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God resultatutveckling
För fjärde året i rad ökade vinsten i koncernen. 2003
uppgick den till 26 Mkr före skatt.
Stark omsättningsökning
Ökad omsättning med 100 procent de senaste 5 åren.
Många nya förvaltningsuppdrag
Drygt 100 nya förvaltningsuppdrag tillkom under året.
Stärkt eget kapital
Ökning med nära 20 procent under året till 114 Mkr.
Nya lokaler
Expansionen innebar nya lokaler för kontoren i Uppsala,
Västerås och Malmö.
Fortsatt personalökning
Antalet anställda i koncernen har ökat med 13 procent
under året till 198.
Ny bok från SBC
Under hösten gavs boken ”Välja bostadsrätt, köpa-bosälja” ut i samarbete med Svensk Byggtjänsts förlag.
Konkurrenskraftiga studentlägenheter
105 studentlägenheter med bostadsrätt byggs i Uppsala.
SBC bygger vindslägenheter
För första gången erbjuds SBCs bosparare vindslägenheter i centrala Stockholm.
Stort kundarrangemang i Berwaldhallen
Under hösten inbjöds Stockholmsregionens medlemmar
till information, rådgivning, underhållning och mingel
under en festkväll i Berwaldhallen.
Årets BostadsrättMässa i Stockholm
Den årliga bostadsrättsmässan, som hittills alternerat
mellan Stockholm och Göteborg, arrangerades 2003 på
Sollentunamässan i Stockholm och fick många besökare.
Bra utbildningsår
Fortsatt stort deltagande på utbildningar i Bostadsrättsskolans regi – 1 160 deltog 2003.

VD har ordet
SBCs ambition är att uppfattas som ledande inom bostadsrätt genom att leverera tjänster med kvalité till
våra kunder och därmed utveckla värden i fastigheter och boende. Därför är det glädjande att verksamheten fortsätter att utvecklas väl. Vi har klarat av att växa med bibehållen lönsamhet vilket känns mycket bra.
Vi har fortfarande en bra tillväxt i marknaden. Vi har nått våra mål för 2003 och expanderar på alla orter
där vi är verksamma.
Vi har inom SBC arbetat mycket med våra kärnvärden och nyckeltal. I ”Kompassen” har vi tillsammans
i SBC lagt fast våra värderingar och våra mål. Målmedveten satsning och fokus på vår resultatutveckling
i hela organisationen har bidragit positivt till vårt resultat.
Vi har de senaste fem åren totalt ökat omsättningen för vår tjänstesektor med 100 %. Omsättningen per
anställd har nästan ökat lika mycket. Nedgången i omsättning från föregående år beror på att dotterbolaget
SBC Mark AB har haft en nedgång avseende fastighetsförsäljningar under 2003.
Expansionen under 2003 har inneburit att antalet anställda i SBC har ökat med ytterligare 13 procent.
De senaste året, då vår verksamhet expanderat kraftigt och allt fler föreningar efterfrågar tekniska tjänster,
har inneburit att kontoren har omorganiserats. Detta har varit nödvändigt för att kunna möta nya krav från
våra kunder och leverera den kvalité som vi ständigt eftersträvar.
Det är viktigt för våra kunder och därmed självfallet också för oss att vi kan erbjuda en kvalificerad sakkunskap
och en professionell service. De bostadsrättsföreningar som anlitar oss ska få en god värdeutveckling i sitt
boende både genom att föreningen fungerar väl och genom att fastigheten och dess bostadsrätter utvecklas
väl. En väl förvaltad fastighet och en välskött ekonomi leder till en positiv ekonomisk utveckling och hög
kvalité i boendet.
Bostadsproduktionen har gått planenligt. Den totala bostadsportföljen innehåller nu ca 3 000 lägenheter.
Även om inte SBC producerar bostäder i egen regi har vi under 2003 för första gången ensamma tagit på
oss risker för bostadsproduktionen. Det är därför mycket tillfredsställande att vi hittills inte har några osålda
lägenheter i avslutade projekt. Under 2004 kommer en större del av byggverksamheten att föras över till
dotterbolaget SBC Mark.
Under året startade vi vårt första ungdomsbostadsprojekt i Uppsala med färdigställande första halvåret 2004.
Genom utvecklandet av en effektiv produktion har vi kunnat erbjuda bostäder till mycket konkurrenskraftiga
priser. Försäljningen gick mycket bra.
Sveriges BostadsrättsCentrum ägs av SBC ekonomisk förening. Föreningens
fullmäktige tog ett inriktningsbeslut 2003 om inrättande av en stiftelse och att
föreningens medlemmar skulle bli direkta delägare till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Styrelsen i föreningen har under året jobbat vidare för att
förverkliga detta beslut. För SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer
detta innebära en stor ägarspridning.
Det långsiktiga målet är att skapa en ägarkrets som tillsammans med nuvarande ägare kan utveckla verksamheten vidare.

Ulrika Francke
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SBC Sveriges BostadsrättsCentrum fortsätter att expandera. För dotterbolaget SBC Mark
innebar 2003 lägre omsättning till följd av en nedgång avseende fastighetsförsäljningar.
Omsättning i moderbolaget
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SBCs tjänster
SBC tillhandahåller ekonomiska och tekniska tjänster
till bostadsrättsföreningar. Våra jurister anlitas för
att bilda bostadsrättsföreningar och hjälpa hyresgäster att förvärva sina hus samt för andra juridiska
ärenden. Allt fler bostadsrättsföreningar väljer
integrerade förvaltningstjänster.

