Årsredovisning 2010

Detta är SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges
ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och
drygt 200 anställda vid sex kontor i landet. SBCs tjänster
skapar ekonomiskt värde och ett bekymmersfritt
boende för bostadsrättsföreningar i hela Sverige.
Trygg partner för ett effektivt styrelsearbete
SBCs tjänster och kompetens hjälper styrelsen att spara tid,
ha kontroll över ekonomin, underhålla och utveckla fastig
heten samt få stöd med enkla såväl som komplicerade
juridiska frågor. Det sker genom det tätt sammanlänkade
tjänsteutbudet med ekonomisk och teknisk förvaltning samt
juridiska tjänster.
Grunden till ett bekymmersfritt boende
SBC förenklar arbetet för över 2 500 bostadsrättsföreningar
genom att sköta deras ekonomiska förvaltning. SBCs tjänsteutbud utgår från det personliga mötet och kundportalen ”Vår
Brf” som gör all information om bostadsrättsföreningen överskådlig och lättåtkomlig via webben dygnet runt, året om.
Service och sakkunskap i centrum
SBCs tjänster baseras på kunskapen hos de engagerade medarbetarna samt strukturkapital i form av fastställda processer,
webblösningar och system. Att ständigt vässa service och
sakkunskap är grundläggande för att bevara kundernas förtroende och SBCs starka marknadsposition.
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Året i korthet

Året i korthet
n Intäkterna för räkenskapsåret 2010 uppgick till 339

(253) mkr, varav 93 mkr är hänförligt till försäljning
av lägenheter i Eolshäll.1)
n Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2010 uppgick

till –34 (–32) mkr, varav –19 mkr är hänförligt till
engångskostnader i samband med färdigställandet
av Eolshäll samt avgångsvederlag till tidigare ledning. 2009 var –8 mkr hänförliga till avyttringen av
merparten av SBC Mark.1)
n Resultatet per aktie för räkenskapsåret 2010 uppgick

till –2,16 (–9,65) kr.
n Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick

till –60 (–93) mkr.1)
n Eget kapital per den 31 december 2010 uppgick till

56 (83) mkr och soliditeten till 33 (14) procent.
n Styrelsen föreslår mot bakgrund av bolagets finan-

siella ställning att ingen utdelning lämnas för 2010.
Ingen utdelning lämnades för 2009.

Q1

Nyckeltal
Mkr
Intäkter, mkr1)
varav Förvaltning, mkr1)
Rörelseresultat, mkr1)
varav Förvaltning, mkr1)
Rörelseresultat före andra vinster eller
förluster, netto1)

2010
jan–dec

2009
jan–dec

339

253

240

253

–34

–32

15

11

–12

–20

38

24

Rörelsemarginal, %1)

neg

neg

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, mkr1)

–60

–93

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

varav Förvaltning, mkr1)

Soliditet, %
Resultat per aktie, sek
Antal medarbetare vid periodens slut1)

33

14

–2:16

–9:65

214

208

Q2

n Intäkterna för perioden jan–mars 2010 uppgick

n Intäkterna för perioden april–juni 2010 uppgick till

n Rörelseresultatet för perioden jan–mars 2010 upp-

n Rörelseresultatet för perioden april–juni 2010

till 143 (63) mkr, varav 72 mkr hänförligt till
försäljning av lägenheter i Eolshäll.1)

gick till –21 (–8) mkr, varav –19 mkr är hänförligt
till kostnader i samband med färdigställandet av
Eolshäll samt avgångsvederlag till tidigare ledning.

n Affärerna med Skanska och JM genomfördes och

den nya koncernledningen tillträde.

n Portalen ”Vår Brf” vidareutvecklades och gjordes

tillgänglig för över 100 000 boende.

Q3

71 (68) mkr, varav 12 mkr hänförligt till försäljning
av lägenheter i Eolshäll.
uppgick till –9 (–14) mkr.

n Tjänsteutbudet breddades till en rikstäckande

helhetslösning inom Teknisk förvaltning genom
externt samarbete.

n Affärerna med JM och Skanska avslutades och

merparten av affärsområdet Projektutveckling var
därmed avyttrat.

Q4

n Intäkterna för perioden juli–sept 2010 uppgick till

n Intäkterna för perioden okt–dec 2010 uppgick till

n Rörelseresultatet för perioden juli–sept 2010

n Rörelseresultatet för perioden okt–dec 2010

n Kvaliteten inom kundtjänst förbättrades ytter

n Tjänsteutbudet breddades – Ärendelogg inom

57 (58) mkr, varav 5 mkr hänförligt till försäljning
av lägenheter i Eolshäll.
uppgick till 6 (4) mkr.
ligare.

n Samarbete med byggbolag kring hantering av

ekonomisk förvaltning vid nyproduktion inleddes.

n Kraftig förenkling för föreningar att bli kund hos

67 (64) mkr, varav 4 mkr hänförligt till försäljning
av lägenheter i Eolshäll.
uppgick till –11 (–15) mkr.

 eknisk förvaltning och låneupphandling inom
T
Ekonomisk förvaltning.

n Pris till SBC för Sveriges bästa kvinnliga kundtjänst-

medarbetare.

SBC.

1) A
 vser kärnverksamheten Förvaltning samt övrig kvarvarande verksamhet. Enligt IFRS 5 redovisas merparten av affärsområde Projektutveckling som verksamhet till försäljning och
särredovisas i resultat- och balansräkningen. Avyttringen skedde i början av 2010. Jämförelsetalen är omräknade. Övriga nyckeltal avser hela koncernen.
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VD har ordet
Niklas Knight är VD och koncernchef för SBC Sveriges BostadrättsCentrum. Här ger han sin syn
på SBC som marknadsledande kunskaps- och tjänsteföretag inom förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar.
Niklas Knight, hur ser du på SBCs utveckling
under ditt första år som VD?
2010 har varit ett oerhört händelserikt år för SBC. Vi började
året med den stora förvandlingen att bli ett renodlat kunskaps- och tjänsteföretag genom avyttringen av Projekt
utvecklingsverksamheten. Under året har fokus varit på att
stärka lönsamheten inom kärnverksamheten Förvaltningen.
Detta har skett genom att vi vässat organisationen och förbättrat våra processer. SBC har ökat tillgängligheten och
arbetat med att skapa ett tydligare och bredare erbjudande
till kunderna.
Vi har även väsentligt förenklat för kunderna att byta till
SBC från en annan förvaltare, något som tidigare upplevts
som komplicerat och varit ett hinder för föreningar att bli
kund hos SBC.
Utöver detta har vi satsat på att knyta relationer med de
som bygger bostadsrätter. SBC har idag avtal med ett av
Sveriges största byggföretag och har ambitionen att bli den
självklara partnern till byggherrar när det gäller att sköta
bostadsrättsföreningens ekonomi ”från första spadtaget”.
Vilka är dina kommentarer till resultatutvecklingen?
Resultatmässigt är det självklart inte glädjande att redovisa
en förlust. En stor del av förlusten under året kommer från de
kvarvarande åtagandena kopplade till avvecklingen av
Projektutvecklingsverksamheten. De medarbetare som har
varit involverade i det arbetet under 2010 har gjort en stor
insats att slutföra så mycket som möjligt under året. Vi går in
i 2011 med betydligt bättre förutsättningar. Inom Förvaltningen är det glädjande att vi förbättrat marginalen i tjänsteverksamheten trots att avkastningen på redovisningsmedel
har varit lägre än tidigare år. Med lönsamhet och kvalitet i
fokus känner jag att SBC definitivt är på rätt väg.
Vad har mer varit i fokus under året?
För att säkra SBCs marknadsledande position har vi fortsatt
att utveckla affärsmannaskapet inom SBC. Vi strävar efter att
bli ännu bättre på att kombinera kundernas behov med att
stärka företagets lönsamhet. Tillsammans har vi jobbat med
de värdeord som ska genomsyra hela vår verksamhet –
professionell service och kvalificerad sakkunskap. Dessa ord
sammanfattar det SBC står för; tillgänglighet, tydlighet och
proaktivitet respektive kompetens, ansvarstagande och samarbete.
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Jag gläds även åt årets resultat i de återkommande kundoch medarbetarundersökningarna. I november genomförde
vi undersökningarna för Nöjd Kund Index (NKI) och Nöjd
Medarbetar Index (NMI) där SBC fick de bästa betygen sedan
vi började med mätningarna. Vad som också har varit stimulerande under året är att vår Kundtjänst har uppmärksammats i externa mätningar och att de insatser vi genomför ger
resultat. Vi nådde inte prispallen i tävlingen om Sveriges
bästa kundtjänst men en av våra medarbetare vann priset
som Sveriges bästa kvinnliga kundtjänstmedarbetare. Vad jag
hoppas är att fler kunder under 2011 upptäcker att vår
Kundtjänst har öppet till klockan 21.00.
På vilket sätt har SBCs tjänster utvecklats under året?
Vi har förädlat utbudet av tjänster inom respektive tjänsteområde – Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning och
projektledning samt Juridiska tjänster för att ännu bättre
möta kundernas efterfrågan. Vi är stolta över att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande för att underlätta kundernas liv
som styrelseledamöter i bostadsrättsföreningarna. SBCs fortsatta förmåga att möta förändringar och kundernas krav är
nyckeln till vår framgång. Vi kan och ska bli ännu bättre på
att använda dessa förändringar till att hitta nya affärsmöjligheter.
Vi har utvecklat våra webbtjänster via kundportalen ”Vår
Brf”. Förutom att vara styrelsens verktyg kan den nu användas av över 100 000 boende. Den utökade kundkontakten
har samtidigt öppnat upp för nya framtida affärsmöjligheter.
Inom Teknisk förvaltning har vi lanserat den nya tjänsten
”Ärendelogg”. Den innebär att våra kunder kan följa vilka
aktiviteter som utförts i fastigheten via ”Vår Brf”.
Under året har vi även breddat erbjudandet inom Teknisk
förvaltning genom samarbetsavtal med Bravida och Svensk
Markservice. Vi kan därmed kostnadseffektivt erbjuda ett
helhetsansvar för såväl inre som yttre underhåll av föreningens fastighet. För föreningen blir det enkelt att ha kontakt
med en leverantör i stället för att själva hantera flera avtal
och kontaktvägar.
Hur ser marknadstrenden ut för professionella
tjänster till bostadsrättsföreningar?
SBC upplever att efterfrågan är fortsatt långsiktigt stabil på
denna tjänstemarknad. Framförallt ser vi en påtaglig ökning i
nyproduktionen av bostadsrättslägenheter som ger en stabil
tillväxt även om effekterna kan ses först på lång sikt.
Bostadsrättsföreningar har uppvisat en ökad vilja att köpa
professionella tjänster med anledning av det stora förmögenhetsvärde bostadsrätten representerar för ägaren. Kombinerat med det faktum att bostadsrätten är en komplex juridisk
boendeform skapar det en stadig efterfrågan på externa
professionella tjänster att förvalta och utveckla bostadsrätts
föreningar.

Vi ser att allt fler föreningar blir mer aktiva i att konkurrens
utsätta sin befintliga förvaltare. Men än så länge är alltjämt
lojaliteten till den befintliga förvaltaren en hämmande faktor
för ett byte. Det krävs ett attraktivt kunderbjudande som ger
ett tydligt mervärde och en enkel övergång till ny förvaltare
för att attrahera nya kunder. Det erbjuder SBC idag.
Vad står i fokus för 2011?
Vi ska fortsätta vår resa att leda utvecklingen på marknaden
för förvaltningstjänster. SBCs fokus är fortsatt på att stärka
marginalen. Det handlar om att både skapa nya intäkter och
att arbeta effektivare ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv.
Vi kommer därigenom stärka vår roll som Sveriges ledande
leverantör av förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar.
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SBC i korthet
SBC är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning.
SBCs strategi är att ha ett rikstäckande erbjudande och en stark lokal närvaro genom kontoren
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Sundsvall.
SBCs mål är att skapa långsiktigt värdebyggande, trygghet
och stabilitet genom helhetslösningar för bekymmersfritt
styrelsearbete och boende i bostadsrättsföreningar. Detta tillhandahåller SBC genom erfarna och kompetenta ekonomer,
tekniker och jurister runt om i landet.
SBC bildades som medlemsorganisation 1921 och har
levererat tjänster till bostadsrättsföreningar sedan 1960-talet.
1987 inleddes även projektuvecklingsverksamhet av
bostäder. Efter att ha drivits som en ekonomisk förening i
många år bolagiserades affärsverksamheten år 2000. Där
efter genomfördes 2005 en nyemission som vidgade ägarkretsen inför bolagets notering på marknadsplatsen Aktie
torget i februari 2006. Sedan den 2 november 2007 är aktien

börsnoterad på NGM Equity. Under första halvåret 2010
avyttrade SBC merparten av Projektutvecklingsverksamheten
för att bland annat minska riskexponeringen i koncernen och
fokusera på konsultverksamheten inom bostadsrättsförvaltning. Idag levererar SBC tjänster till över 2 500 bostadsrättsföreningar över hela Sverige.
SBCs kärnverksamhet är att erbjuda tjänster som täcker
bostadsrättsföreningens samtliga behov. Det sker genom ett
tätt sammanlänkat tjänsteutbud inom Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning och projektledning samt Juridiska
tjänster. Tjänsterna erbjuds över hela landet via webben och
de lokalt närvarande konsultteamen som skapar den personliga kontakten.

