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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
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Årsredovisning 

 

Bostadsrättsföreningen 

Armborstet 1 

 

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

 

Förvaltningsberättelse 

 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter 
samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör 
styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre 
underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån 
behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika 
åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. 

 

• Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2017 och 2046. 

• Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. 

• Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. 

• Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. 

• Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. 

 

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. 

 

Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 
bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. 

 

Grundfakta om föreningen 

Bostadsrättsföreningen registrerades 2006-05-04. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2007-11-19 

och nuvarande stadgar registrerades 2018-09-04 hos Bolagsverket. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta 
bostadsrättsförening. 

 

Styrelsen 

Mattias Häggström Ordförande  

Anders Blomé Ledamot  

Thorvald Ehn Ledamot  

Sven-Göran Juntti Ledamot  

Daniel Skshipek Ledamot  

 

Christer Bentzer Suppleant  

Håkan Karlsson Suppleant  

 

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: 

Christer Bentzer, Anders Blomé och Thorvald Ehn. 

 

Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 

Tommy Nilsson Ordinarie Extern Hummelkläppens Aukt. Revisorer 

Mathias Fredriksson Suppleant Extern Hummelkläppens Aukt. Revisorer 
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Stämmor 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2021-06-15. 

 

Fastighetsfakta 

Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: 

 

Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun 

ARMBORSTET 1 2008 STOCKHOLM 

   

Fastigheten är upplåten med tomträtt. 

 

Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. 

I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. 

 

Uppvärmning sker via fjärrvärme. 

 

Byggnadsår och ytor 

Fastigheten bebyggdes 2006 - 2008 och består av 1 flerbostadshus. 

Värdeåret är 2008. 

 

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 9 198 m², varav 8 312 m² utgör boyta och 886 m² utgör lokalyta. 

 

Lägenheter och lokaler 

Föreningen upplåter 113 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. 

 

Lägenhetsfördelning: 

 

 
   

 

Verksamhet i lokalerna Yta Löptid 

Restaurang 49 m²  

Fastighetsmäklare 40 m²  

   

Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. 

 

Föreningen är obligatoriskt momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster. 

 

  

21 22
34 29
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Teknisk status 

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2017 och sträcker sig fram till 2046. 

 

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: 

 

Utfört underhåll År  

Plattläggning på gården 2021  

Nya radiatorfilter till samtliga 

medlemmar 

2021  

Spolning av avloppsstammar 2021  

Lackning av portar 2021  

 

Planerat underhåll År  

Ny sandlåda 2022  

Renovering av takfläktar 2022  

Lackning av portar 2022  

Byte av tvättstugeutrustning 2023  

Byte av fog mellan btg-element 2023  

Byte av styrregleringssystem 2023  

Lackning av portar 2024  

Lackning av portar 2025  

Lackning av portar 2026  

   

Förvaltning 

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. 

 

Avtal Leverantör 

Ekonomisk förvaltning SBC 

Teknisk förvaltning SBC 

Digital-tv, bredband och 
bredbandstelefoni 

Telia Sverige AB 

Trappstädning NFS Facility AB 

Hissar Kone AB 

Fjärrvärme Stockholm Exergi AB 

El Ellevio AB, Vattenfall 

Tvättmaskiner Miele AB 

Trädgårdsskötsel Elfströms Trädgård 

Snöröjning på marken Peab 

Snöskottning tak Takjour AB 

  

 

Övrig information 

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna. 

 

Föreningen deltar tillsammans med Brf Älvsjö Centrum 1 och radhusen på Fru Kristinas gränd i 
gemensamhetsanläggningarna GA1 och GA2, där anläggningsbeslutet omfattar fastigheterna Armborstet 1-7. 

• GA1 reglerar underhåll/skötsel av lokalgatan Fru Kristinas gränd. 

• GA2 reglerar gemensam avfallshantering. 
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Budget 

 

 

BUDGET   Budget 2022  Utfall 2021  Budget 2021 

RÖRELSEINTÄKTER       

Årsavgifter  4 892 000  5 149 271  5 149 000 

Hyror lokaler momspliktiga  221 000  215 158  214 600 

Hyror garage moms  10 000  10 032  10 000 

Hyror parkering  5 000  4 467  6 500 

Hyror garage  661 000  653 551  652 000 

Hyror förråd  2 000  1 800  2 000 

Elintäkter laddstolpe  0  1 736  7 000 

Elintäkter laddstolpe moms  6 000  1 815  0 

Värmeintäkter  9 000  9 733  9 000 

Avgift andrahandsuthyrning  0  3 173  0 

Öresutjämning  0  215  0 

Fakturerade kostnader  28 000  3 328  6 000 

Övriga intäkter  0  12 049  10 000 

  5 834 000  6 066 328  6 066 100 

       