Ekonomisk och teknisk förvaltning
Förvaltning av bostadsrättsföreningar är SBCs
största verksamhet och basen i vårt tjänsteutbud.
Allt fler bostadsrättsföreningar har valt att anlita
SBC för att få kontinuerlig hjälp med att få sina
förvaltningstjänster utförda och långt fler för att
vid enstaka tillfällen få hjälp med förening och
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fastighet. Det samlade tjänsteutbudet erbjuds vid
alla kontor med undantag av Sundsvall. Den
kraftfulla expansionen och den ökade efterfrågan
av tekniska tjänster har inneburit att vi fått omorganisera flera kontor för att de på ett mer adekvat
sätt ska kunna ta hand om våra kunder och möta
efterfrågan av integrerade förvaltningstjänster.
Marknaden för förvaltningstjänster är fortsatt gynnsam. Allt fler bostadsrättsföreningar väljer att lägga
både förvaltning av ekonomi och fastighet utanför
föreningen. Anledningarna till detta är flera men
brist på tid är sannolikt den vanligaste anledningen.
Många fastigheter har ombildats från hyresrätt
till bostadsrätt och de senaste årens nyproduktion
av bostadsrätter har också inneburit en tillväxt av
marknaden.

De årliga bostadsrättsmässorna har blivit en uppskattad träffpunkt för våra medlemsföreningar.
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För SBCs del har detta inneburit att vårt affärsområde Förvaltning har kunnat växa enligt våra planer.
Tjänsterna som vi idag erbjuder har också blivit
allt fler.
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Fler bostadsrättsföreningar inser också att det inte
räcker med en bra kameral förvaltning utan att
framgången till god föreningsekonomi ligger i
att ta väl hand om sin fastighet. Det faktum att
fler föreningar inser att de idag förvaltar ett betydande fastighetskapital och att detta behöver
skötas på ett professionellt sätt innebär ökad
efterfrågan på SBCs tjänster. T ex efterfrågar allt
fler en underhållsplan för att få ett bra administrativt instrument för sin förvaltning.

Antal uppdrag Förvaltning
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Förhållandet att lägenheter och fastigheter stigit i
värde ställer större krav på förvaltningen – inte bara
från föreningarna själva utan också från myndigheter. SBCs tjänsteutbud inom detta område ökar
därför hela tiden. För att kunna möta våra kunders
krav utvecklar vi ständigt våra tjänster i syfte att
underlätta för föreningarna och för att de ska få
en så bekymmersfri tillvaro som möjligt. Det är
viktigt att kunna tillhandahålla tjänster till den
kvalité våra kunder förväntar sig.

Antal Webbekokunder
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2000

1500

1000

500

Index

Modern teknik gör det möjligt för oss att ta emot
frågor dygnets alla timmar och underlättar för
föreningen för att kunna sköta sin verksamhet
inte bara på kontorstid. Vår tjänst Webbeko växer
ständigt då fler kunder väljer digital information.
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Vi utgår från att marknaden kommer att fortsätta
expandera de närmaste åren. Vi kommer att fortsätta att expandera enligt vår plan vilket innebär
en något lugnare takt än tidigare år. Även om
detta innebär fortsatta nyanställningar kommer
det att ge oss en möjlighet att konsolidera verksamheten.
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Juridik
SBC förknippas ofta med våra duktiga jurister.
Genom vår långa erfarenhet av att arbeta med
bostadsrätt, sedan 1921, har vi byggt upp en stor
kompetens. SBC ombildar fastigheter från hyresrätt
till bostadsrätt i samma utsträckning som tidigare.
Den eventuella nedgång som skett på marknaden
inom Stockholmsregionen har kompenserats med
ombildningar på andra orter. Så länge det finns en
obalans mellan hyressättning och efterfrågan räknar
vi med att det kommer att finnas en marknad för
ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Detta
innebär att vi trots en nedgång på marknaden i
Stockholm för ombildningar fortfarande kan upprätthålla omsättningen.

Omsättning Juridik
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Allt eftersom bostadsrätter ökar i värde och fastigheternas taxeringsvärden har ökat har detta ställt
allt större krav på juridisk kompetens. Fler och fler
väljer att anlita jurister eftersom det ofta är stora
värden som står i fokus och vi räknar med att
marknaden för konsulttjänster av juridisk karaktär
kommer att växa.
Inte minst har frågor rörande äkta/oäkta bostadsrättsföreningar kommit allt mer i fokus.

Nybyggnad och ombyggnad
SBCs tjänster består i första hand av att vara
byggherreombud åt bostadsrättsföreningar.
Detta gäller för de nya bostadsrättsföreningar
som produceras men också för de föreningar
som beställer våra tjänster vid större ombyggnadsarbeten. Omsättningen för verksamheten
har successivt ökat.
Nyproduktionen har nu nått sådan omfattning
att den i sin helhet fr o m 2004 kommer att
koncentreras till dotterbolaget SBC Mark AB.
SBC har utvecklat tre olika produkter på bostadsmarknaden. Billiga lägenheter för ungdomar och
studenter, trygghetsboende för äldre som kan
behöva vårdas i hemmet samt vanliga lägenheter
med hög standard.
Genomgående för produktionen är att vi försöker
leva upp till de miljökrav som SBC tillsammans
med andra kommit överens med regeringen om
i Bygga-Bo dialogen.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har under 2003
bedrivit nyproduktion tillsammans med det helägda
dotterbolaget SBC Mark. Strävan har varit att få
en kontinuerlig nyproduktion av bostadsrätter i
första hand för de bosparare som är medlemmar
i SBC ekonomisk förening. Tyngdpunkten av verksamheten finns i och runt storstadsregionerna
Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Uppsala.