SBCs AFFÄRSMODELL

Ekonomisk förvaltning
SBC erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud
inom Ekonomisk förvaltning via moderna
webbaserade verktyg. Allt från avisering
till bokslut och ekonomisk planering.

Konsultteam
Kund
Brf
Teknisk förvaltning
SBC erbjuder alla typer av tjänster för
att underhålla och utveckla bostadsrättsföreningars fastigheter.

Kundportalen
”Vår Brf”

Juridiska tjänster
SBC erbjuder kvalificerad sakkunskap,
erfarenhet och resurser för alla
juridiska frågor bostadsrättsföreningar ställs inför.

SBCs affärsmodell baseras på att kunden har ett konsultteam, beroende på avtal och behov, med flera specialiserade konsulter inom de tre
tätt samverkande tjänsteområdena Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning och Juridiska tjänster. Utöver det har kunden tillgång till SBCs
mångsidiga webbtjänster dygnet runt via kundportalen ”Vår Brf”.
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SBCs kontor

Sundsvall

Västerås

Uppsala
Stockholm

Göteborg

Malmö
SBC har ett rikstäckande tjänsteerbjudande och kontor
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och
Sundsvall.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG – KONCERNEN1)
2010

2009 7)

2008

2007

2006

Rörelsens intäkter, mkr

339

253

248

422

391

Rörelseresultat, mkr

–34

–32

–13

49

76

Resultat efter finansiella poster, mkr

–37

–33

–11

49

79

Balansomslutning, mkr

171

607

687

668

415

Substansvärde per aktie, kr2)
Resultat per aktie, kr
Utdelning per aktie, kr

4,5

6,7

12,6

59,7

56,0

–2,2

–9,7

–43,0

8,3

13,2

0,0

0,0

0,0

4,5

4,5
19,3

Rörelsemarginal, %

Neg

Neg

Neg

11,5

Avkastning på eget kapital, %4)

Neg

Neg

Neg

14,3

26

Avkastning på totalt kapital, %5)

Neg

Neg

Neg

9,2

20,5

Soliditet, %6)

32,8

13,7

9,5

46,5

70,1

Medelantal anställda, antal

210

239

242

218

211

3)

1) E nligt IFRS 5 redovisas dotterbolaget SBC Mark AB (affärsområde Projektutveckling som verksamhet till försäljning och särredovisas i resultat- och balansräkningen.
Denna redovisningsprincip är tillämpad för räkenskapsåren 2008–2010. För övriga räkenskapsår avser redovisade värden den totala koncernen.)
2) Substansvärde (tillgångar–skulder) per aktie
3) Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter
4) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
5) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt eget kapital
6) Eget kapital i procent av balansomslutningen
7) Då koncernen tillämpar verkligt värde redovisning av de finansiella placeringarna avseende redovisningsmedel sedan den 1 jan 2010 har en retroaktiv omräkning skett från och med
1 jan 2009. Detta har medfört en effekt på ingående eget kapital per den 1 januari 2009 om 27 mkr och efterföljande omvärderingar redovisas över resultaträkningen i rörelseresultatet
via posten ”Andra vinster och förluster, netto”.
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Vision, affärsidé, strategier och mål
Vision

Affärsidé

”SBC är ledande inom bostadsrätts
förvaltning”

”Vi skapar och förvaltar värden för
bostadsrättsföreningar, bostadsrätts
ägare och bosparare”

Övergripande mål och strategier
SBCs övergripande mål är att vara en ledande aktör inom
kvalificerade helhetstjänster till bostadsrättsföreningar för att
därigenom skapa god och långsiktig avkastning till aktieägarna.
För att uppnå detta mål ska:
■■ SBCs kunder alltid uppleva och känna sig trygga i att de
tjänster som SBC erbjuder är värdeskapande.
■■ SBC erbjuda bostadsrättsföreningar ett brett utbud av
bostadsrättstjänster, från enstaka konsultuppdrag till
helhetskoncept med såväl ekonomisk som teknisk
förvaltning, projektledning och juridisk expertis.

■■ SBC bibehålla och öka sin konkurrensförmåga och
attraktivitet på marknaden genom att erbjuda kvalificerad
sakkunskap med rätt kompetens inom alla verksamhetsområden som tätt samarbetar med varandra.
■■ SBC leva upp till kundernas förväntningar vad gäller
tillgänglighet, tydlighet, proaktivitet, erbjudande och
leverans genom professionell service.
■■ SBCs medarbetare vara stolta över att arbeta på SBC.
Finansiella mål
SBCs finansiella mål är:
■■ Rörelsemarginal om minst 10 % över en konjunkturcykel.
■■ Dubblerad omsättning till 2015.
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Marknad
Marknaden för förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar omfattar tjänster inom Ekonomisk
förvaltning, Teknisk förvaltning och projektledning samt Juridiska tjänster. SBC erbjuder därmed ett
komplett tjänsteutbud till bostadsrättsföreningar. Marknaden för förvaltningstjänster är förhållandevis
konjunkturokänslig med en långsiktig stabil tillväxt.
Tjänster för cirka 4 miljarder kronor
Det finns i Sverige cirka 27 000 bostadsrättsföreningar
registrerade hos Bolagsverket. Cirka 20 500 av dessa är
aktiva och äger sina fastigheter, övriga har bildats i väntan på
att få köpa fastigheten. Över hälften av landets bostadsrättsföreningar ligger i storstadsområdena Stockholm, Göteborg
och Malmö. SBCs strategi är att ha ett rikstäckande erbjudande samt en stark lokal närvaro genom kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Sundsvall.
Marknaden för tjänster till bostadsrättsföreningar
omsätter enligt SBCs uppskattning drygt 4 miljarder kronor
per år. Marknaden präglas av långsiktig stabil tillväxt, då det
även under svaga konjunkturperioder produceras och
ombildas till bostadsrätter, om än i mindre omfattning. 
Det sker ytterst få likvidationer av bostadsrättsföreningar.
Tjänstemarknaden påverkas framför allt av produktionen
av nya bostadsrätter och av aktiviteten och prisutvecklingen
på det befintliga beståndet. Andra faktorer som har betyd
else för marknadens utveckling är det allmänna konjunkturläget, ränte- och kreditmarknaden, den politiska agendan,
förändringar av regelverk samt demografiska förändringar.

I de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö råder ett bostadsunderskott, framförallt till följd av
nettoinflyttningen. Produktionen av bostäder kommer därför
alltjämt att fortsätta och med nuvarande förutsättningar för
finansiering kommer nyproduktion av flerfamiljshus till stor
del bestå av bostadsrätter.
Antalet ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt har
minskat de senaste åren, främst till följd av att många fastigheter i de attraktiva centrala storstadsregionerna redan
ombildats. SBC bedömer att ombildningsvolymen kommer
att ligga på en fortsatt låg nivå.
Prisökningar på bostadsrätter
Bostadsrättspriserna har stigit kraftigt under hela 2000-talet.
Enligt Mäklarstatistik har bostadsrättspriserna ökat med 153
procent under perioden 2000–2010. 2010 präglades av låga
räntor vilket bidrog till en sjuprocentig prisökning i genomsnitt på bostadsrätter i hela landet. Det är oklart vilken effekt
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Byggandet av bostadsrätter har tagit fart
Tillväxten av antalet nya bostadsrättsföreningar genom såväl
nyproduktion som ombildning från hyresrätt var kraftig
under perioden 2005–2007 för att under de senaste åren ha
varit mer återhållsam. Under 2010 var tillväxten fortsatt låg,
cirka 2 procent. Antalet påbörjade byggnationer av lägen
heter ökade dock kraftigt under 2010. Enligt Statistiska
Centralbyrån ökade antalet påbörjade lägenheter i fler
bostadshus med 85 procent under året. Dock var byggandet
under 2009 det lägsta på tio år. Antalet påbörjade bostadsrättslägenheter under 2010 uppgick till drygt 8 000.
Boverket uppskattade i sin prognos från oktober 2010 att
nyproduktionen under de närmaste åren kommer att ligga
kring 10 500 lägenheter per år.

Minskningen av antalet bostadsrättsföreningar under 2008 beror på att
Bolagsverket under april detta år genomförde en undersökning av antalet
aktiva föreningar. Detta resulterade i att antalet bostadsrättsföreningar
minskade med 920 under april 2008.
Källa: Bolagsverket
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Marknad

det under hösten 2010 införda bolånetaket, som syftar till att
dämpa prisutvecklingen, kommer att få på prisutvecklingen
under 2011. Enligt Mäklarsamfundet spås prisökningstakten
på bostadsmarknaden avta under 2011.
Stark efterfrågan på förvaltningstjänster
Stigande bostadsrättspriser såväl som hög aktivitet på
bostadsrättsmarknaden stimulerar efterfrågan på professionella förvaltningstjänster. Prisökningarna under de senaste
åren har medfört att bostadsrättens andel av dess ägares
förmögenhet stigit. Samtidigt har uppfattningen att värdet
av en väl underhållen fastighet återspeglas i priserna på
bostadsrätter förstärkts. Detta innebär ett större ansvar för
styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar. Täta ägarbyten
medför även ökad administrativ arbetsbelastning för styrelsen. Efterfrågan på juridiska tjänster påverkas av ändrade
regelverk, på såväl nationell som europeisk nivå, samt av att
bostadsrätten är en juridiskt komplex boendeform. Ovan
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stående faktorer i kombination med individers prioritering av
fritiden, leder till ett kontinuerligt behov av extern professionell hjälp att förvalta och utveckla bostadsrättsföreningen.
SBCs tjänster tillför kompetens och ett mer tidseffektivt
styrelsearbete.
Få stora konkurrenter
Kravet på tillgänglighet från marknaden har ökat under
senare år. Genom SBCs satsning på webbaserade tjänster
och generösa öppettider hos Kundtjänst står företaget starkt
i konkurrensen. De fem största aktörerna inom förvaltningstjänster har samtliga en bred geografisk spridning baserat på
antalet förvaltade föreningar med likartade tjänsteutbud och
svarar tillsammans för cirka 50 procent av marknaden. HSB är
störst följt av SBC, Riksbyggen, Fastighetsägarna och ISS.
Därutöver finns det ett stort antal konkurrenter såsom redovisningsbyråer, tekniska konsulter och lokala aktörer.

Marknad

PROCENTUELL ANDEL av sveriges totala antal
aktiva Bostadsrättsföreningar per län 2010

SBCs kontor

Norrbotten
(1,7%)

Västerbotten
(1,6%)

Västernorrland
(2,0%)
Jämtland
(1,9%)

Sundsvall
Gävleborg
(2,3%)

Dalarna
(2,8%)

Marknadstrender – Bostadsrättsförvaltningstjänster

Västmanland
(2,7%)

Värmland
(2,3%)

Västerås
Örebro
(1,9%)

Tydliga trender enligt SBC:

1.	Högre krav på bekymmersfritt boende ökar
belastningen på styrelse och förvaltning.
Styrelsen söker då extern hjälp för att möta
kraven istället för att lägga mer egen tid på
sitt engagemang i föreningen.

Västra
Götaland
(13,5%)

Göteborg

Jönköping
(3,0%)

2.	Att äga sin bostad är en stark drivkraft för

Halland
(1,5%)

många. Närmare en femtedel av den vuxna
befolkningen vill bo i bostadsrätt då det innebär större frihet att påverka sitt boende.

3.	Större värden i bostadsrättsföreningarna innebär att en stor del av den privata förmögen
heten ligger i bostadsrätten och därmed ett
större ansvar för styrelseledamöterna.

4.	Ökat krav från bostadsrättsföreningar på tillgänglighet. Styrelsen vill sköta föreningen när
det passar dem, via webben och tillsammans
med leverantören.

5.	Höga krav på styrelserna med föränderlig lagstiftning och många samverkande lagar och
regler.

Kalmar
(1,3%)

Kronoberg
(1,1%)

Skåne
(13,5%)

Uppsala
Stockholms län
(35,0%)

Stockholm

Gotland
(0,7%)

Blekinge
(0,9%)

Malmö
SBCs marknadsandel i huvudregionerna
%
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6.	Driftsekonomin blir allt viktigare för styrelsen,
vilket gärna knyts samman med positiva miljöeffekter.

Södermanland
Öster- (3,1%)
götland
(2,9%)

Uppsala län
(4,3%)
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SBCs kundandel av antalet aktiva
bostadsrättsföreningar i huvudregionerna.

Källa: Bolagsverket/hittabrf.se
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Bostadsrätten
Bostadsrätt är en boendeform där det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.
En bostadsrättsinnehavare och medlem i en bostadsrättsförening har nyttjanderätt
till sin bostad. Det är denna rätt som kallas bostadsrätt.
Bostadsrätten – Ett aktivt boende
Bostadsrätten är en attraktiv boendeform som många lockas
av. Inte minst tack vare de stora möjligheterna att själv påverka sitt boende i form av att förändra i bostaden och att aktivt
delta i styrelsens arbete för att förvalta värdet i fastigheten.
Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform
som omfattas av flera rättsområden – bland andra bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och hyreslagen.
Föreningen kan agera utifrån en rad olika roller – fastighets
ägare, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, köpare av produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader och mycket
annat. SBC kan stå till tjänst med lösningar för att stötta
föreningen i samtliga dessa roller.

