDKONTOR) 08-775 72 00
UPPSALA 018-65 64 70
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