Vid utgången av 2003 pågick bebyggelse eller
planeringsarbete av ca 3 000 lägenheter. Dessa
projekt finns koncentrerade till Stockholm-/Uppsalaområdet, Västkusten och Sydsverige.
Under året har lägenheter sålts i Uppsala, Göteborg och i Stockholm. Lägenheterna i Uppsala är
utvecklade i syfte att skapa en rationell hantering
med prefabricerade element med avsikt att pressa
kostnaderna och därmed kunna erbjuda studenter
bostäder till rimliga boendekostnader.
Lägenheterna i Göteborg är av sådan karaktär som
är mycket efterfrågad. De är inrymda i en fastighet från slutet av 1800-talet, som har byggts om
i enlighet med dess ursprungliga stil och med stor
respekt för de detaljer som ännu fanns kvar i fastigheten. Då vi vet att detta är mycket eftertraktade
lägenheter som erbjuder den äldre lägenhetens
charm i kombination med den moderna lägenhetens
bekvämlighet, har vi under året påbörjat ett liknande
projekt i Malmö. I Stockholm har SBC framför allt
producerat lägenheter i Hammarby Sjöstad. Försäljningen har följt uppgjord plan och SBC har ännu
inga osålda lägenheter i färdiga projekt. Under
2003 påbörjades försäljningen på Liljeholmskajen
i Stockholm. Beräknad inflyttning är våren 2005.
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GÖTEBORG

Unika lägenheter i totalrenoverad 1850-talsfastighet i Göteborg
I klassisk Göteborgsmiljö på Stora Nygatan, vid Vallgraven och Trädgårdsföreningen, erbjöd SBC 33 ny- och ombyggda lägenheter
av högsta klass. Inflyttningsstart februari 2004. En varsam men omfattande ombyggnad genomfördes så att klassiska paradvåningar, ateljevåningar, etagelägenheter och spännande vindslägenheter växte fram. Material och inredning valdes med största
omsorg – snickerier och stuckaturer togs tillvara och kompletterades stilenligt.

STOCKHOLM

Nytt boende bara några meter från kajkanten i Hammarby Sjöstad
Invid Sickla Kanal, ca 200 meter från SBCs tidigare projekt i Hammarby Sjöstad, uppförs för närvarande områdets kanske vackraste
hus. En bågformad glasfasad tar form bakom vilken lägenheterna får en härlig utsikt över kanalen och bort mot Söders kajlinje.
Omgivningen har idag blivit en etablerad stadsdel med närservice igång och båtliv med båtplatser utefter kajen.
Här byggs 50 bostadsrätter med inflyttning till sommaren 2004. I huset finns också garage.

8

UPPSALA

Kostnadseffektiva studentlägenheter i centrala Uppsala
På S:t Johannesgatan uppför SBC 3 likadana hus med totalt 105 studentlägenheter. Läget är perfekt med gång- eller cykelavstånd
till högskolans olika institutioner. Varje hus innehåller 1:or, 2:or och 3:or för att passa såväl ensamhushåll som par eller små familjer.
Genom att utnyttja effektiv byggteknik har kostnaderna kunnat pressas ordentligt och medfört en mycket fördelaktig boendekostnad
för studenterna. En attraktiv start på en bostadskarriär i en stad där behovet av bostäder kan tyckas omättligt. Lägenheterna har
storlekar mellan 33-56 kvm. Intresset för detta projekt har naturligtvis varit mycket stort. Sista inflyttning blir till sommaren 2004.
Vi arbetar på att kunna erbjuda fler liknande projekt – även på andra platser i landet.

MALMÖ

Om- och tillbyggnadsprojekt på Gamla Väster i Malmö
Efterfrågan är alltid stor när vi kan erbjuda ombyggda äldre lägenheter. Det är därför glädjande att kunna presentera kvarteret
Mullvaden i Malmö. Projektet innehåller 7 ombyggda lägenheter i en befintlig fastighet i hörnet Slottsgatan/Hjorttackegatan.
Lägenheterna kommer att renoveras med bibehållen gammal charm som högt i tak och stuckaturer. Vidare bygger vi ett nytt hus
i anslutning till det befintliga med 10 yteffektiva lägenheter. Lägenhetsstorlekar i projektet varierar mellan 54-250 kvm. Garage
byggs under det nya huset. Läget är mycket attraktivt och centralt. Bebyggelsen från sekelskiftet runt omkring har i huvudsak
bevarats och det som byggts nytt smälter väl in i miljön. Inflyttning beräknas till sommaren 2005.
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STOCKHOLM

I marin och naturnära miljö växer den nya stadsdelen Liljeholmskajen fram
När Liljeholmskajen byter skepnad kommer den gamla entrén till Stockholm att flyttas en km söderut och staden får en ny gräns
mot förortsbebyggelsen. Området vid kajen, som tidigare kännetecknats av industribebyggelse, omdanas till en livfull, attraktiv och
innehållsrik boendemiljö. Totalt planeras här ca 2 500 nya lägenheter de närmaste åren och SBCs bosparare kommer att erbjudas
ca 700 av dessa. I takt med utbyggnaden växer här också fram restauranger, caféer och service av olika slag. Försäljning pågår av
SBCs första projekt med direkt kajläge – 169 lägenheter med storlekar 33-101 kvm. Inflyttning beräknad till våren 2005.

UPPSALA

Kittlande utmaning att bygga nytt i gammal stadskärna
I hörnet Dragarbrunnsgatan/Vretgränd, ca fyra minuters promenad från Centralstationen, påbörjas byggnation av 28 bostadsrätter
under våren 2004. I omgivningen finns byggnader med ett brett spektrum av fasaduttryck och material, med kulturvärden att ta
vara på, att anpassa sig till och att skapa kontrast emot. SBCs två nya hus, ett gatuhus och ett gårdshus, erbjuder lägenheter med
öppna och luftiga planlösningar, hög klass i materialval och vacker utformning. Storlekarna blir 1-5 r o k och 35-140 kvm. Försäljning inledd – inflyttning beräknas till vår/sommar 2005.