Styrelsearbetet – Ideellt värdeskapande
Under de senaste åren har bostadsrättspriserna stigit kraftigt,
vilket gjort det till en god investering att inneha sin bostadsrätt. Med stigande bostadsrättspriser har kapitalinsatsen i
bostadsrätten stigit. Det innebär att det ekonomiska ansvaret
för styrelsen att vårda föreningens fastighet och ekonomi har
ökat.
Arbetet i en bostadsrättsförening är oftast ideellt och
kräver engagemang och tid av styrelsemedlemmarna. Enligt
en undersökning som SBC under 2010 genomfört bland
2 500 kunder är majoriteten av styrelsemedlemmarna i yrkesaktiv ålder vilket gynnar efterfrågan på professionella tjänster
som underlättar ett effektivt och värdeskapande styrelse
arbete.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS
STYRELSES ANSVAR
Styrelsen är ansvarig för föreningens löpande arbete.
I det ansvaret ingår en rad olika uppgifter både gällande
föreningens fastighet samt administrativa sysslor.
Exempelvis:

Föreningens fastighet
n Vinterskötsel som halkbekämpning, snö- och isröjning
n Skötsel av gemensamma utrymmen, t ex tvättstuga

och föreningslokal
n Löpande underhåll och reparationer
n Drift av värme, vatten och avlopp
n Städning

Administrativt ansvar
n Bokföring, årsredovisning och budget
n Medlems- och lägenhetsförteckning
n Betalning av föreningens lån och fakturor
n Avgifter och hyror
n Panter och överlåtelser
n Kontrolluppgifter och deklaration
n Placering av lån respektive kapital
n Försäkringar
n Eventuella löner och andra utbetalningar

SBC erbjuder tjänster inom alla dessa områden med
lösningar som kan anpassas till den enskilda föreningen
på bästa sätt.
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Bostadsrätten

EFFEKTIVT STYRELSEARBETE I EN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Statistik ålder och kön bostadsrätts
föreningars styrelser

Ett effektivt och handlingskraftigt styrelsearbete är en
viktig förutsättning för en framgångsrik bostadsrätts
förening. Några tips för ett effektivt styrelsearbete:

1.	Att i realtid hålla sig uppdaterad om föreningens
ekonomi.

2.	Att ha en styrelse med tydliga roller och bred

20–29 år

8%

30–39 år 26%
40–49 år 19%
Kvinnor,
39%

50–59 år 19%
Män,
61%

kompetens.

3.	Att arbeta utifrån långsiktiga mål när det gäller

60–69 år 20%
70–79 år

8%

80–89 år

1%

föreningens fastighet och ekonomi.

4.	Att ta hjälp av experter när styrelsens egen kompetens
inte räcker till.

5.

Att ha en bra dialog med boende och hyresgäster.

Bland SBCs föreningar är huvudparten av styrelsemedlemmarna i
yrkesaktiv ålder vilket gynnar efterfrågan på professionella tjänster
som underlättar ett effektivt och värdeskapande styrelsearbete.
Källa: SBC mars 2010
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Bostadsrättsföreningens år
Styrelsearbetet under ett år i en bostadsrättsförening. (Exemplet baseras på kalenderår och förening med stämma i april.)

■ Kontrolluppgifter och

■ Budgetförslag (oktober)
■ Fastställande av budget för

kommande år (november–december)

■ Indexuppräkning (december)
■ Avisering av avgifter och hyror

förmånsvärden till Skatteverket
(januari)
■ Skatteberäkning och inbetalning
av ev. kvarskatt (februari)
■ Avisering av avgifter och hyror av
kvartal 2 (mars)
■ Bokslut och årsredovisning (februari–mars)

kvartal 1 (december)

■ Yttre skötsel med tyngdpunkt på

■ Upphandling av sidoentreprenörer

till föreningarna inför kommande år.

■ Förberedelser inför kommande

Juli

No
ve

Oktob
er
ti
us

er
temb
Sep

besiktningarna slutförs.
■ Information till styrelserna inför
budgetarbetet.

M

■ Arbetet med de årliga underhålls-

Q3 Q2

Au
g

hyror kvartal 4 (september)

April

■ Avisering av avgifter och

Q4 Q1

s
Mar

bostadshyresgäster.

Juni

av lokalhyresavtal.

■ Förberedelse hyresförhandlingar

i
ar
ru

■ Uppsägning och omförhandling

r
be
m

Janua
ri

aj

vinterskötsel.

ber
cem
De

vinterskötsel och kontroll av snö och is.
■ Upphandlingar av åtgärder inför
sommarperioden.
■ Löpande driftfrågor med fokus på energi.
Fe
b
■ Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen (bostadshyresgäster)
■ Genomgång och behandling
av motioner inför årsstämma
■ Boka extern stämmoordförande
från SBC (februari–mars)

■ Föreningsstämma (april)
■ Deklaration (maj–juni)
■ Avisering av avgifter och

hyror av kvartal 3 (juni)

■ Arbetet med de årliga underhålls-

besiktningarna påbörjas.

■ Översyn av lokalhyresavtal.

■ Ekonomisk förvaltning
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■ Teknisk förvaltning

■ Juridiska tjänster

SBC Förvaltning

SBC Förvaltning
SBCs erbjudande till bostadsrättsföreningar omfattar de tre nära sammanlänkade tjänsteområdena –
Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning och projektledning samt Juridiska tjänster. Detta för att
SBCs kunder ska uppleva ett bekymmersfritt styrelsearbete och boende.
SBCs AFFÄRSMODELL

Genom tjänsteutbudet inom de tre samverkande tjänste
områdena och den kompetens SBCs medarbetare har kan
kunderna erbjudas paketerade och konsultativa tjänster samt
rådgivning som hjälper styrelsen att spara tid, ha kontroll
över ekonomin, underhålla och utveckla fastigheten samt att
få stöd med alla juridiska frågor som rör föreningen som
fastighetsägare.
Samarbetet mellan de tre tjänsteområdena åskådliggörs
exempelvis vid vindsupplåtelser. SBCs ekonomer bistår med
kalkyler och budget, SBCs jurister upprättar avtal samt
hanterar myndighetskontakter medan SBCs tekniker bistår
föreningen med projektledning.

Ekonomisk
Förvaltning
Konsultteam

Kund
Brf

Teknisk
Förvaltning

Kundportalen
”Vår Brf”

Juridiska
tjänster

För att underlätta styrelsearbetet i en bostadsrättsförening är de
tre tjänsteområdena nära samverkande och stöder varandra.

Ledande aktör på förvaltningsmarknaden
Vid utgången av 2010 skötte SBC den ekonomiska förvaltningen i över 2 500 bostadsrättsföreningar av landets drygt
20 000 aktiva föreningar. Cirka 250 föreningar anlitar SBC
för teknisk förvaltning. Utöver det utför SBC projektledningsuppdrag och juridiska uppdrag för ett stort antal föreningar.
Med den kundbasen är SBC en av de ledande aktörerna i
Sverige inom förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar.
SBCs kunder tas om hand av de drygt 200 medarbetarna
på de sex kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås,
Uppsala och Sundsvall. Genom SBCs konsultteam och webbtjänsterna via ”Vår Brf” kan merparten av bolagets förvaltningstjänster erbjudas för kunder oavsett geografisk lokalisering, det vill säga även på orter där SBC inte har kontor.
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Genomförda aktiviteter för stärkt
marknadsposition
Ett antal strategiskt viktiga moment har genomförts under
2010 i linje med SBCs strategi. Under året har fokus legat på
att höja lönsamheten samt att förbättra kvaliteten i erbjud
andet till kund och i prioriterade processer inom organisa
tionen.
SBCs strategi för att fortsatt stärka den ledande rollen på
tjänstemarknaden för bostadsrättsföreningar bygger på fyra
prioriterade områden:
1. Kunderbjudandet
■■ SBC har tydliggjort för kunderna de möjligheter som ett
helhetserbjudande av tjänster innebär med en tydligare
produktpaketering och ökad tillgänglighet av tjänste
innehållet.
■■ SBC har tydliggjort sitt erbjudande genom framtagande
av ett nytt avtal inom Ekonomisk förvaltning samt uppdragsbeskrivningar för tjänster som inte ligger inom
ramen för avtal.
■■ Tjänsteerbjudandet har kvalitetssäkrats genom
standardisering av flertalet av SBCs processer.
■■ Kunderna har fått ett breddat tjänsteutbud i portalen 
”Vår Brf”.
■■ Över 100 000 boende har fått tillgång till sina avier via
personlig inloggning till ”Vår Brf”.
■■ Kunderbjudandet har breddats med helhetslösningar
inom Teknisk förvaltning via samarbetsavtal samt med
låneupphandling inom Ekonomisk förvaltning.

SBC Förvaltning

2. Marknad & Försäljning
■■ SBC har ökat den aktiva försäljningen och intensifierat
den lokala marknadsbearbetningen.
■■ SBC har bedrivit ett mer aktivt marknadsarbete. PR-arbete
har gett större genomslag i målgruppen och ökad varumärkeskännedom.
■■ Säljmaterial med en rakare och tydligare ton, i kombination med en gnutta humor, har tagits fram.
■■ SBC har etablerat avtal med ett av Sveriges största byggföretag för att bli den partner som sköter bostadsrätts
föreningens ekonomi redan från start.
3. Medarbetare
■■ Konsultrollen och utvecklingsmöjligheterna har tydliggjorts och stärkts.
■■ För att stärka SBCs roll i förhållande till konkurrenterna
har kompetensen hos medarbetarna höjts med fokus på
affärsmannaskap.
■■ Värdeord har arbetats fram och implementerats i hela
företaget.

4. Struktur/Organisation
■■ Strukturen i företaget har arbetats igenom med fokus på
ökad tillgänglighet för kunderna.
■■ SBC har genom ”Vår Brf” och Ekonomiservice uppnått ett
geografiskt oberoende samt etablerat ett kvalitetssäkrat
arbetssätt.
■■ Kundtjänsten har förbättrats ytterligare och blivit pris
belönt.
Ständigt förbättrat kunderbjudande
Ständig utveckling av kompetens, tillgänglighet och effekti
vitet krävs för att möta kundernas krav på lösningar och
tjänster. 2011 är SBCs fokus att fortsätta utvecklas i linje med
strategin att höja både lönsamheten och kvaliteten ytterligare. SBC fortsätter utveckla utbudet via ”Vår Brf” och breddar
erbjudandet med nya tjänster utifrån marknadens behov.

Stryker du skjo
rtan
med brödkavel?

Spelar du ishockey
med golfklubba?

VÄLKOMMEN TILL VÅR MONTER PÅ

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN I
MALMÖ 11–13 NOVEMBER
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Javisst, ibland har nöden faktiskt ingen lag. Men vi på SBC kan
föreslå en hållbar lösning som underlättar ditt arbete så att du
undviker ekonomiska överraskningar. Med en nästan 100-årig
erfarenhet av att bara arbeta med bostadsrätter kan vi erbjuda
dig och din bostadsrättsförening de tjänster ni kan tänkas

behöva. Vi hjälper dig med allt från ekonomisk och teknisk
förvaltning till juridisk expertis så att din förening får ett så
bekymmersfritt styrelsearbete och boende som möjligt.
Kort sagt, vi har de rätta verktygen för dig.

KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST PÅ 0771-722 722 ELLER MAILA TILL KUNDTJANST@SBC.SE SÅ BERÄTTAR DE VAD VI KAN GÖRA
FÖR ER FÖRENING. VI FINNS I STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, UPPSALA, VÄSTERÅS OCH SUNDSVALL. WWW.SBC.SE
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Kundportalen ”Vår Brf”

Kundportalen ”Vår Brf”
Styrelsearbetet – när och var styrelsen vill
”Vår Brf” är SBCs stora satsning på webbaserade tjänster för
bostadsrättsföreningar. Syftet är att tillhandahålla verktyg
som underlättar vardagen för styrelserna i landets bostadsrättsföreningar, men även de boende kan ta del av personlig
information rörande det egna boendet. ”Vår Brf” är utvecklad för att samla allt som rör föreningen på ett och samma
ställe och där man utifrån sin egen roll i föreningen kan se
och hantera det som är relevant. ”Vår Brf” är öppen dygnet
runt, året om och kan nås från alla platser där det finns en
internetuppkoppling. I ”Vår Brf” finns en mängd funktioner
beroende på vilken typ av avtal föreningen har med SBC.
De flesta ingår i SBCs standardavtal, medan andra är tilläggstjänster. SBC arbetar kontinuerligt med att utveckla ”Vår Brf”
för att göra den ännu bättre och mer innehållsrik för användarna.

”

Jag är verkligen imponerad av den service och
respons man får när man kontaktar Kundtjänst
och ni som är våra kontaktpersoner. ”Vår Brf”
med webbattest är ett toppenverktyg och fungerar
jättebra.

”

Bengt Betander, Brf Vakten 1

”

Med hjälp av er webbmodul kan vi löpande följa
föreningens ekonomiska utveckling och direkt få
svar på hur vi ligger till ekonomiskt. Ett mycket bra
och lättillgängligt system.

”

Carsten Davidsson, Brf Hamninloppet

”

Ni har ett utmärkt system som gör det enkelt för
en revisor. Internetfunktionen är utmärkt. Arbetsrutinerna fungerar väl. Det finns verifikationer på
allt.

