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Budget 

BUDGET   Budget 2022  Utfall 2021  Budget 2021 

RÖRELSEINTÄKTER       

Årsavgifter  1 444 860  1 506 477  1 506 408 

Vattenintäkter  108 468  67 620  67 620 

Öresutjämning  0  -69  0 

  1 553 328  1 574 028  1 574 028 

       

RÖRELSEKOSTNADER       

Fastighetskostnader       

Snöröjning/sandning  -12 500  -11 669  -9 000 

Myndighetstillsyn  0  -10 000  -16 000 

Gemensamma utrymmen  0  -720  0 

Gård  -15 000  -9 556  -15 000 

Förbrukningsmateriel  0  -113  0 

Fordon  0  -189  0 

  -27 500  -32 247  -40 000 

Reparationer       

Fastighet förbättringar  25 000  0  -25 000 

  25 000  0  -25 000 

Periodiskt underhåll       

Ventilation  -7 000  0  0 

  -7 000  0  0 

Taxebundna kostnader       

El  -8 000  -7 969  -8 750 

Vatten  -79 000  -74 309  -71 544 

Sophämtning/renhållning  -34 900  -33 812  -33 810 

  -121 900  -116 090  -114 104 

Övriga driftskostnader       

Försäkring  -43 700  -81 695  -38 801 

  -43 700  -81 695  -38 801 

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader       

Kreditupplysning  -250  -413  0 

Tele- och datakommunikation  -174  -174  -174 

Inkassering avgift/hyra  -450  0  0 

Fritids- och trivselkostnader  -4 500  -3 749  -10 000 

Förvaltningsarvode  -37 700  -36 876  -36 875 

Administration  -5 000  -7 292  0 

  -48 074  -48 503  -47 049 

Personalkostnader       

Styrelsearvode  -25 800  -23 040  -23 000 

Revisionsarvode arvoderad  0  -1 380  0 

Övriga arvoden  0  -1 380  0 

Arbetsgivaravgifter  -6 335  -6 869  -7 227 

  -32 135  -32 669  -30 227 

Avskrivningar och nedskrivningar       

Byggnad  -597 185  -597 185  -597 180 

  -597 185  -597 185  -597 180 

       

SA RÖRELSENS KOSTNADER  -852 494  -908 389  -892 361 

RÖRELSERESULTAT  700 834  665 639  681 667 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER       

Dröjsmålsränta avgifter/hyror  0  12  0 

Låneräntor  -352 000  -409 691  -440 000 

  -352 000  -409 679  -440 000 

       

RESULTAT  348 834  255 960  241 667 

 



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. 