RÖRELSEKOSTNADER       

Fastighetskostnader       

Fastighetsskötsel entreprenad  -148 000  -125 959  -142 000 

Fastighetsskötsel beställning  -20 000  -8 620  -20 000 

Fastighetsskötsel gård entreprenad  -50 000  -41 447  -45 000 

Fastighetsskötsel gård beställning  -20 000  -7 464  -10 000 

Snöröjning/sandning  -120 000  -78 230  -60 000 

Städning entreprenad  -117 000  -111 070  -117 000 

Städning enligt beställning  -22 000  -16 185  -30 000 

Mattvätt/Hyrmattor  -9 000  -8 367  -9 000 

Hissbesiktning  -16 000  -14 680  -17 000 

Myndighetstillsyn  0  -8 581  0 

Gemensamma utrymmen  -12 000  -12 737  -8 000 

Garage/parkering  -3 000  0  0 

Sophantering  0  -18 551  0 

Gård  -6 000  -258  -5 000 

Serviceavtal  -264 000  -196 602  -194 000 

Förbrukningsmateriel  -60 000  -56 196  -60 000 

Teleport/hissanläggning  0  -26 332  -26 000 

Störningsjour och larm  -17 000  -16 614  -16 000 

Brandskydd  -6 000  -20 431  -6 000 

  -890 000  -768 322  -765 000 
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Reparationer       

Fastighet förbättringar  -192 000  0  -250 000 

Tvättstuga  0  -2 644  0 

Entré/trapphus  0  -2 606  0 

Lås  0  -24 105  0 

VVS  0  -8 876  0 

Värmeanläggning/undercentral  0  -4 358  0 

Ventilation  0  -12 134  0 

Elinstallationer  0  5 063  0 

Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon  0  -1 425  0 

Bredband  0  -1 482  0 

Hiss  0  -43 256  0 

Tak  0  -13 247  0 

Balkonger/altaner  0  -5 078  0 

Mark/gård/utemiljö  0  -5 292  0 

Garage/parkering  0  -20 731  0 

Övrigt  0  -12 450  0 

  -192 000  -152 620  -250 000 

Periodiskt underhåll       

Sophantering/återvinning  0  -46 402  0 

VVS  0  -168 562  0 

Tak  0  -185 005  0 

Mark/gård/utemiljö  0  -131 981  0 

  0  -531 949  0 

Taxebundna kostnader       

El  -210 000  -233 141  -190 000 

Värme  -972 000  -968 077  -966 000 

Vatten  -244 000  -225 624  -210 000 

Sophämtning/renhållning  -110 000  -101 726  -120 000 

  -1 536 000  -1 528 568  -1 486 000 

Övriga driftskostnader       

Försäkring  -137 000  -140 393  -185 000 

Tomträttsavgäld  -469 000  -468 200  -468 200 

Bredband  -317 000  -300 157  -307 000 

  -923 000  -908 750  -960 200 

Fastighetsskatt       

Fastighetsskatt/kommunal avg.  -220 000  -219 007  -216 000 

  -220 000  -219 007  -216 000 

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader       

Tele- och datakommunikation  -15 000  -17 036  -16 000 

Inkassering avgift/hyra  0  -1 386  0 

Revisionsarvode extern revisor  -22 000  -21 071  -22 000 

Föreningskostnader  -1 000  -448  -7 000 

Styrelseomkostnader  -2 000  -4 312  -8 000 

Fritids- och trivselkostnader  0  -2 700  -3 000 

Förvaltningsarvode  -193 000  -162 779  -185 000 

Förvaltningsarvoden övriga  -2 000  0  0 

Administration  -18 000  -28 277  -20 000 

Korttidsinventarier  0  -4 419  0 

Konsultarvode  0  -24 278  0 

Bostadsrätterna Sverige Ek För  -9 000  -8 130  -8 000 

  -262 000  -274 836  -269 000 

Personalkostnader       

Styrelsearvode  -120 000  -119 000  -119 000 

Arbetsgivaravgifter  -29 000  -22 320  -28 900 

  -149 000  -141 320  -147 900 

Avskrivningar och nedskrivningar       

Byggnad  -2 082 000  -2 081 428  -2 082 000 

Förbättringar  -42 000  -41 199  -48 000 

  -2 124 000  -2 122 627  -2 130 000 
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SA RÖRELSENS KOSTNADER  -6 296 000  -6 647 998  -6 224 100 

       

RÖRELSERESULTAT  -462 000  -581 670  -158 000 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER       

Ränteintäkter  6 000  6 428  0 

Dröjsmålsränta avgifter/hyror  0  39  0 

Låneräntor  -150 000  -198 759  -228 000 

Räntekostnader skattekonto  0  -187  0 

Övriga räntekostnader  0  -15  0 

  -144 000  -192 493  -228 000 

       

RESULTAT  -606 000  -774 163  -386 000 

 



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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