”

Lars Hoffman, Cyntus AB, revisor för Brf Blåkulla nr 12

16

SBC årsredovisning 2010

Exempel på funktioner i ”Vår Brf”
Ekonomiöversikt
Styrelsen ser inkomna fakturor, förfallna avier, bankmedel,
resultaträkning, balansräkning och allt annat som rör
ekonomin, uppdaterat löpande.
Förvaltningsberättelse
Föreningarna kan enkelt upprätta sin förvaltningsberättelse
genom det i ”Vår Brf” integrerade verktyget.
Webbattest
Med SBC Webbattest kan föreningen direkt i portalen
attestera fakturor och själv sätta upp ett attesteringsflöde.
Tjänsten rekommenderas av revisorer och är mycket säk
rare än en traditionell rutin med attestsignaturer på papper.
Budgetverktyg
I ”Vår Brf” finns föreningens budget samt olika typer av
verktyg för upprättande av budget och budgetanalys.
Digitala fakturor och arkivering
Alla fakturor till föreningen skickas till SBC för inskanning,
eller direkt till SBCs system som elektroniska fakturor. Alla
fakturor blir digitala, tillgängliga och utskriftsbara i ”Vår
Brf”. Långtidsarkivering av originalfakturor på papper sker i
säkert bergrum i lagstadgade 10 år.
Ärendelogg Teknik
I Ärendeloggen kan föreningar med Teknisk förvaltning
följa det löpande arbetet med förvaltningen av fastigheten
genom att förvaltaren uppdaterar sina ärenden i ”Vår Brf”
så snart viktiga händelser inträffar rörande aktuella uppdrag. Föreningen kan med andra ord följa SBCs arbete med
fastigheten direkt på webben.
Revisorsinloggning
Med en egen inloggning kommer föreningens revisor åt
allt som behövs för revisionen utan att några fakturor eller
andra papper behöver skickas.
Objekts- och kontraktslistor
Föreningens objekts- och kontraktslistor för alla bostäder
och lokaler samt eventuella garage- och parkeringsplatser
finns givetvis också i kundportalen. Listorna är enkla att
sortera och kan skrivas ut som Excel- eller Pdf-dokument.
”Vår Brf” för boende
I ”Vår Brf” kan boende bland annat se sina avier och sina
betalningar samt få tillgång till blanketter.

Kundportalen ”Vår Brf”

Exempel på startsidan i ”Vår Brf” för styrelsen i en av SBC förvaltad förening

Allt om föreningens
ekonomi i realtid och
specifika ekonomiverktyg.

Fakturor ses i samma
sekund de kommer
in och attesteras
direkt på webben.

Revisorn kan logga
in och papperslöst
få tillgång till de
uppgifter som behövs
för revisionen.

Kontaktuppgifter
till föreningens team
hos SBC.

Alla uppgifter om
fastigheten och
löpande redovisning
av teknikerns arbete.

Blanketter och
dokument för både
styrelse och boende.

Föreningens egen
hemsida integrerad
i portalen.

Snabb överblick över
föreningens likviditet
och förfallna avier.

Aktuell information
från SBC och
omvärlden.

Boende kan se sina
avier och om avgiften
är betald.
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Ekonomisk förvaltning
SBC erbjuder bostadsrättsföreningar en effektiv och bekymmersfri ekonomisk förvaltning
med ett heltäckande tjänsteutbud via moderna webbaserade verktyg.

Alla kunder inom den ekonomiska förvaltningen får ett
konsultteam som tillsammans med styrelsen utformar föreningens individuella ekonomiska planering. SBCs tjänster inom
Ekonomisk förvaltning fokuserar på att skapa en säker och
långsiktig ekonomisk grund för bostadsrättsföreningen.
Genom SBCs tjänster får föreningen god överblick över sin
ekonomi och förslag på hur föreningen kan optimera
ekonomin genom till exempel likviditetsbudget, flerårs
budget, låneofferter, placering av likvida medel och analyser
av driftskostnader. Samtidigt leder SBCs tjänster till att
styrelsearbetet blir effektivare och arbetsbördan för styrelseledamöterna påtagligt mindre.
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”Vår Brf” och personlig kontakt
Som en röd tråd i den ekonomiska förvaltningen löper den
webbaserade kundportalen ”Vår Brf”. Styrelsen får en tydlig
överblick över föreningens ekonomi och vad som är aktuellt
och viktigt att agera på. Med SBCs attesteringstjänst – webb
attest – kan föreningen direkt i ”Vår Brf” ta emot leverantörsfakturor elektroniskt, sätta upp ett attesteringsflöde och
attestera fakturorna.

Ekonomisk förvaltning

Exempel på tjänster SBC utför inom
ramen för ekonomisk förvaltning:
n Hyres- och avgifts-

administration

n Långtidsarkivering
n Löpande redovisning

n Löner och arvoden

n Skatter och moms

n Kravhantering

n Bokslut

n Lägenhetsöverlåtelser

n Deklarationer

n Pantnoteringar

n Lån och placeringar

n Fakturahantering

n Likviditet och budget

på webben
n Ekonomisk översikt

i realtid

n Ekonomisk konsultation
n Mätdata

kvalitetssäkrad redovisning
SBC sköter den löpande redovisningen för över 2 500 kunder.
Cirka 300 000 fakturor skannas per år och 400 000 avier
skickas ut som pappersavier, autogiro och e-fakturor. Under
2010 har uppbyggnaden av Ekonomiservice slutförts och
redovisningen sker enligt kvalitetssäkrade rutiner och processer som följer gällande lagstiftning och god redovisningssed.
Den löpande redovisningen består bland annat av bokföring,
kundfakturering, momshantering, budget och bokslut samt
deklaration. Utöver det hanteras löne- och arvodesutbetalningar för bostadsrättsföreningens anställda personal och
förtroendevalda.

Kvalitet i fokus
Under 2010 har SBC lagt kraft på att effektivisera och höja
kvaliteten i de olika processerna inom Ekonomisk förvaltning.
Bland annat har fokus legat på att tillvarata och sprida den
specialistkompetens som olika konsulter innehar på de olika
kontoren i landet.
SBC har kraftigt förenklat för kunderna att byta till SBC
från en annan förvaltare, något som annars kräver en
omfattande arbetsinsats från kunden. SBC erbjuder nu
hantering av allt praktiskt i samband med föreningens byte
från annan förvaltare för att bli kund hos SBC.
Under 2010 har SBC tydliggjort sitt erbjudande inom
Ekonomisk förvaltning genom framtagande av ett nytt kundavtal.

KUNDMÖTET – STYRELSEN DRAKEN 6
I receptionen på SBCs kontor i Stockholm står SBCs representant och väntar på styrelsen för Bostadsrättsföreningen Draken 6. Dagens möte ska handla om ifall föreningen behöver höja månadsavgifterna eller inte för det
kommande året.

”

SBC har förberett mötet med att ta fram den flerårsbudget
som upprättats för föreningen. Den visar hur föreningens
ekonomi kommer att förändras under de kommande fem
åren. Flerårsbudgeten har sin utgångspunkt i föreningens
resultatbudget och i den underhållsplan som Draken 6 upprättat för några år sedan. Underhållsplanen innehåller allt
planerat underhåll samt kommande förbättringsåtgärder
som föreningen kan behöva göra för att bibehålla fastig
hetens goda skick och därmed också dess värde.

 et känns viktigt att kunna diskutera
D
sina frågor med en expert för att få reda
på om vi i styrelsen tänker rätt.

”

De fyra närvarande ledamöterna i Draken 6, en förening
med 20 lägenheter på Södermalm i Stockholm, lyssnar noga
vid genomgången av flerårsbudgeten. Frågorna är många.
Hur mycket rekommenderar SBC att föreningen har på
transaktionskontot? Hur ska fönsterrenoveringen finansieras? Resultatet blir att styrelsen med stöd i flerårsbudgeten
kommer fram till att en höjning av årsavgiften är nödvändig.
– För vår del var det ett väldigt nyttigt möte. Det känns
viktigt att kunna diskutera sina frågor med en expert för att
få reda på om vi i styrelsen tänker rätt. Ingen av oss i styrelsen är ekonom så det känns viktigt att vi har ett genom
arbetat beslutsunderlag när vi går ut till medlemmarna. Vi
upplever att vi får mycket hjälp, både gällande ekonomin
men även juridiskt, av SBC som dessutom alltid ger väldigt
snabba svar när det är något vi undrar över, säger en enig
styrelse för Brf Draken 6.
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Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltning är ett vitt begrepp för tjänster med fokus på fastighetens fysiska tillstånd.
En väl underhållen fastighet kan vara den mest lönsamma investeringen en förening kan göra och
dessutom underlätta för föreningens styrelse.

Eftersom alla bostadsrättsföreningar är unika och har olika
behov och önskemål när det gäller teknisk förvaltning erbjuder
SBC ett brett utbud av tjänster som sammantaget bildar ett
helhetserbjudande. SBCs tekniska förvaltningstjänster är grupperade inom tre områden – Teknisk administrativ förvaltning,
Löpande underhåll och Projektledning vid ombyggnad.
Som första fastighetsförvaltare i Sverige lanserade SBC
under 2010 den digitala tjänsten Ärendelogg. SBCs tekniska
förvaltare informerar omgående om åtgärder som utförts i
fastigheten. Föreningen kan löpande gå in på kundportalen
”Vår Brf” och få information om ärendena. Tjänsten ger föreningarna möjlighet till en direkt och öppen dialog med sin
tekniska förvaltare och en bättre insyn i det dagliga löpande
arbetet.
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Teknisk administrativ förvaltning
SBCs tekniska förvaltare har bred teknisk kompetens och
bistår styrelserna i det löpande administrativa arbetet med allt
som rör fastighetens drift och underhåll. En av konsulttjänst
erna inom den tekniska förvaltningen är att upprätta en
underhållsplan för föreningarnas fastighet. Underhållsplanen
är ett verktyg för att långsiktigt behålla och utveckla fastig
hetens skick.
Löpande underhåll
SBCs fältverksamhet ger styrelsen avlastning i allt som rör fastighetens tillsyn och skötsel och ser till att givna funktioner upprätthålls såsom exempelvis uppvärmning, belysning och ventilation. Under 2010 utökade SBC samarbetet med rikstäckande
aktörer vilket innebär att SBC kan erbjuda en helhetslösning av
såväl inre- som yttre underhåll/skötsel till bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Teknisk förvaltning

Projektledning ombyggnad
Att bygga om eller renovera i en fastighet är många gånger
nödvändigt för en bostadsrättsförening. Det är dock ofta
tekniskt komplicerat, innebär höga juridiska krav och förut
sätter en genomarbetad finansiering.
SBC erbjuder erfarna projektledare inom ombyggnad
som jobbar i nära kontakt med SBCs jurister och ekonomer.
SBCs projektledning har spetskompetens inom alla fastig
hetens olika delar. Som leverantör till bostadsrättsföreningar
är SBC van att vara det stöd som föreningen behöver – med
allt från totalåtagande till enskilda delar i processen.

Exempel på SBCs tjänster inom ramen
för teknisk förvaltning:
n Underhållsplan

Projektledning
ombyggnad:

n Besiktningar

n Tekniska utredningar

n Kvalitetssäkring av fastig-

n Projekt- och byggledning

Förvaltarfunktionen:

hetsskötsel
n Driftövervakning
n Upphandlingar
n Digital ritningshantering
n Beställning av felavhjäl-

Möjligheter till bättre ekonomi
SBC erbjuder även tjänster för att minska fastighetens energiförbrukning och för bättre driftsekonomi. Sedan 2009 har SBC
ett Energicenter som enbart arbetar med att hjälpa föreningar
att energioptimera fastigheten. Många föreningar väljer idag
att installera individuell mätning av el och vatten (Mätdata).
SBC erbjuder tjänster för såväl upphandling av individuell
mätning som hantering av den löpande administrationen.
Att köpa tjänster för teknisk förvaltning kan vara den
mest lönsamma investering en bostadsrättsförenings styrelse
gör – som avlastning för styrelsen, för kompetens, kontinu
itet, ekonomisk långsiktighet, kunskap om styrelsens fastighetsansvar, kostnadseffektivitet och inte minst boendetrivsel.

pande underhåll
n Analys av felstatistik
n Bevakning av bidrags

möjligheter
n Medverkan i budgetarbete
n Fakturahantering
n Felanmälan

n OVK (Obligatorisk

Ventilationskontroll)
n Uppföljning av energi

deklarationer och energioptimering
n Miljöinventering

Fältverksamhet/
Fastighetsskötsel:
n Löpande tillsyn och

s kötsel av fastighet och
installationer
n Avläsningar
n Felavhjälpande underhåll
n Städning
n Skötsel av yttre miljö
n Jour
n Skötselplaner

KUNDMÖTET – BRF RÄFSAN 4, 5 OCH 6
Med sina 172 lägenheter är Brf Räfsan 4, 5 och 6 en relativt stor förening i Stockholms innerstad. När föreningen
skulle bygga två takterrasser på fastigheten valde de att
använda SBCs erfarna projektledare för att leda projektet.
Marie Stub är ordförande i föreningen och hon är väldigt
nöjd med det stöd de fick från SBC vid ombyggnaden.
– Jag tror inte att vi hade klarat att genomföra projektet på
egen hand. Entreprenören som skulle utföra ombyggnaden
skötte sig inte som vi önskade men med hjälp av SBCs
projektledare med sina goda entreprenörskontakter och
erfarenhet gick projektet till slut riktigt bra, berättar Marie
Stub.

