
Delårsbokslut 2019.06 

Brf Slottsskogens räkenskapsår följer kalenderåret. Beroende på föreningens storlek upprättar vi 

även ett halvårsbokslut. Sifferdelen ligger i en separat fil där vi jämför plan med utfall för perioden. 

Här nedan har vi samlat kommentarer till bokslutet. 

 

Intäkter 

Här visar vi på en positiv avvikelse mot budget. Budgeten för halvåret ligger på 12,7 milj kr och det 

justerade resultatet på 13,0 milj kr. Den stora justeringen ligger i de elkostnader som släpar med ca 

fem månader mot direkt bokförda värden. En omprövning av momsen samt intäkter från gårds-

samfälligheten är de andra större posterna. 

 

Kostnader 

Personalkostnaderna avspeglar det som faktiskt betalts ut, dvs t.o.m april månad. Budgeten för 

fastighetsskötsel ligger på 850 kkr för perioden, det justerade utfallet på 962 kkr. Avvikelserna ligger 

främst inom grundavtalet om fastighetsskötsel. En post som ökat mer än planerat är kostnaderna för 

trädgårdsskötsel (300 kkr jmf med planerat 247 kkr) samt en omplantering av växter inomhus. 

Därutöver är det en mängd småposter som är länkade till extra hantering av våra återvinningsrum 

och garage. Kostnader för reparationer är alltid svåra att förutse; budgeten las på 850 kkr för ett 

halvår, det justerade utfallet landar på 962 kkr. Här kan dock periodiseringar göra att årsplanen ändå 

hålls. Taxebundna kostnader (El, fjärrvärme, återvinning och sopsug tillsammans) budgeten för 

perioden är 2 925 kkr – det justerade utfallet 2 876 kkr. De olika kostandsposterna varierar; 

kostander för el ligger något över budget och det är svårt säga vad det beror på. kWh priset på 

förbrukningen stämmer bra med budgeten. Elörbrukningen är något högre – men så även intäkterna. 

Fjärrvärmen ligger under budget. Vi räknade med en 2% höjning men kostnaden har tom sänkts med 

knappt 700 kr ex moms jämfört med 2018 vilket förklarar ett lägre utfall. VA ligger under budget och 

med stor variation mellan månaderna. Soporna varierar som vanligt (får vi nästan säga) jämfört med 

budgeten. Tittar man på totalen ligger det ca 20 kkr över budget. Övriga avgifter (omfattar försäkring 

och TV) ligger med budget på 597 kkr och ett jusgterat utfall på 587 kkr. Administrativ förvaltning är 

bugeterat till 584 kkr och har ett justerat utfall på 570 kkr. Övrig drift (kontorsmaterial och tryck, 

serviceavtal, konsulter, medlemsaktiviteter) har en budget på 6 969 kkr och ett justerat utfall på 

6 999 kkr. Kostnader för konsulter har budget på 250 kkr och ett utfall på 148 kkr – hittills ligger de 

mesta av konstnaderna mot ventilationsutredningar, dock kan dock andra halvåret bli dyrare då vi 

startar med hissombygnationen. Underhåll ligger med en budget på 421 kkr och ett utfall på 202 kkr 

– men då vet vi att vi kommer att ta mer kostnader under andra halvåret. Totalt för fastigheten: 

budget 9 373 kkr – utfallet är 9 186 kkr. Räntekostnaderna var budgeterade till 1 207 kkr och har ett 

justerat utfall på 1 083 kkr. Här band föreningen till en lägre ränta än vad som antagits i planen. 

Totalt för ovanstående var ett överskott på 2 091 kkr planerat, det justerade utfallet pekar på ett 

överskott på 2 779 kkr. 

 