Fler projekt är under planering och kommer att presenteras i vårt nyhetsbrev Vi bosparare inom kort.
T ex trygghetsboende på Ekerö i Stockholm och nytt Malmöprojekt vid Slussplan. Följ gärna också våra
projektbeskrivningar på vår hemsidan www.sbc.se.
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Bostadsrättsskolan
Arbetet i bostadsrättsföreningen blir så mycket
lättare och roligare när man har de rätta kunskaperna. Därför erbjuder SBC varje termin ett omfattande kursprogram över hela landet. Det innehåller
dels grundläggande kurser för styrelsearbete, men
också utbildning för stora underhållsåtgärder i
föreningens fastighet, t ex stambyte och balkongbyggnation m m.

Mycket uppskattad utbildning under lättare former
ges varje år till stora besökarskaror på bostadsrättsmässorna, som SBC är en av huvudarrangörerna
till. 2003 arrangerades mässan i Stockholm.
Efterfrågan har hittills varit stor vad avser kurser
inom juridik och ekonomi. Vi fokuserar framöver
alltmer på fastigheten till nytta för föreningarnas
värdebyggande på såväl kort som lång sikt.

Nya krav från myndigheter, nya regelverk, nya
föreningar och nya styrelsemedlemmar innebär
ständigt nya behov av informations- och utbildningsinsatser. Vi strävar efter att hitta den form
för utbildning som bäst passar olika målgrupper
och erbjöd under året såväl dags- som kvällskurser.
Deltagare är framför allt styrelserepresentanter men
också boende som vill lära mer om sin upplåtelseform.
Som tidigare år arrangerades även 2003 utbildning för mäklare – en viktig målgrupp som bl a
måste kunna förklara årsredovisningar och regelverk för presumtiva köpare. Ett nytt samarbete
inleddes under året med Studiefrämjandet genom
studiecirklar i ämnet ”Köpa bostadsrätt”. Kursmaterialet bygger på SBCs nyutgivna bok ”Välja
bostadsrätt”, utgiven på Svensk Byggtjänsts förlag
under hösten.

Ny bok från SBC gavs ut under hösten 2003.
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Medarbetare
Kompetensutveckling
Det är viktigt för oss att ha bra medarbetare som
vet vad våra kunder vill ha. Genom att vara en
attraktiv arbetsgivare kan vi behålla och rekrytera
kompetent personal. I det gemensamma arbetet
inom SBC med våra kärnvärden – kvalificerad sakkunskap, professionell service och värdebyggande
– är vi noga med att kontinuerligt följa upp och
diskutera vad dessa innebär. Vi lägger stor vikt vid
att var och en har ansvar för sin personliga utveckling och att detta också är viktigt för SBC.
Under året har därför en ny lönemodell lanserats
för att ge ett incitament till personlig utveckling
och att en sådan utveckling också ska gagna SBC.
Vi har under året satsat på våra mellanchefer som
gått ett särskilt utvecklingsprogram för att kunna
stötta medarbetarna i deras personliga utveckling.
Det interna utbildningsprogrammet har också
tagit sikte på medarbetarnas personliga utveckling
så att de ska kunna utvecklas i enlighet med sina
önskemål.

Genom att “möta” kunden
får våra medarbetare kunskap om vad kunden vill ha.

I “Kompassen” har vi lagt
fast våra gemensamma värderingar och mål.

Åldersfördelning för
anställda 2003
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Arbetsmiljö
Vår personalförening ”Casa Nostra” är en viktig
tillgång för trivseln på våra arbetsplatser. En god
arbetsmiljö är en annan mycket viktig faktor för
att vara en attraktiv arbetsgivare. Bra arbetsförutsättningar och sociala aktiviteter är exempel på
sådana faktorer. För att få en uppfattning om hur
våra medarbetare uppfattar arbetsmiljön inom
SBC genomförs årliga arbetsmiljöenkäter. Utifrån
enkätresultatet har handlingsplaner tagits fram på
respektive arbetsplats för förbättringsåtgärder. I den
enkät som gjordes under 2003 har utfallet blivit
bättre än 2002 både vad det gäller den fysiska
miljön och arbetssituationen.
SBC har en sjukfrånvaro under snittet, men för att
den inte ska öka har friskvården fått stort utrymme
under 2003, bl a har viktväktarkurser hållits och rökavvänjningsprogram har erbjudits. En rehabiliteringspolicy har tagits fram för att våra medarbetare ska
komma tillbaka i arbete så snart som möjligt efter
längre sjukfrånvaro.

Utbildningsnivå för
anställda 2003

Under året har ett samverkansavtal kommit till
stånd med Sif. Avtalet innebär att samarbetet
mellan arbetsgivare och fack har blivit mindre
formaliserat. Syftet med avtalet är att diskussionen
ska föras så nära de medarbetare som berörs som
möjligt. De flesta frågor hanteras nu på vanliga
arbetsplatsmöten i organisationen.
Koncernens expansion de senaste åren innebär
också omfattande nyrekryteringar. Antal anställda
var 198 att jämföra med 175 föregående årsskifte,
dvs en ökning med 13 procent. Personalomsättningen var ca 6,8 procent under året, en liten
minskning från 2002 då motsvarande siffra låg på
7 procent. Medelåldern inom koncernen är 42,4 år.

Arbetad tid och frånvaro

Akademisk
Gymnasie
Grundskola

Fördelning mellan kvinnor
och män 2003

Semester
Sjukdom
Föräldraledighet
Arbetad tid

Kvinnor
Män
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SBCs ledningsgrupp

14

Ulrika Francke
VD

Ove Holmvall
Vice VD, Ekonomichef

Leif Ågren
Byggchef,
VD SBC Mark AB

Ingvar Johansson
Chef IT / Information

Chris Hammar
Marknadschef

Susanne Sigra
Personalchef

Agnetha Hökmark
VD-assistent

Göran Olsson
Vice VD i SBC
ekonomisk förening
Adj.

Peder Halling
Utbildningschef
Adj.