”

Jag tror inte att vi hade klarat att
genomföra projektet på egen hand.

”

Nu genomför föreningen en större hissrenovering också med
SBC som projektledare. Marie Stubs uppfattning är att projekt i en större förening ofta blir en stor apparat att hantera
vilket kräver en väloljad organisation och en god samordning.
– Det är mycket som ska fungera vid genomförandet av
ombyggnadsprojekt och jag tror att det är oerhört viktigt att
få hjälp av proffs för att kunna genomföra projekten på
bästa sätt för alla parter, säger Marie.
Räfsan 4, 5 och 6 är sedan tre år tillbaka också avtalskunder
inom teknisk förvaltning. Något de också är mycket nöjda
med.
– Vår förvaltare är intresserad av vår förening och vad vi gör
och vill göra. Han är tydlig och väldigt professionell i det han
gör. Han kommer på några styrelsemöten per år och berättar
vad SBC utfört för vår räkning och vi får möjlighet att ställa
frågor om det löpande arbetet med vår fastighet. Det känns
tryggt, avslutar Marie Stub.

SBC årsredovisning 2010

21

Juridiska tjänster

Juridiska tjänster
Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform som omfattas av flera rättsområden.
SBC erbjuder marknadens största samlade juridiska expertis för bostadsrätt.

Bostadsrätten – komplex boendeform
SBC har erfarenhet, sakkunskap och resurser samlat för alla
juridiska frågor bostadsrättsföreningar ställs inför.
Varje dag ställs de runt 10 000 styrelseledamöterna i SBCs
kundföreningar inför att tolka regelverk och lagar kring
juridiska frågor som rör bostadsrätten som boendeform.
Exempelvis tvister med medlemmar, stadgeändringar,
förändringar av andelstal, hyresfrågor och kravhantering 
av förfallna avgifter och hyror.
SBCs jurister har ett nära samarbete med övriga tjänsteområden inom bostadsrättsförvaltning. Vid exempelvis
ombyggnation av vindsutrymmen är juridisk rådgivning ett
viktigt stöd till den tekniska projektledningen för att säker-
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ställa att alla lagstadgade krav uppfylls. Vid den löpande
e konomiska förvaltningen medför stöd från SBCs jurister att
ha kontroll på de skyldigheter och möjligheter som lagar och
regler medför när föreningens ekonomiska planer fastställs.
Under 2010 har arbetet med att säkra att hög kvalitets
nivå upprätthålls i leveransen stått i fokus inom juridiken.
Detta har uppnåtts genom gemensamma processer och ökad
tillgänglighet för våra kunder.
2011 sker ändringar i hyresrättslagstiftningen och hyresförhandlingslagen vilket sannolikt kommer att leda till att
hyresförhandlingarna för styrelserna kommer att bli mer
komplexa och svåröverskådliga.

Juridiska tjänster

Exempel på juridiska tjänster SBC
erbjuder bostadsrättstyrelser:
n Föreningsbildning
n Förhandlingar i hyresnämnd och domstol
n Upprättande av avtal
n Hyresförhandlingar
n Likvidationer/friköp
n Ekonomiska planer
n Stadgefrågor
n Vattenskador och försäkringsärenden
n Entreprenadtvister
n Ombildningar
n Hyresrättsliga frågor

Löpande bostadsrättsjuridik
SBCs jurister har lång erfarenhet av praktisk tillämpning och
tolkning av de lagar som bostadsrättsstyrelsen ställs inför.
Styrelsearbetet i en bostadsrättsförening innebär hantering
av stora förmögenhetsvärden samtidigt som bostadsrätts
innehavarna blir allt mer individualister och använder sin
bostadsrätt för att skapa sitt drömboende. Det leder till att
föreningens stadgar och regler ibland krockar med den boendes visioner vilket ger upphov till tvister med stora värden på
spel. Lättillgänglig juridisk sakkunskap är därför av stor vikt
för ett effektivt och långsiktigt styrelsearbete.

Kravhantering gentemot boende som inte betalar
avgiften i tid är ett annat exempel på ett område där tidig och
korrekt extern juristkompetens är av yttersta vikt. Andra
vanliga ärenden för SBCs jurister är hantering av vatten
skador, försäkringsfrågor, omräkning av andelstal, förhandlingar i domstol, vinds- och balkongbyggnationer samt
entreprenadärenden.

KUNDMÖTET – BRF URSHOLMEN
– Jag är väldigt imponerad över SBCs hantering av den
fråga vi i föreningen ställde. Vi fick direkt hjälp av en jurist
som tog tag i frågan och levererade det vi behövde på
kort tid.
Det säger Richard Marshall, ordförande i bostadsrätts
föreningen Ursholmen i Hammarbyhöjden i södra Stockholm, om kontakten med SBC när föreningen var i behov av
juridisk rådgivning.

”

– Vi kände då att det var viktigt att juridiskt verifiera att vi i
styrelsen gjort rätt och valde därför att ta hjälp av en expert
på bostadsrättsjuridik, förklarar Richard Marshall.
Att föreningen valde just SBC berodde bland annat på att
Richard själv gått kurser om bostadsrätt genom SBC och
därmed kände till en del om SBCs verksamhet. Efter att SBCs
jurist gått igenom underlaget för beslutet visade det sig att
styrelsen gjort rätt och att beslutet var helt i sin ordning.

Det var i samband med att styrelsen beslutade om att köpa
in och installera säkerhetsdörrar i ett antal av föreningens 67
lägenheter. Ett beslut som några av medlemmarna motsatte
sig. De ansåg att styrelsen överskridit sina befogenheter
enligt likabehandlingsprincipen.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att konsultera experter
när man som styrelse ställs inför den här typen av problem,
inte minst för att ha på fötterna och få reda på vad som
gäller. Jag rekommenderar alla bostadsrättsstyrelser att ha en
juridisk partner att vända sig till vid behov, säger Richard och
tillägger att föreningen också anlitat SBC vid andra typer av
juridiska ärenden.

Jag rekommenderar alla bostadsrätts
styrelser att ha en juridisk partner.

– Vi har alltid varit väldigt nöjda med den hjälp och det
bemötande vi fått av SBC, avslutar Richard.

”
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Övrig verksamhet
Övrig verksamhet består i huvudsak av färdigställandet av bostadsprojektet Eolshäll, genomförandet
av bostadsprojektet Fotö samt SBC Bospar. Övrig verksamhet innefattar även intäkter för utförda
administrativa tjänster och del av koncerngemensamma kostnader som inte utfördelas på operativ
verksamhet.
Under inledningen av 2010 genomfördes avyttringen av
merparten av SBCs projektverksamhet i syfte att väsentligt
minska bolagets riskexponering samt stärka likviditeten och
den finansiella ställningen inom SBC. Huvuddelen av verksamheten överläts till ett av JM och SBC gemensamägt
bolag, SBC Bo. I Göteborgsområdet avyttrades även två
större projekt till Skanska.
Kvar inom övrig verksamhet är genomförandet av
bostadsprojektet Fotö i Göteborgs skärgård, färdigställandet
av Brf Eolshäll i Mälarhöjden i Stockholm samt SBC Bospar
med hanteringen av bosparande och förturen gentemot
projekten inom SBC Bo.
Byggnationen av bostadsprojektet Fotö pågår. Samtliga
21 lägenheter är sålda och inflyttning är beräknad till andra
kvartalet 2011.
I bostadsprojektet Eolshäll är samtliga av de 23 lägen
heter som återköptes av SBC sålda till nya ägare och inflyttning skedde under 2010.
SBC ansvarar även för garantiåtaganden för bolagets
tidigare genomförda projekt.

Utsikt från bostadsprojektet Fotö i Göteborgs skärgård.
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SBC Bospar
SBC Bospar är en sparform i samarbete med Handelsbanken
där de drygt 20 000 bospararna erbjuds förtur till nyprodu
cerade bostadsrätter inom SBC Bo, samtidigt som de bygger
upp ett startkapital för sitt framtida bostadsköp. Bospararna
samlar sparpoäng genom sitt sparande i någon av Handelsbankens två Bosparfonder eller i det räntebärande Bosparkontot. Tillsammans med kötiden avgör antalet bosparpoäng
vem som får välja sin bostad först i de enskilda projekten.
Under 2010 har bosparare i SBC erbjudits förtur till
projektet Fotö Brygga i Göteborgs skärgård. I projekten Slussplan i Malmö samt Fiskebäck och Johanneberg i Göteborg,
där försäljningen hanteras av JM respektive Skanska, har
SBCs bosparare också förtur.
Bospar är med andra ord fortsatt en sparform som ökar
möjligheten till att få förtur till sitt drömboende. Som bosparare blir man också medlem i SBC ek för.

Medarbetare

Medarbetare
För att kunna leverera professionell service och kvalificerad sakkunskap inom bostadsrättsförvaltning
krävs bland annat hög kompetens och ett starkt engagemang i alla led inom SBC. Som ett kunskapsoch tjänsteföretag är medarbetarna nyckeln till framgång. SBCs mål är därför att vara en attraktiv
arbetsgivare med motiverade medarbetare som är stolta över att arbeta på SBC.

Ungt och dynamiskt företag med jämn åldersfördelning och hög utbildningsnivå
Åldersfördelning	Anställningstid	Utbildningsnivå

–29 år

40–44 år

55–59 år

0–4 år

15–19 år

Akademisk utbildning

30–34 år

45–49 år

60– år

5–9 år

20– år

Gymnasial utbildning

35–39 år

50–54 år

10–14 år

Grundskoleutbildning
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Medarbetare

Värdeord – professionell service
och kvalificerad sakkunskap
Under 2010 har ledningen och medarbetarna inom SBC
arbetat fram och definierat de värdeord som är vägledande
för hela organisationen. Dessa ligger till grund för att skapa
värde för såväl kunder som aktieägare. Värdeorden som
definierats är Professionell service respektive Kvalificerad sakkunskap. De två värdeorden omfattar ledorden tillgänglighet,
tydlighet och proaktivitet respektive kompetens, ansvars
tagande och samarbete. Som ett led i det fortsatta förändringsarbetet kommer SBC under 2011 att fortsätta förankra
värdeorden i alla led i verksamheten.
Professionell service
Att leverera professionell service är av största vikt för att för
tjäna kundernas förtroende i ett kunskaps- och tjänsteföretag
som SBC. Under 2010 har SBCs medarbetare förbättrat
servicen för kunderna, bland annat inom Kundtjänst. Kundtjänst har kraftigt minskat kötiden samtidigt som kvaliteten
ökat. SBCs medarbetare Anna Granath blev även utsedd till
Sveriges bästa kvinnliga kundtjänstmedarbetare.
Kvalificerad sakkunskap
SBCs marknadsledande position inom bostadsrättsförvaltning
grundar sig i medarbetarnas djupa sakkunskap. Att ständigt
arbeta med kompetensutveckling är en förutsättning för att
kunna möta kundernas behov i takt med att bostadsrätts
förvaltning blir alltmer komplext. SBC har under året fokuserat
på att utveckla affärsmannaskapet inom konsultrollen. Under
2010 uppnåddes de högsta nivåerna för de årliga medarbetaroch kundundersökningarna, Nöjd Medarbetar Index (NMI)
respektive Nöjd Kund Index (NKI), sedan SBC inledde mätningarna. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och tvärtom.
Jämn åldersfördelning
SBC har en jämn åldersfördelning trots den förändringsprocess
som har genomförts under de senaste åren. Medelåldern är
43 år och närmare hälften av medarbetarna återfinns i åldersgruppen 30–44 år. Majoriteten av de drygt 200 medarbetarna
har en anställningstid på upp till fyra år och mer än hälften har
en akademisk examen.
Engagerade medarbetare
SBC arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med målet att
skapa engagerade medarbetare med drivkraft att överträffa
kundens förväntan. SBCs lokaler ska genomsyras av en modern
konsultorganisation med öppna ytor och bra mötesplatser. SBC
tillämpar årsarbetstid och erbjuder därmed flexibla arbetstider.
Årliga utvecklingssamtal och breda företagsanpassade utbildningar genomförs. SBC arbetar systematiskt med friskvård.
Företaget erbjuder bidrag till friskvård och betald sjukvårds
försäkring. Personalföreningen Casa Nostra genomför olika
spännande aktiviteter för medarbetarna.
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Fråga
Vad är det bästa med att jobba på SBC?

