




















Allmänt om verksamheten
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    Bilaga 3 

BRF SIGURD    Budgetförslag 21/22 

 

  Utfall Budget Utfall Budget Skiss   
  19/20 20/21 20/21 21/22 22/23   

             
Årsavgifter 4 634 4 634 4 634 4 634 4 634   

             
Hyror bostäder 62 62 68 78 78   
Hyror garage 134 134 134 134 134   
Hyror P-platser 89 91 89 89 89   
El, medlemmar 0 0 274 271 280   
Övriga intäkter 58 43 38 47 50   

 4 977 4 964 5 237 5 253 5 265   
             
Planerat underhållsarbete -419 -200 -299 -650 -250   
             
Fast skötsel -310 -330 -326 -393 -310   
Reparationer -214 -300 -248 -250 -250   
Elavgifter -175 -191 -404 -374 -381   
Uppvärmning -522 -565 -542 -541 -552   
Vatten o avlopp -215 -199 -264 -278 -284   
Sophämtning -150 -139 -148 -150 -152   
Försäkringar -104 -106 -107 -109 -111   
Kabel-TV -210 -214 -213 -180 -165   
Fastighetsskatt -153 -153 -150 -156 -157   
Hyres- o arrendekostn -198 -198 -198 -198 -198   
Löner o arvoden -173 -190 -177 -191 -192   
Arvode admin förvaltn -86 -88 -96 -98 -100   
Övriga driftkostnader -46 -36 -69 -63 -58   

 -2 560 -2 709 -2 931 -2 981 -2 910   
             
             
Avskrivningar -771 -771 -771 -771 -771   
Räntekostnader -537 -512 -505 -501 -530   
Ränteintäkter 0 2 3 1 2   

 -1 308 -1 281 -1 273 -1 271 -1 299   
             

 RESULTAT 690 774 723 351 806   

             
Avsättning till underhållsfond -650 -650 -650 -650 -650   
Disposition ur UH-fond 419 200 299 650 200   
             
 RESULTAT EFTER 
FONDDISPOSITION 459 324 372 351 356   
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Bostadsrättskollen för BRF Sigurd 2021
�

NYCKELTAL DEFINITION VARFÖR? RIKTVÄRDEN/SKALA

�

Sparande
238 kr/kvm

Årets resultat + summan av 
avskrivningar + summan av 
kostnadsfört/planerat underhåll per 
kvm total yta (boyta + lokalyta)

Ett sparande behövs för 
att klara framtida 
investeringsbehov eller 
kostnadsökningar.

Högt = > 301 kr/kvm 
Måttligt till hög = 201 – 300 kr/kvm 
Lågt till måttligt = 121 – 200 kr/kvm 
Mycket lågt = < 120 kr/kvm 

�

Skuldsättning
4689 kr/kvm

Totala räntebärande skulder per 
kvm total yta (boyta + lokalyta)

Finansiering med lånat 
kapital är ett viktigt mått 
för att bedöma ytterligare 
handlingsutrymme och 
motståndskraft för 
kostnadsändringar och 
andra behov.

Låg = < 3 000 kr/kvm
Normal = 3 001 – 8 000 kr/kvm 
Hög = 8 001 – 15 000 kr/kvm
Mycket hög = > 15 001 kr/kvm

�

Räntekänslighet
7,7 %

1 procentenhets ränteförändring av 
de totala räntebärande skulderna 
delat med de totala årsavgifterna

Det är viktigt att veta om 
föreningens 
ekonomi är känslig för
ränteförändringar. 
Beskriver hur höjda 
räntor kan påverka 
årsavgifterna – allt annat 
lika.

Låg = < 5 %
Normal = 5 – 9 %
Hög = 9 – 15 %
Väldigt hög = > 15 %

�

Energikostnad
160 kr/kvm

Totala kostnader för vatten + 
värme + el per kvm total yta (boyta 
+ lokalyta)

Ger en ingång till att 
diskutera energi- och 
resurseffektivitet i 
föreningen.

Ett riktmärke för en normal 
energikostnad är i dagsläget 
cirka 200 kr/kvm. Men många faktorer 
kan påverka – både i byggnaden och 
externt, t ex energipriserna.

�

Årsavgift 
613 kr/kvm

Totala årsavgifter per kvm total 
boyta (Bostadsrättsytan)

Årsavgiften påverkar den 
enskilde medlemmens 
månadskostnad och 
värdet på bostadsrätten. 
Därför är det viktigt att 
bedöma om årsavgiften 
ligger rätt i förhållande till 
de andra nyckeltalen –
om det finns en risk att 
den är för låg.

Bör värderas utifrån risken för framtida 
höjningar.
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