SBCs regioner

Region Mitt
Regionchef:
Pontus Wikner
Kontor: Uppsala,
Västerås, Örebro, Gävle
Tjänster: Förvaltning,
Juridik, Bygg
Antal medarbetare:
21 (dec 2003)

Region Norr
Regionchef:
Jan Lindell
Kontor: Sundsvall
Tjänster: Förvaltning,
Juridik
Antal medarbetare:
7 ( dec 2003)

Region Väst
Regionchef:
Anne Almlund Rosengren
Kontor: Göteborg
Tjänster: Förvaltning,
Juridik, Bygg
Antal medarbetare:
30 (dec 2003)

Region Stockholm
Regionchef:
Thomas Lagerqvist
Kontor: Stockholm
Tjänster: Förvaltning,
Juridik
Antal medarbetare:
88 (dec 2003)

Region Syd
Regionchef:
Lars Brossing
Kontor: Malmö,
Trelleborg
Tjänster: Förvaltning,
Juridik, Bygg
Antal medarbetare:
18 (dec 2003)
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Årsredovisning för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Org.nr 556576-7299

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB får härmed avge redovisning för moderbolagets och koncernens verksamhet 2003. Resultatet av räkenskapsårets verksamhet
samt ställningen vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar för koncernen och
moderbolaget. (Belopp och procenttal inom parentes avser föregående räkenskapsår.)

Moderbolaget SBC
Ekonomi
SBCs affärsområden har utvecklats kraftigt under året. Det totala antalet förvaltningsuppdrag ökade
påtagligt under året. Projektledningen för nybyggnadsverksamheten har fr o m 1 januari 2004 flyttats till
dotterbolaget SBC Mark AB.
Nästan all maskinell IT-utrustning är leasad och tas som kostnad löpande. Stora investeringar har under
året tagits på datasidan.
Antalet bosparare var vid utgången av året 15.330 (14.365) personer. Vid årets utgång pågick bebyggelse
eller planeringsarbeten av cirka 2 100 bostadsrättslägenheter i 28 projekt.
Flerårsöversikt Mkr
Omsättning
Resultat efter finans
Soliditet
Avkastning eget kapital

2003
158,2
15,7
34 %
16,4 %

2002
152,1
10,9
35 %
12,8 %

2001
127,1
3,2
42 %
4,1 %

2000
114,4
21,4
36 %
39,6 %

Behållningen i bofonderna, där medlemmarnas bosparmedel förvaltas, ökade med 25,3 procent.
Behållning, Mkr
Bofonden SBC/Handelsbanken
Bofonden SBC/Flermarknad
Summa

per dec 03
548
67

per dec 02
436
55

615

491

Finansiella intäkter och kostnader
De förvaltade föreningarnas samlade inlåning (balansräkningens rad förvaltade redovisningsmedel) har
placerats i enlighet med av styrelsen utfärdade instruktioner.
Placeringsverksamheten gav ett överskott på 23 Mkr jämfört med föregående års 31 Mkr.
Redovisningsmedel och dess placeringar upptas intill varandra i balansräkningen för att inte balansomslutningen och därav härledda nyckeltal skall snedvridas. Att förvaltningskundernas medel är avskilda
framgår därmed tydligt.
Organisation
Kontorens rörelsedrivna verksamhet omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg och teknik,
juridik och utbildningsverksamhet.
Den centrala ledningen har varit organiserad i ekonomi och administration, data/telefoni, information
och marknad.
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Personal
SBC är ett kunskapsföretag och måste i sin rekrytering söka högsta möjliga utbildningsnivå. Omkring
hälften av de anställda har akademisk utbildning. I sin personalpolitik skall SBC prioritera en kontinuerlig
utveckling av de anställdas kunskapsnivå genom fortbildning och utbildning.
Koncernen
De nedan nämnda rörelsedrivande företagen ägs till 100 % av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Liljeholmberget AB som äger en näringsfastighet i Göteborg
Mesanen AB som förvaltar bostadsrättsföreningar i Trelleborgsområdet
SBC Mark som anskaffar mark till byggprojekten och marknadsför bosparande
Koncernens resultat Kkr
Uppgick till
Från koncernens fria egna kapital
avgår föreslagen avsättning till bundna fonder

18.082
62.354
0

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till ordinarie bolagsstämmans förfogande stående
vinstmedel enligt balansräkningen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, balanserade vinstmedel
kronor 41.275.521, och årets vinst 7.668.838, totalt kronor 48.944.359, balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning

Kkr
Koncern
Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avgår till pågående arbete
Avskrivningar anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar

2003

2002

2003

2002

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1- 31/12

1/1- 31/12

1

182 300

219 365

158 202

152 121

1
2

-85 099
-95 781
17 970
-3 054
-1 184
-167 148

-118 297
-85 355
16 123
-3 084

-70 315
-81 530
16 123
-2 992

-190 613

-71 358
-90 922
17 970
-2 960
-1 184
-148 454

-138 714

15 152

28 752

9 748

13 407

18 578
-8 822
1 068
-100

3 234
-7 993

12 725
-6 663

3 561
-6 083

25 876

23 993

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultatandel i intresseföretag
Nedskrivning finansiell anläggningstillgång

4
4

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Avsättning periodiseringsfond
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Kkr
Moderbolag

-100

5

15 710

10 885

-4 363

-2 784

Resultat före skatt

25 876

23 993

11 347

8 101

Årets skatt
Uppskjuten skatt

-5 853
-1 941

-5 146
-1 695

-3 678

-2 363

Årets resultat

18 082

17 151

7 669

5 738

Balansräkning 03-12-31

Kkr
Koncern

Kkr
Moderbolag
2003

2002

1 000
3
1 040

7 177
67 462
1 000
3
0

8 470
67 462
1 000
3
1 040

9 175

10 820

75 642

77 975

45 591
4 255
25 103
0
26
0
0
8 517
152 604
25 875
1 347 484
-1 347 484
40 741
3 232

34 638
14 000
13 913
22
12 777
-5 417
6 724
68 300
31 604
1 263 671
-1 263 671
54 052
3 313