Vad är det bästa med att jobba på SBC?
Michel Sjödahl
Kundtjänstmedarbetare, Sundsvall
Det bästa med att jobba på SBC är att man lär sig något
nytt varje dag. Jag trivs jättebra på SBC, med mina med
arbetare och med jobbet i sig. Jag har alltid tyckt om att
hjälpa människor, och på en Kundtjänst så får man göra
det hela dagarna. Så det passar mig perfekt.
Mats Nordström
Kundansvarig, Stockholm
Framförallt så är det varierade och intressanta arbetsuppgifter, och så har vi bra och flexibla arbetstider vilket
passar mig bra. Jag gillar förändringar och utveckling. Det
och att jag har kollegor som har så mycket kunskap att ge
och som dessutom är roliga att arbeta tillsammans med
gör att jag trivs på SBC.
Johan Lundin
Tekniker, Göteborg
SBC har en mycket positiv framtidstro. Det känns bra att
arbeta på ett företag som har för avsikt att kontinuerligt
utveckla befintliga tjänster, och att ta fram nya innovativa
lösningar för bostadsrättsföreningar. Det finns en lyhördhet i bolaget, där personalens och kundernas åsikter hela
tiden utvärderas.
Liselotte Magnusson
Säljare, Malmö
Jag är relativt nyanställd och tyckte innan jag började att
SBC verkade vara ett väletablerat företag som gjorde valet
att bli ett modernt välorganiserat och kostnadseffektivt
företag. Det känns jättekul att mina förväntningar har
uppfyllts. SBC är ett företag med höga ambitioner att vara
bäst på det vi gör. Jag är tävlingsmänniska och vill spela i
laget som ligger högst upp i elitserien. Det gör SBC till, en
i mitt tycke, mycket bra och attraktiv arbetsgivare.
Anna Edholm
Redovisningsekonom, Sundsvall
Jag har roliga arbetsuppgifter och får mycket uppskattning av våra kunder. Sen gillar jag systemet med årsarbetstid, som gör att jag själv kan styra min tid under stora delar
av året. Jag får också mycket frihet under ansvar och det
finns inom bolaget möjlighet till utveckling inom olika
områden för den som vill och kan.

Medarbetare

Miss ContactCenter 2010

Anna Granath – Miss ContactCenter 2010
Anna Granath på SBCs Kundtjänst har utsetts till 2010 års
Miss ContactCenter i tävlingen SM i Telefoni och Kundtjänst. Det innebär att hon är Sveriges bästa kvinnliga
kundtjänstmedarbetare.
Bakom utmärkelsen står Q Survey som har ringt anonyma
samtal till kundtjänster hos företag och organisationer runt
om i landet. Juryns motivering till Miss ContactCenter var
följande:
Med professionalism och kompetens bemöter Ms ContactCenter 2010 sina inringande kunder. Hon visar genuint
intresse för att lösa problem och hennes glädje och hjälpsamhet skapar trygghet. Årets Ms ContactCenter har en
unik fallenhet för att ge god service.
– Det känns jätteroligt! Jag är så glad och stolt över det här
priset som betyder otroligt mycket för mig, kommenterar
Anna Granath utmärkelsen.

– Fast viktigast är ändå den feedback jag får från SBCs kunder
när de ringer. Jag får höra positiva saker nästan varje dag.
Positiv feedback gör att man blir ännu mer motiverad att göra
ännu bättre ifrån sig.
Varför tror du att du vann?
– Jag har en glad och positiv telefonröst, sätter alltid kunden i
fokus och är alltid tillmötesgående att lösa kundens problem.
Jag har lärt mig att vända missnöjda kunder till att bli positiva
och känna sig väl bemötta, oavsett deras inställning från
början. Varje person som ringer in till SBC ska känna att han
eller hon blir bemött på bästa sätt och alltid får den bästa
servicen utifrån den enskilda kundens situation och behov.
– Det är fantastiskt kul för Anna men också för hela SBC. Vi
har under de senaste åren satsat mycket på att ha en Kundtjänst i toppklass och detta är ett bevis på att våra satsningar
ger resultat. Som VD är jag mycket stolt över vår Kundtjänst
och alla medarbetare där som varje dag hjälper våra kunder
på ett professionellt och engagerat sätt, säger Niklas Knight,
VD och Koncernchef för SBC.
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Hållbarhet

Hållbarhet
SBC eftersträvar att verka för en hållbar utveckling i alla delar av SBC-koncernen såväl som i alla delar
av tjänsteleveransen. SBC är mån om att bidra till en minskad inverkan på miljön genom effektivare
arbetsmetoder och minskad energikonsumtion.
SBCs affärsidé
SBCs affärsidé är: ”Vi skapar och förvaltar värden för
bostadsrättsföreningar, bostadsrättsägare och bosparare”.
Med fokus på orden skapar och förvaltar värden, är det
grundläggande att SBC har ett långsiktigt perspektiv på sitt
tjänsteerbjudande.
Hållbarhet för bostadsrättsföreningar
För ett långsiktigt värdeskapande och en sund boendemiljö
är det viktigt för SBCs kunder, bostadsrättsföreningarnas
styrelser, att sköta sin förening och fastighet med ett lång
siktigt perspektiv på ekonomin, fastighetens skick samt
gällande regelverk och lagar. SBCs olika tjänster underlättar
för styrelsen att arbeta ur ett värdeskapande perspektiv.
Ekonomisk förvaltning
SBCs tjänsteutbud möjliggör en sund ekonomi i bostadsrättsföreningen med god ordning på ekonomin, bland annat
genom flerårsbudget och analyser av driftskostnader. SBCs
webbportal ”Vår Brf” underlättar för styrelserna att fatta välgrundade beslut för en långsiktig ekonomi och resurs
allokering. SBCs tjänster, som till exempel webbattest och
e-avisering, skapar förutsättningar för att minimera miljö
påverkan genom begränsade pappersutskrifter och post
transporter.
Teknisk förvaltning
Inom Teknisk förvaltning är uppdragen ofta relaterade till att
införa ny och förbättrad teknik och därigenom både förbättra innemiljön och minska utsläpp. SBCs tjänster kring att
upprätta Underhållsplan är ett bra sätt för kunderna att långsiktigt behålla och utveckla fastighetens skick. Sedan 2009
har SBC ett Energicenter som enbart arbetar med att hjälpa
föreningar att energioptimera fastigheten.
Juridiska tjänster
SBCs djupa sakkunskap inom de regelverk och lagar som
berör bostadsrätten skapar förutsättningar för bostadsrättsföreningarna att förvalta sin fastighet och sina tekniska projekt utifrån gällande lagstiftning. Detta leder till en juridiskt
stabil förvaltning med minskad risk för kostsamma tvister.
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Medarbetare
SBC eftersträvar att alla medarbetare ska trivas och känna sig
delaktiga med lika möjligheter oavsett etnicitet, religion eller
sexuell läggning. Årligen genomförs medarbetarundersökningar med efterföljande analys av de styrkor och svagheter
som undersökningen visar att SBC har som arbetsplats. 2010
uppnåddes de högsta nivåerna sedan mätningarna startade.
SBCs målsättning är att vidareutveckla kompetensen hos
medarbetarna så att de är väl bevandrade i den utveckling
som sker inom respektive expertisområde för att löpande
kunna erbjuda effektivare tjänster.
Transporter
Genom den webbaserade portalen ”Vår Brf” har pappers
förbrukningen minskat påtagligt då e-avier och webb
fakturor till viss del ersätter tidigare tryckt material. Det innebär även ett minskat behov av fysiska transporter av handlingar och underlag. SBC har därigenom minskat sin pappersförbrukning vilket gynnar såväl SBC som SBCs kunder
ekonomiskt, samtidigt som det minskar miljöpåverkan.
Sedan 2009 använder sig SBC i Stockholm av en bilpool
med enbart miljöbilar som ett alternativ till att använda egna
bilar för att åka till kunderna. Det innebär att SBC har
minskat antalet fordon som används i samband med tjänsteutövandet. SBC ska utvärdera projektet för att eventuellt
implementera det i resten av landet.
Lokaler
Miljöaspekten är ett kriterium när SBC byter kontorslokaler.
I Stockholm är fastigheten på Vasagatan 7 den första fastigheten i Sverige som certifierats på guldnivå enligt LEED, ett
internationellt etablerat miljöcertifikatssystem av byggnader.
Fastigheten, som ägs av Vasakronan, har bland annat sol
celler och solfångare placerade på taket för tillverkning av el
och värme samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar
och regnvatten. Ventilations- och klimatsystem är behovs
styrda och belysningen är närvarostyrd.

Hållbarhet

SBC eftersträvar att minska sin miljöpåverkan
SBC eftersträvar att i alla delar av verksamheten ha ett hållbart perspektiv. Bland annat vid val av lokaler. SBCs kontor
i Stockholm ligger i Sveriges första fastighet som certifierats på guldnivå enligt miljöcertifikatsystemet LEED. SBC har i
samband med det tecknat ett grönt hyresavtal med fastighetsägaren Vasakronan.
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SBC-aktien
Aktiekapital
SBC noterades 2006 på Aktietorget och är sedan den
2 november 2007 noterat på NGM Equity. Aktiekapitalet upp
gick vid utgången av verksamhetsåret den 31 december 2010
till 124,8 mkr fördelat på 12 480 000 aktier med ett kvotvär
de om 10 kronor med lika rösträtt och lika rätt till utdelning.
Under maj månad 2008 erbjöds medarbetarna inom SBC
att teckna sig för konvertibler. Totalt tecknades 167 200
konvertibler. Till följd av den väsentligt lägre skuldsättningen
2010 erbjöd styrelsen under våren 2010 förtida lösen av
konvertibellånet, vilket antogs av samtliga konvertibelinne
havare. Återbetalning av lånet skedde i mitten av juni 2010
med 15,4 mkr till konvertibelinnehavarna.
Aktieutveckling
Vid verksamhetsårets utgång var börskursen 11:30 kronor
per aktie jämfört med 12:60 kronor per aktie vid utgången
av verksamhetsåret 2009, en nedgång motsvarande 10,2
procent under året. Börskursen vid utgången av året mot
svarar ett sammanlagt börsvärde på 141,0 (178,5) mkr. Den
högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den
22 januari 2010 och var 15:50 kronor. Den lägsta betal
kursen var 8:60 kronor och noterades den 27 augusti 2010.
Under verksamhetsåret omsattes 447 241 SBC-aktier på
NGM Equity till ett värde av 5,1 mkr. Omsättningshastigheten
uppgick till 3,6 procent av antalet utestående aktier.
Den 20 oktober 2010 utsågs Remium till likviditetsgarant
för SBCs aktie i syfte att minska prisskillnaden mellan köpoch säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är
en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare
i handel med aktien.

Aktieägare
Per den 31 december 2010 uppgick antalet aktieägare till
1 852 (1 994). De tio största aktieägarnas innehav utgjorde
86,8 (85,5) procent av aktiekapitalet. SBC ek för är största
ägare med 8 403 916 aktier, motsvarande en ägarandel på
67,3 procent. Näst störste ägare är SBC Stiftelseförvaltning
AB med 5,0 procent. Det svenska aktieägandet uppgick till 98,8
procent och det utländska aktieägandet till 1,2 procent.
Kategori

Andel, %

Finansiella företag
Intresseorganisationer
Övriga svenska juridiska personer
Ej kategoriserade juridiska personer
Utlandsboende ägare
Svenska fysiska personer
Totalt
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Omsatt antal aktier i 1 000-tal per vecka

4,20%
1,23%
10,93%

Utdelning
Utdelning till SBCs aktieägare kommer troligen inte att ske de
närmaste tre åren mot bakgrund av styrelsens förslag till års
stämman 2011 att sätta ned bolagets aktiekapital. SBCs
utdelningspolicy att till aktieägarna dela ut minst 30 procent
av koncernens vinst efter skatt kvarstår dock efter de tre åren.
Styrelsen har mot bakgrund av bolagets finansiella ställ
ning föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2010. Ingen
utdelning lämnades avseende 2009.

160

16,12 kr

0,01%
76,90%

100%

KURSUTVECKLING I SBC SEDAN NOTERING PÅ NGM EQUITY NOVember 2007

20

6,73%

SBC-aktien

Aktiekapitalets utveckling

År

Transaktion

1999

Ingående balans

2005

Split

2005

Fondemission

2005
2009

Ändring
av antalet
aktier

Ökning
av aktiekapitalet, kr

Totalt
antal
aktier

Totalt
aktiekapital, kr

Nominellt
belopp/
kvotvärde, kr

250 000

25 000 000

250 000

25 000 000

100

2 250 000

0

2 500 000

25 000 000

10

200 000

2 000 000

2 700 000

27 000 000

10

Nyemission

2 500 000

25 000 000

5 200 000

52 000 000

10

Nyemission

7 280 000

72 800 000

12 480 000

124 800 000

10

Antal aktier

Andel, %

8 403 916

67,3%

SBC Stiftelseförvaltning AB

624 000

5,0%

Odin Fonder

519 336

4,2%

Aktie-Ansvar Fonder

382 060

3,1%

10 Största aktieägarna per 31 december 2010
Aktieägare 2010-12-31
SBC ek för

Nordnet Pensionsförsäkring AB

279 340

2,2%

PLUS Q AB

200 000

1,6%

JP Morgan Bank

125 000

1,0%

Avanza pension

123 217

1,0%

Esilentio AB

116 017

0,9%

Solvagnen AB

60 000

0,5%

1 647 114

13,2%

12 480 000

100%

Antal aktieägare

Antal aktier

Andel, %

1 315

298 584

2,4%

501 – 1 000

270

218 665

1,8%

Övriga aktieägare
Totalt
Källa: Euroclear Sweden

Aktieinnehav fördelat på storleksklasser per 31 december 2010
Storleksklasser
1 – 500
1 001 – 2 000

139

197 690

1,6%

2 001 – 5 000

76

240 725

1,9%

5 001 – 10 000

23

169 913

1,4%

10 001 – 20 000

9

130 697

1,0%

20 001 – 50 000

8

281 950

2,3%

50 001 – 100 000

3

168 620

1,4%

100 001 – 500 000

6

1 225 634

9,8%

500 001 – 1 000 000

2

1 143 336

9,2%

1 000 001 – 5 000 000

0

0

0,0%

5 000 001 – 10 000 000

1

8 403 916

67,3%

1 852

12 480 000

100%

Totalt
Källa: Euroclear Sweden
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Förvaltningsberättelse SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), 556576-7299

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
SBC är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden som erbjuder tjänster till bostadsrättsföreningar. Förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar omfattar olika
tjänster såsom Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning
och projektledning samt Juridiska tjänster. Bolagets affärsidé
är att ”skapa och förvalta värden för bostadsrättsföreningar,
bostadsrättsägare och bosparare”. SBC har arbetat med
bostadsrätt sedan 1921. Efter att ha drivits som en ekonomisk förening i många år bolagiserades affärsverksamheten
år 2000. Därefter genomfördes 2005 en nyemission som
vidgade ägarkretsen inför bolagets notering på marknadsplatsen Aktietorget i februari 2006. SBC är sedan november
2007 börsnoterat på NGM Equity.
Marknad
Tillväxten i marknaden för förvaltningstjänster påverkas
framförallt av tillkomsten av nya bostadsrättsföreningar
genom nybyggnation eller ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt, men också av aktiviteten i och prisutvecklingen
på befintliga bostadsrätter. Andra faktorer som har betydelse
för marknadens utveckling är det allmänna konjunkturläget,
ränte- och kreditmarknaden, den politiska agendan samt
demografiska förändringar. Efterfrågan på tjänster till
bostadsrättsföreningar påverkas av att bostadsrätten är en
komplex juridisk boendeform och därmed en administrativ
belastning på föreningarnas styrelser.
Nyproduktionen av bostadsrätter tog ordentlig fart under
2010, med kraft från den starka BNP-tillväxten och hus
hållens optimism. Enligt Statistiska Centralbyrån ökade
antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 85 procent under året. Dock var byggandet under 2009 det lägsta
på tio år. Antalet påbörjade bostadsrättslägenheter under
2010 uppgick till drygt 8 000. Boverket uppskattade i sin
prognos från oktober 2010 att nyproduktionen under de
närmaste åren kommer att ligga kring 10 500 lägenheter per
år. Den svenska ekonomin är inne i en uppåtgående spiral
med stark tillväxt enligt Konjunkturinstitutet. Även om
tillväxttakten bedöms mattas framöver spås den bli fortsatt
hög de kommande åren.
På andrahandsmarknaden för bostadsrätter steg priserna
med cirka 7 procent i genomsnitt under första halvåret 2010
men var stillastående under andra halvåret, enligt Mäklar
statistik. Fortsatta räntehöjningar från Riksbanken kan väntas
vilket tillsammans med det införda bolånetaket kan komma
att dämpa prisutvecklingen på bostadsrättmarknaden. SBC
upplever att efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar
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är långsiktigt stabil och bedömer att konkurrenssituationen
på tjänstemarknaden för bostadsrättsföreningar är oförändrad.
Viktiga händelser 2010, resultat och
finansiell ställning
Under verksamhetsåret 2010 har merparten av affärsom
rådet Projektutveckling överlåtits till ett av JM och SBC
gemensamägt bolag, SBC Bo, där JM är majoritetsägare och
har alla finansiella rättigheter och skyldigheter. Separat avyttring av projekten Fiskebäck och Johanneberg i Göteborgs
kommun har skett till Skanska. Resultateffekterna av avyttringarna uppgick till –66 mkr och belastade 2009 års resultat. Affärerna har lett till att soliditeten stärkts och skuldsättningen sänkts. Kassaflödet har i allt väsentligt påverkats av
avyttringen av Projektutvecklingsverksamheten samt försäljningen av lägenheter i Eolshäll.
Intäkter och resultat
Till följd av avyttringen av Projektutvecklingsverksamheten,
bedriven i SBC Mark, tillämpar SBC IFRS 5 ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter”, se vidare Not 2 ”Redovisningsprinciper”. Koncernens
intäkter för kvarvarande verksamhet uppgick till 339 (253)
mkr och rörelseresultatet till –34 (–32) mkr. Resultatet efter
skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till –27 (38) mkr.
Det positiva resultatet efter skatt föregående år förklaras av
att koncernbidrag lämnats till SBC Mark (Verksamhet till försäljning) vilket medförde en skatteintäkt om 63 mkr i moderbolaget samt motsvarande skattekostnad i SBC Mark.
SBCs Förvaltningsverksamhet är mycket ringa påverkad
av säsongsvariationer eftersom en stor del av fakturerade
intäkter baseras på årsvisa kontrakt. En viss effekt av
semesterperioder kan noteras. Inom Projektutvecklings
verksamheten, Verksamhet till försäljning, varierar såväl
intäkter som rörelseresultat kraftigt mellan kvartalen och
skilda år beroende på när projekt färdigställs.
SBC Förvaltning
Förvaltningsverksamheten omsatte under året 240 (253) mkr.
Intäkterna sjönk under året med 5,1 procent. Med hänsyn till
förändringar i volym samt avkastningsnivå på redovisningsmedel är de underliggande intäkterna på konsulttjänster
oförändrade. Intäktsutvecklingen från årsavtal inom Ekonomisk förvaltning är fortsatt stabil, såväl genom prisutveckling
som ökad uppdragsvolym. Inom verksamhetsområdet Teknik
var efterfrågan på tjänster för projektledningsuppdrag
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avvaktande under andra halvåret 2010. SBC bedömer den
lägre efterfrågan på projektledningsuppdrag bero på högre
kostnader för ombyggnationer då räntorna stigit samtidigt
som kostnaderna på entreprenadsidan ökat då det kommersiella byggandet tagit fart. Bedömningen är att SBC kommer
att ha en dämpad efterfrågan på projektledningsuppdrag till
dess marknaden anpassat sig till de nya förutsättningarna.
Inom verksamhetsområdet Juridik ligger intäkterna på löpande uppdrag i nivå med motsvarande period föregående år.
Alla kunder med ekonomisk förvaltning hos SBC har ett
eget underkonto i SBCs centralkontosystem i Handelsbanken
för hantering av in- och utbetalningar. Underkontot benämns
av SBC ”transaktionskonto”. Kunder som har ett överskott
av likvida medel har möjlighet att placera överskottet på ett
underkonto i SBCs centralkontosystem under en bestämd
tid, till en i förväg överenskommen räntesats. Detta underkonto benämns av SBC ”placeringskonto”. Den samlade
volymen av samtliga kunders transaktions- och placeringskonton ger, i enlighet med förvaltningsavtalen, SBC möjlighet att via diskretionär förvaltning erhålla en högre avkastning än vad som är möjligt med lägre volymer. Det ger SBC
möjlighet att ge kunderna en marknadsmässig ränta och
samtidigt erbjuda tjänster med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Volymavkastningen redovisas under rörelsens
intäkter. För att ge mer relevant information, och i överensstämmelse med nuvarande hantering av redovisningsmedel,
har SBC från och med 2010 infört marknadsvärdering av de
finansiella placeringarna avseende redovisningsmedel i diskretionär förvaltning. Förändringen av marknadsvärdet redovisas separat på raden ”Andra vinster/förluster – netto”.
Under 2010 har förändringen i marknadsvärde påverkat
resultatet med –23 (–12) mkr. Det beror på att stigande
ränteläge medför orealiserade förluster på de placeringar
avseende redovisningsmedel som gjorts tidigare, då det vid
värderingstidpunkten är möjligt att placera till högre ränta.
SBCs resultat påverkas på detta sätt löpande av förändringar
i ränteläget. Ränterisken, uttryckt som värdeförändring i
portföljen vid 1 procents värdeförändring i marknadsräntorna var den 31 december 2010 ca 22 mkr. Om en placering
innehas till förfallotidpunkten påverkas inte den planerade
avkastningen av förändringen i marknadsvärde.
Resultatet från verksamheten uppgick till 14 (12) mkr. En
kraftig marginalförbättring noteras bortsett från marknadsvärderingen.
Under 2010 har arbetet med lönsamhet och kvalitet stått
i fokus. Tjänsteutbudet inom Teknisk förvaltning har breddats
till rikstäckande helhetslösningar genom samarbete med
Bravida och Svensk Markservice, kundportalen ”Vår Brf” har
vidareutvecklats och kan användas av samtliga boende i
föreningarna och kvaliteten inom bland annat Kundtjänst har
förbättrats ytterligare. Arbetet med att förstärka marginalen
dels genom intäktsökningar, dels genom fortsatta effektiviseringar fortsätter under 2011.

Övrig verksamhet
Övrig verksamhet avser i huvudsak färdigställandet av
bostadsprojektet Eolshäll, genomförandet av bostadsprojektet Fotö, SBC Bospar samt intäkter för utförda administrativa
tjänster och del av koncerngemensamma kostnader som inte
utfördelas på operativ verksamhet. Verksamheten visade
under året ett rörelseresultat om –49 (–36) mkr. Föregående
års resultat efter skatt har påverkats av att koncernbidrag
lämnats till SBC Mark (Verksamhet till försäljning) och därmed uppkommer en skatteintäkt 63 mkr i moderbolaget
samt motsvarande skattekostnad i SBC Mark. Rörelse
resultatet 2009 belastades av konsultinsatser till följd av
avyttringsprocessen om cirka 8 mkr.
Under 2010 har ett antal omklassificeringar skett i
balansräkningen. Tillgångar och skulder som 2009 redovisades som Verksamhet till försäljning har överförts till Övrig
verksamhet.
I bostadsprojektet Eolshäll är samtliga lägenheter sålda
och inflyttning har skett. Förundersökningen mot tidigare
ansvariga inom SBC Mark är nedlagd. De rättsliga åtgärderna
gentemot en tidigare entreprenör fortlöper. Byggnationen av
bostadsprojektet Fotö i Göteborgs skärgård pågår och löper
enligt plan. Samtliga 21 lägenheter är sålda och inflyttning
beräknas ske under andra kvartalet 2011.
Verksamhet till försäljning
Avyttringen av Projektutvecklingsverksamheten till JM och
Skanska avslutades under andra kvartalet 2010.
Medarbetare
Vid årets utgång hade kvarvarande verksamhet 214 (208)
medarbetare, varav 194 (185) är verksamma som konsulter.
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 (2) mkr.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –60
(–46) mkr under helåret. Kassaflödet från kvarvarande verksamhet uppgick till –60 (–93) mkr. Kassaflödet under helåret
har i allt väsentligt påverkats av avyttringen av Projektutvecklingsverksamheten, försäljningen av lägenheter i Eolshäll samt
arbetet med färdigställandet av bostadsprojektet Eolshäll.
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad checkkredit var vid årets början 96 (35) mkr och vid
årets slut uppgick de till 48 (98) mkr. Koncernen har en
checkkredit om 50 (75) mkr. Likvid för sålda lägenheter
Eolshäll har under 2010 erhållits med 93 mkr.
Koncernens soliditet den 31 december 2010 var 33 (14)
procent.
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Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget omfattar Förvaltningsverksamheten samt staber och koncernledning. Intäkterna i
moderbolaget uppgick till 240 (260) mkr och ett rörelse
resultat på –5 (–25) mkr. Bolaget redovisar ett resultat efter
skatt för året på –23 (–99) mkr. Årets förlust förklaras av
förändringen i marknadsvärde avseende placeringar av redovisningsmedel i diskretionär förvaltning –23 (–12) mkr samt
av nedskrivning av aktier i dotterbolaget SBC Mark AB om
–18 (–147) mkr. Under 2009 lämnades koncernbidrag till
SBC Mark (Verksamhet till försäljning). Därmed uppkom en
skatteintäkt om 63 mkr i moderbolaget samt motsvarande
skattekostnad i SBC Mark.
Under året har investeringar gjorts med 1 (2) mkr. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2010 till 0 (21) mkr, en minskning
med 21 mkr sedan årsskiftet 2009/2010.
Eget kapital och aktiedata
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2010 till 125 mkr
fördelat på 12 480 000 aktier. Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 56 mkr efter beaktande av årets resultat.
Resultat per aktie, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet
utestående aktier, uppgick till –2,16 (–9,65) kr.
Styrelsen beslutade att erbjuda förtida lösen av det
konvertibellån som upptogs våren 2008 genom utgivande av
konvertibelt förlagslån 2008/2012. Samtliga konvertibel
innehavare önskade lösa lånet. Konvertibellånet om 15 mkr
återbetalades därför i sin helhet i juni 2010.
För 2010 utgör vägt genomsnitt 12 480 000 aktier före
utspädning. Ingen utspädning föreligger på balansdagen.
Viktiga händelser efter utgången av
räkenskapsåret 2010
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets
utgång.
Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Årsstämman 2010
Nedanstående riktlinjer har beslutats av årsstämman den
23 mars 2010.
Allmänt
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är
baserade på avtal mellan bolaget och ledande befattnings
havare. Med ledande befattningshavare avses koncernens
ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare
utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.
Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig
och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.
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Rörlig lön
Den rörliga lönen skall baseras på utfallet av definierade och
mätbara mål. Målet för den rörliga lönen skall revideras
årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras
av fem månadslöner för verkställande direktör samt tre
månadslöner för varje övrig person i koncernledningen.
Rörlig lön är pensionsgrundande enligt gällande försäkringspolicy.
Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat
långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom SBC-
koncernen fastställdes av årsstämman 2008. Totalt tecknades
167 200 konvertibler för totalt 20 mkr. Lånet löstes i förtid i
juni 2010.
Pension
Ledande befattningshavare skall följa ITP-planen eller ha
motsvarande annan premiebestämd pension.
Övriga förmåner
Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring skall vara av
begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
För verkställande direktör och bolaget gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Verkställande direktör har
marknadsmässigt avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga anställnings
villkor.
Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vars uppgift är att
för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktör samt
ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av verkställande direktör. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom
bolaget.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse
sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen,
redovisas vid närmast följande årsstämma.
Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare
till årsstämman 2011
Årsstämman den 14 april 2011 föreslås fastställa följande
riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ).
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Allmänt
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är
baserade på avtal mellan bolaget och ledande befattnings
havare. Med ledande befattningshavare avses koncernens
ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare
utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.
Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig
och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.
Rörlig lön
Den rörliga lönen skall baseras på utfallet av definierade och
mätbara mål. Målet för den rörliga lönen skall revideras
årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras
av fem månadslöner för verkställande direktör samt tre
månadslöner för varje övrig person i koncernledningen.
Rörlig lön är pensionsgrundande enligt gällande försäkringspolicy.
Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat
långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Pension
Ledande befattningshavare skall följa ITP-planen eller ha
motsvarande annan premiebestämd pension.
Övriga förmåner
Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring skall vara av
begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
För verkställande direktör och bolaget gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Verkställande direktör har
marknadsmässigt avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga anställnings
villkor.
Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vars uppgift är att
för styrelsen föreslå ersättning till Verkställande direktör samt
ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av Verkställande direktör. Ersättningsutskottet är ber
edande organ för övriga eventuella incitamentsprogram
inom bolaget.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse
sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen,
redovisas vid närmast följande årsstämma.