Summa

305 944

233 926

206 033

162 102

Summa tillgångar

315 119

244 746

281 675

240 077

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Maskiner och inventarier
Andelar i dotterbolag
Andelar i intressebolag
Andra aktier och andelar
Bostadsrätter

Not

2003

2002

6
7
8
9

30
7 373

60
8 717

1 769
3
0

Summa
Omsättningstillgångar
Mark
Fastighet
Bostadsrätter
Kundfordringar
Fordringar koncernbolag
Fordringar intressebolag
Pågående arbete, tillgångar
Pågående arbete, skulder
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbet kostnader och upplupna intäkter
Kortfristigt plac redovisningsmedel
Avgår: Förvaltade redovisningsmedel
Kortfristiga placeringar
Likvida medel, beviljad kredit 3000 kkr

11

10
10

12
12
13

4 255
14 000
22 183
13 439
0
31 489
26
0
12 777
0
-5 417
4 977
6 220
106 269
1 331
25 842
31 537
1 347 484 1 263 671
-1 347 484 -1 263 671
40 741
54 052
1 740
2 674
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Balansräkning

Kkr
Koncern

Kkr
Moderbolag

Not

2003

2002

2003

2002

14
14

25 000
26 792

25 000
21 225

25 000
5 000

25 000
5 000

Summa bundet eget kapital

51 792

46 225

30 000

30 000

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat

44 272
18 082

32 682
17 151

41 276
7 669

35 538
5 738

62 354

49 833

48 945

41 277

114 146

96 058

78 945

71 277

0

9

23 401

19 038

23 401

19 038

9 595
128 766
0
3 484
7 917

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 250.000 à nom 100 kr
Bundna reserver

Summa fritt eget kapital

14

Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
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Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Uppskjuten skatt

0
8 175

14 850
6 310

Summa långfristiga skulder

8 175

21 160

116 008
9 189
-6 584
6 020
52 740
1 696
6 310
7 419

50 303

10 400
50 985
2 929
4 622
8 280

44 111
9 189
-6 584
5 540
115 414
0
5 438
6 221

Summa

192 798

127 519

179 329

149 762

Eget kapital och skulder

315 119

244 746

281 675

240 077

Kortfristiga skulder
Kortfristig låneskuld
Pågående arbete, skulder
Pågående arbete, tillgångar
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplup kostnader och förutbet intäkter
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16
10
10

Ställda panter, fastighetsinteckning

17

102 026

27 660

30 396

Inga

Ansvarsförbindelser

17

1 074

883

1 025

847

Finansieringsanalys

Kkr
Koncern
Not

Kkr
Moderbolag

2003

2002

2003

2002

Resultat före dispositioner och skatt
Avskrivningar
Förändring av pågående projekt
Realisationsförlust på anläggningstillgång
Skatt (i koncern även latent)

25 876
3 054
9 965
124
-7 794

23 993
3 084
-8 506

10 885
2 992
-8 506

-6 841

15 710
2 960
9 965
124
-3 678

Internt tillförda medel

31 225

11 730

25 081

3 008

Summa tillförda medel

31 225

7 425

25 081

3 008

-1 680
-769
915
-12985

-6 979
-1 003

-1 666
0
915

-6 695
-21 103
0

-14 519

-7 982

-751

-27 798

16 706

-557

24 330

-24 790

Specifikation av
rörelsekapitalförändring
Ökning (+) av kortfristiga fordringar
91 563
Ökning (+)/minskning (-) av lager bostadsrätter, fastighet 1 208
Ökning (-) av kortfristiga skulder
-62 673
Minskning (-) av likvida medel och kortfr. plac.
-13 392

74 697
-2 248
-40 331
-32 675

75 281
-9 745
-26 961
-14 245

41 912
13 554
-48 500
-31 756

-557

-24 330

-24 790

FRÅN ÅRETS VERKSAMHET
TILLFÖRDA MEDEL

Använda medel
Investeringar (-) i maskiner och inventarier
Investeringar (-) i aktier och andelar
Försäljning av bostadsrätter
Minskning (-) av långfristiga skulder
Summa använda medel
Rörelsekapitalets förändring

Rörelsekapitalförändring

7
8

16 706

-2 363

-4305
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
I koncernredovisningen ingår moderbolaget och dotterbolagen, sedan bl a koncerninterna fordringar
och skulder, kostnader och intäkter eliminerats. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation. I enlighet med den har de obeskattade reserverna i koncernredovisningen
fördelats med 28 % till uppskjuten skatteskuld och återstoden till bundet eget kapital. Förvärvsmetoden
har tillämpats.
Not 1 Rörelsens intäkter och kostnader
Moderbolaget: I rörelsens intäkter ingår tjänster till dotterbolag med 2 303 (1 699) Kkr.
I rörelsens kostnader ingår inköp från dotterbolag med 0 (0) Kkr.
Årets betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 2 144 (1 973) tkr. Framtida
leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2004
1 148
637
0

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2003
1 432
1 205
0

Revisionskostnaden för året utgör 214 (200) Kkr. Andra uppdrag än revisionsuppdraget 75,2 (36,7) Kkr.
Not 2 Personal
Löner och arvoden totalt uppgår till 57,5 (51,0) Mkr varav till styrelsen, VD och vice VD 1,8 (1,7) Mkr.
Sociala kostnader utgör totalt 20,8 (18,0) Mkr. Pensionskostnaderna uppgår totalt till 7,6 (6,7) Mkr
varav till VD och vice VD 0,9 (0,6). VD och vice VD har avtal om pension från 60 års ålder. Dessa tryggas
via försäkring. Könsfördelningen inom styrelsen är 3 kvinnor och 3 män. Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare är 5 kvinnor och 9 män.
Sjukfrånvaro angiven i % av sammanlagd ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro
Totalt
Korttids- resp långtidssjukfrånvaro
0-60 dagar
> 60 dagar
Sjukfrånvaro i åldersintervall
< 29 år
30-49 år
> 50 år
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Kvinnor
6,1 %

Män
3,0 %

Totalt
5,1 %
1,2 %
3,9 %
2,5 %
3,6 %
8,0 %

forts. Not 2
Medeltalet anställda
Kommun
Sundsvall
Gävle
Uppsala
Västerås
Örebro
Stockholm
Göteborg
Malmö
Kristianstad
Trelleborg
Centralt Stockholm

2003
5,2
0,0
10,4
8,5
1,4
87,5
25,4
13,2
0,0
1,6
16,6

2002
4,3
1,6
7,3
8,5
1,7
75
22,3
10,2
0,8
2,0
18,1

Summa medeltal anställda

169,7

151,8

Härav kvinnor

112,0

104,7

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

20 %

Not 4 Ränteintäkter och räntekostnader
Moderbolaget: Kursvinster och kursförluster vid försäljning av värdepapper ingår. Årets förändring av
reserv för kursfall på aktiefonder (not 13) och obligationer (not 12) ingår även för de värdepapper där
verkliga värdet per balansdagen understeg anskaffningsvärdet. Räntekostnad till dotterbolag ingår med
2 421 (1 158) Kkr. Ränteintäkter från dotterbolag ingår med 0 (470) Kkr.
Not 5 Bokslutsdispositioner
Maximal avsättning har gjorts till periodiseringsfonder (not 15)
Not 6 Goodwill (koncern)
Vid förvärv av Mesanen AB betalades en överkurs jämfört med bolagets tillgångar och skulder, beräknat
till 150 Kkr. Beloppet kommer att avskrivas i fem år.

Ingående anskaffningsvärde
Övertaget
Inköp
Försäljning och utrangering

2003
21 955,8
0,0
1 680,5
0,0

Koncern
2002
17 020,1
550,5
6 427,9
-2 042,7

Moderbolag
2003
2002
21 647,6
16 995,1
0,0
1 666,5
6 144,7
0,0
-2 042,7

Utgående anskaffningsvärde

23 636,3

21 955,8

23 314,1

Not 7 Maskiner och inventarier

21 647,6

23

forts. Not 7
Ingående ack värdeminskning
Övertaget
Avgår för försäljning och utrangering
Årets värdeminskning (not 3)

-13 239,6

-12 228,3

-13 177,6

-12 228,3

0,0
-3 023,5

2 042,7
-3 054,0

0,0
-2 959,5

2 042,7
-2 992,0

Utgående ack värdeminskning

-16 263,1

-13 239,6

-16 137,1

-13 177,6

7 373,2

8 716,2

7 177,0

8 470,0

Netto restvärde

Not 8 Aktier och andelar samt aktier i dotterbolag
Moderbolaget:
Antal
Aktier i dotterbolag, samtliga
100 % ägande, säte i Stockholm
Liljeholmsberget AB (556446-4823)
Institutet för Bostadsrätt IFB AB (556252-2135)
SBC Mark AB (556313-4153)
SBC BO Trygg AB (556351-9213)
Mesanen AB (556116-4962) säte i Trelleborg
SBC Bostad AB (556615-7912)
SBC IT Community AB (556588-6792)
Sickla Kanal 1 AB (556629-5282)

7 100
3 000
400 000
3 000
1 000
1 000
100 000
1 000

Nom
värde

2003

Eget
kapital

Resultat

7100
300
100
300
100
100
1
100

16 200,0
2 200,1
48 000,0
50,0
711,8
100,0
100,0
100,0

17 467
1 979
59 584
966
591
91
73
91

277
33
4 474
-3
116
0
-14
-8

67 461,9
Not 9 Andelar i intresseföretag
Byggrätt BRAB AB, (556638-5026)

Säte
Stockholm

Innehav
antal
1 000

Kapital
andel
33,3 %

Bokfört
värde
1 769

Not 10 Pågående arbeten
Pågående arbeten har aktiverats med direkta och skälig andel av de indirekta kostnaderna.
I förekommande fall har nedskrivning gjorts till verkligt värde.
Not 11 Kundfordringar
Fordringarna är upptagna till belopp varmed de kan beräknas inflyta sedan 738 (716) Kkr har reserverats
för osäkra fordringar.
Not 12 Förvaltning av redovisningsmedel Mkr
Placerade medel:
Stadsskuldväxlar, statliga bolag
Hypoteksinstitut, korta cert.
Banker och dess övriga koncernbolag
Övriga certifikat med K1-rating
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031231
234,6
98,9
99,8
54,2

021231
28,4
68,4
134,1
184,0

Summa kortfristig penningmarknad

487,5

414,9

Obligationer, löses inom ett år
Bankmedel á vista

19,3
134,7

157,0
91,6

forts. Not 12
Placerat, kortfristigt
Placerat långfristigt, obligationer (2-5 år)
Summa värdepapper och bankkonton
Kursreserv jämfört med kurs per balansdagen (not4)
Avgår SBCs andel

641,5
720,2
1 361,7
-0,4
-13,8

663,5
605,0
1 268,4
-1,6
-3,1

Summa placerat

1 347,5

1 263,7

Förvaltade medel:
Upplånat, förvaltade redovisningsmedel i underkonton

1 347,5

1 263,7

Föreningar med SBCs förvaltning har sin likviditet på individuella underkonton i Svenska Handelsbanken.
Dessa sammanräknas i ett central-/koncernkontosystem. I enlighet med förvaltningsavtalen har SBC rätt
att placera belopp motsvarande det totala likviditetsöverskottet i eget namn i bankinlåning, penningmarknadsinstrument eller reverser, med bankmässig säkerhet. Medelsförvaltningen är skild från övrig
redovisning. Banken beräknar ränta för de individuella kontona. Värdepapper förvaras i bankdepåer.
Not 13 Kortfristiga placeringar
Kkr
Moderbolaget
Aktier, aktiefonder, obligationer
Andel i klientmedelsdepån
Summa koncernen
Not 14 Eget kapital
Moderbolaget
Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans
Koncernen
Ingående balans
Omräkningsdifferens
Överföring mellan reserver
Årets resultat
Enligt koncernbalansräkning

Verkl värde
per 03-12
26 947,2
13 793,7

Verkl värde
per 02-12
50 957,3
3 094,6

40 740,9

54 051,9

Aktiekapital
25 000,0

Bundna reserver
5 000,0

Fria reserver
41 276,0
7 669,0

Summa
71 276,0
7 669,0

25 000,0

5 000,0

48 945,0

78 945,0

25 000,0

21 225,0
5 567,0

49 833,0
6,0
-5 567,0

96 058,0
6,0
0,0

26 792,0

18 082,0
62 354,0

18 082,0
114 146,0

25 000,0

Not 15 Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Tax 00
Tax 01
Tax 02
Tax 03
Tax 04

2003
21,0
8 048,0
8 185,0
2 784,0
4 363,0

2002
21,0
8 048,0
8 185,0
2 784,0
0,0

23 401,0

19 038,0

Dotterbolagens periodiseringsfonder elimineras helt i koncernredovisningen.
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Not 16 Kortfristig låneskuld
Limit koncern 280 Mkr, moderbolag 100 Mkr
Not 17 Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Fastigo, 2 (2) % av lönesumman

Koncern
2003
2002
102 026,0
27 660,0

1074,0

883,0

Moderbolag
2003
2002
30 396,0
0,0

1 024,9,0

Stockholm den

Lennart Hedquist
Ordförande

Göran Andersson

Ingela Bengtsdotter

Bo Hård af Segerstad

Anna Ter-Borch

Margot Widlund Nilsson

Ulrika Francke
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning
har avgivits den
2004

Per Nilsson
Aukt. Revisor
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847,0

Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Lennart Hedquist
Ordförande

Bo Hård af Segerstad
Vice Ordförande

Margot Widlund Nilsson
Ledamot

Göran Andersson
Ledamot

Fil. Mag. Riksdagsledamot.
Före detta kommunalråd och
kommunstyrelsens ordförande
i Uppsala. Tidigare Utbildningschef i Pharmacia AB och
ordförande i flera kommunala
fastighetsbolag. Ledamot av
Kammarkollegiet. Ordförande
i Uppsala kommunrevision.
Styrelseledamot i SBC Bo
1992-1998, vice ordförande
i SBC 1999 och ordförande
i SBC fr o m 2000.

Arbetande styrelseledamot
och delägare i Ageto AB.
Tidigare verksamhet i SEB.
Innehaft ett stort antal befattningar som ekonomichef och
controller i flera svenska och
utländska företag bl a Saab
Univac AB och Memorex
International med omfattande
verksamhet. Styrelsesuppleant
i SBC sedan 2000, ordinarie
ledamot från 2002.

Civilekonom. Egen företagare
– konsult med inriktning på
redovisning, skattefrågor och
fastighetsförvaltning. Tidigare
anställd dels på Läkarförbundet med ansvar för ekonomi
och byggnadsfrågor för läkarhusuppbyggnaden och dels på
Administrativ Rationalisering
AB som konsult och ekonomichef. Styrelsesuppleant i
SBC fr o m 1995, ledamot
sedan 1999.

Byggnadsingenjör. Före detta
Vd i Kullenberg och Entreprenadbyggen AB, regionchef i
SIAB Syd och regionchef i
NCC Bostad. Tidigare styrelseledamot i Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund. Styrelsesuppleant i SBC 1999 och
ledamot sedan 2000.

Ingela Bengtsdotter
Arbetstagarrepresentant

Anna Ter-Borch
Arbetstagarrepresentant

Adjungerade tjänstemän
Agnetha Hökmark
Sekreterare

Göran Olsson
Vice Vd SBC ek för

Ulrika Francke
Vd, föredragande

Ove Holmvall
Vice Vd, Ekonomichef

Leif Ågren
Vd SBC Mark AB, Byggchef
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Regionkontor
Stockholm
Box 1353, 111 83 Stockholm
Besöksadress: Luntmakargatan 18
tel: 08-775 72 00
fax: 08-775 72 99
E-post: stockholm@sbc.se

Västerås
Sigurdsgatan 21
721 30 Västerås
tel: 021-38 25 00
fax: 021-38 25 20
E-post: vasteras@sbc.se

Uppsala
Box 1852, 751 48 Uppsala
Besöksadress: Hamnesplanaden 3
tel: 018-65 64 70
fax: 018-65 64 71
E-post: uppsala@sbc.se

Göteborg
Box 2503, 403 17 Göteborg
Besöksadress: Kaserntorget 6
tel: 031-701 66 30
fax: 031-701 66 36
E-post: goteborg@sbc.se

Örebro
Vasatorget 1
703 54 Örebro
tel: 019-10 27 50
fax: 019-10 24 33
E-post: orebro@sbc.se

Gävle
Hantverkargatan 33
803 23 Gävle
tel: 026-10 52 00
fax: 026-18 64 80
E-post: gavle@sbc.se

Malmö
Djäknegatan 2
211 35 Malmö
tel: 040-664 67 70
fax: 040-664 67 90
E-post: malmo@sbc.se

Trelleborg
C.B. Friisgatan 4
231 42 Trelleborg
tel: 0410-597 70
fax: 0410-101 90
E-post: trelleborg@sbc.se

Sundsvall
Köpmangatan 5
852 31 Sundsvall
tel: 060-61 12 15
fax: 060-61 18 97
E-post: sundsvall@sbc.se

Huvudkontor
Box 1353, 111 83 Stockholm, Besöksadress: Luntmakargatan 18
Tel: 08-501 150 00, Fax: 08-501 150 50, E-post: sbc@sbc.se

www.sbc.se