Information beträffande SBCs aktier
Den 31 december 2010 uppgick aktiekapitalet till 125 mkr
fördelat på 12 480 000 aktier med ett kvotvärde på 10 kronor per aktie. Begränsningar i aktiernas överlåtenbarhet på
grund av bestämmelser i lag och bolagsordning finns ej. Det
finns inga begränsningar i av bolaget kända avtal mellan
aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna. Ett konvertibelprogram för samtliga anställda
inom SBC-koncernen fastställdes av årsstämman 2008. Totalt
tecknades 167 200 konvertibler för totalt 20 mkr. Av med
arbetarna tecknades 127 200 konvertibler och 40 000 konvertibler tecknades av ett dotterförtag för kommande rekryteringar. Till följd av den väsentligt lägre skuldsättningen
2010 erbjöd styrelsen förtida lösen av konvertibellånet under
våren 2010, vilket antogs av samtliga konvertibelinnehavare.
Återbetalning av lånet skedde i mitten av juni 2010 med
15 mkr till konvertibelinnehavarna.
Bolagsstyrningsrapport
Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som
finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och
leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning syftar
ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning samt
att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt information
om bolaget och dess utveckling.
Till grund för styrningen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), nedan kallat SBC eller Bolaget, ligger
aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden),
andra tillämpliga lagar och regler samt bolagsordningen.
SBC är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige, och är ett ledande kunskaps- och tjänste
företag inom bostadsrättsförvaltning. SBCs erbjudande till
bostadsrättsföreningar täcker de tre olika tjänsteområdena
Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning och projekt
ledning samt Juridiska tjänster.
På årsstämman 2009 fattades beslut om en ny strategisk
inriktning med ökat fokus på att utveckla konsultverksam
heten inom affärsområdet Förvaltning genom avyttring av
affärsområdet Projektutveckling. Under det första kvartalet
2010 överläts merparten av Projektutvecklingsverksamheten
till ett av JM och SBC gemensamägt bolag, SBC Bo. Dess
utom avyttrades under det första kvartalet 2010 två projekt i
Göteborgs kommun till Skanska. Avyttringarna genomfördes
för att väsentligt minska SBCs riskexponering samt stärka
Bolagets likviditet och finansiella ställning. SBC består sedan
dess huvudsakligen av Förvaltningsverksamheten samt SBC
Bospar och det 30-procentiga innehavet i SBC Bo. Inom
ramen för den kvarvarande Projektutvecklingsverksamheten
ansvarar SBC-koncernen för produktionen av de två pågående bostadsprojekten Eolshäll och Fotö.
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SBC är sedan den 2 november 2007 börsnoterat på NGM
Equity. Bolaget har tidigare varit noterat på marknadsplatsen
Aktietorget. Sista dagen för handel på Aktietorget var den
1 november 2007. SBC tillämpar Koden1) sedan Bolaget
noterades på Aktietorget den 27 februari 2006. Koden

 ygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att
b
företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler
men då ange en förklaring till avvikelsen. Under 2010 har
SBC inte avvikit från Koden. Denna bolagsstyrningsrapport är
granskad av Bolagets revisor.

SBCs bolagsstyrningsstruktur
Styrning, ledning och kontroll av SBC fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman,
styrelsen och den verkställande direktören.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

AÄ

AÄ

AÄ

AÄ

AÄ

AÄ

AÄ

AÄ

Valberedning

Bolagsstämma

Extern revisor

Ersättningsutskott

Styrelse

Revisionsutskott

Verkställande direktör

Förvaltningsverksamhet
Ledningsgrupp
Förvaltningsverksamhet

Koncernledning

Övrig verksamhet2)

CFO
Bolagsjurist/Styrelsesekretariat

VD SBC Mark AB

Väljer/utser/initierar
Informerar/rapporterar
Består av
AÄ = aktieägare

Aktieägare och bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i SBCs angelägenheter utövas
vid bolagsstämman som är aktiebolagets högst beslutande
organ.
SBC hade vid årsskiftet 1 854 (1 994) aktieägare. De tio
största aktieägarnas innehav utgjorde 86,8 (85,5) procent av
det totala ägandet. SBC ek för är den största ägaren med en
ägarandel på 67,3 procent. Näst största ägare är SBC
Stiftelseförvaltning AB med 5,0 procent. Alla aktier har lika
röstvärde och berättigar till lika andel av Bolagets tillgångar
och vinster. Det finns inga begränsningar i fråga om hur
många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma.
SBCs bolagsstämma har inte lämnat något bemyndigande
till styrelsen att besluta att Bolaget ska ge ut nya aktier eller
förvärva egna aktier.

Ordinarie årsstämma i SBC hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid denna väljs Bolagets
valberedning, styrelse samt i förekommande fall revisor. Dessutom fastställs Bolagets resultat- och balansräkning och
frågor prövas avseende bland annat utdelning, ansvarsfrihet
för styrelseledamöter och verkställande direktör samt fastställande av arvode till styrelse och revisor. Extra bolagsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna finner detta
påkallat. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid
SBCs bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen
senast sju veckor före bolagsstämman.
Information inför och protokoll från SBCs bolagsstämmor
återfinns på SBCs hemsida www.sbc.se.

1) Koden ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se
2) Däribland kvarvarande verksamhet inom Projektutvecklingsverksamheten, vilken bedrivs inom dotterbolaget SBC Mark AB.
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Årsstämma 2010
Årsstämma i SBC 2010 hölls tisdagen den 23 mars 2010 i
Stockholm. Totalt antal representerade röster vid stämman
var 74,67 procent av det totala antalet aktier i SBC. Bolagets
huvudansvariga revisor Lars Wennberg, PwC, samt alla
styrelseledamöter utom Göran Andersson, som avböjde
omval, var närvarande vid stämman. Ordförande vid stämman var Bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist.
I huvudsak fattades följande beslut av årsstämman 2010:
■■ Med hänsyn till Bolagets finansiella ställning beslutades, i
enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens
förslag, att ingen utdelning skulle ges till aktieägarna.
■■ I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman
styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet.
■■ Antalet styrelseledamöter minskades med en person från
sju till sex.
■■ Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Hedquist,
Marianne Flink, Curt Källströmer, Mats-Olof Ljungquist,
och Tomas Matsson samt nyvaldes Johan Nordenson.
■■ Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Hedquist.
■■ Styrelsearvodet fram till nästa årsstämma fastställdes i
enlighet med valberedningens förslag (se sid 39).
■■ Det fattades beslut om att valberedning inför årsstämman
2011 utses enligt nedan beskrivet förfarande (se sid 37).
■■ Riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande
befattningshavare fastställdes (se sid 34).
Årsstämma 2011
Nästa årsstämma för aktieägarna i SBC hålls torsdagen den
14 april 2011 kl. 16.00 i Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i
Stockholm. För ytterligare information om årsstämman 2011
se sid 75.
Valberedning
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av
stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa bra
underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.
Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller
ange hur ledamöterna ska utses.
Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lämna
förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
revisionsarvode och styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för
utskottsarbete, ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för
tillsättande av valberedning inför årsstämman 2012.
Vid SBCs årsstämma 2010 beslutades att valberedningen
inför årsstämman 2011 ska bestå av en gemensam representant för de två största ägarna SBC ek för och SBC Stiftelse
förvaltning AB. Därutöver beslutade årsstämman att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de två vid

sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största
aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant
vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning
för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts enligt
mandat från nästa årsstämma. För det fall någon aktieägare
avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare
som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att
utse en representant. Avgörandet av vilka som är de två vid
sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största
aktieägarna baseras på de kända röstetalen den 31 augusti
2010. Om under valberedningens mandatperiod någon av
aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande.
Därvid ska den eller de aktieägare som tillkommit bland de
till röstetalet största aktieägarna utse representanter. Inga
förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning
om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar
senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som
utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på
Bolagets hemsida så snart sådana skett.
SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB har inför
Bolagets årsstämma 2011 tillsammans utsett Göran Olsson
som representant till valberedningen.
Efter att Bolagets styrelseordförande låtit kontakta de två
vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB
största ägarna i Bolaget har ODIN Fonder och Aktie-Ansvar
avstått från sin rätt att utse en ledamot vardera. Den därefter
största aktieägaren, Plus Q AB, har utsett Johan Nordenson
som ledamot i valberedningen. Därutöver har aktieägaren
Esilentio AB utsett Johnny Åberg som representant till val
beredningen. SBCs valberedning inför årsstämman 2011
består således av:
■■ Lennart Hedquist, SBCs styrelseordförande
■■ Göran Olsson, SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB
■■ Johan Nordenson, Plus Q AB samt styrelseledamot i SBC
■■ Johnny Åberg, Esilentio AB
Johan Nordenson och Johnny Åberg är oberoende av SBCs
största aktieägare. Uppgifter om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på SBCs hemsida sedan den
2 november 2010.
Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete inför
årsstämman 2011 finns på www.sbc.se.
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Styrelse
Enligt SBCs bolagsordning ska Bolagets styrelse väljas årligen
på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
Därutöver anmäler de fackliga organisationerna de styrelse
ledamöter de enligt lag har rätt att utse. Bolagsordningen
innehåller ingen bestämmelse om ändring av bolagsord
ningen.
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter samt
ska fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behandlar frågor av väsentlig
betydelse såsom affärsplan med lönsamhetsmål, budget,
delårsrapporter och årsredovisning, förvärv och försäljning av
företag, förvärv och försäljning av fastighet av väsentlig betydelse, fastställande av väsentliga policyer, struktur för intern
kontroll samt väsentliga organisatoriska förändringar.

Årsstämman 2010 utsåg Lennart Hedquist till styrelse
ordförande och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Mats-Olof Ljungquist till vice styrelseordförande. Övriga styrelseledamöter under 2010 har varit
Marianne Flink, Curt Källströmer, Tomas Matsson och Johan
Nordenson. Arbetstagarrepresentanter är Anna Ter-Borch
som ordinarie ledamot och Kerstin Hamnholm som suppleant. Göran Andersson och Susanna Marcus ingick i SBCs
styrelse till och med årsstämman den 23 mars 2010 då de
avböjde omval. Styrelsens nuvarande ledamöter presenteras
närmare på sid 71.
Samtliga ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande
till Bolaget och bolagsledningen. Lennart Hedquist är
styrelseordförande i SBC ek för och därmed beroende av
Bolagets större ägare. Övriga ledamöter är oberoende av
Bolagets större ägare.

Styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner
SBCs styrelse fastställer årligen en arbetsordning samt skrift
liga instruktioner avseende finansiell rapportering och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör.
Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, lägst antal styrelsesamman
träden per år samt plats för dessa, kallelse till och handlingar
inför styrelsesammanträden, upprättande av styrelseprotokoll, närvarorätt vid styrelsesammanträden samt vad som
gäller för styrelseledamöterna avseende konkurrerande verksamhet och i andra jävssituationer.
De skriftliga instruktionerna reglerar dels det rapporteringssystem som finns för att styrelsen fortlöpande ska kunna
bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation, dels
arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

Styrelseordföranden
SBCs styrelseordförande Lennart Hedquist har under 2010,
förutom att han har lett styrelsearbetet, sett till att styrelsens
arbete är väl organiserat, har bedrivits effektivt och att styrelsen har fullgjort sina åligganden. Styrelseordföranden har
fortlöpande följt koncernens verksamhet och utveckling
genom kontakter med verkställande direktören. Styrelse
ordföranden har också ansvarat för kontakter med ägarna i
ägarfrågor och förmedlat synpunkter från ägarna till styrelsen. Vidare har Styrelseordföranden ansvarat för att styrelsens arbete har utvärderats och att Bolagets valberedning har
informerats om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens ledamöter
SBCs styrelse består av sex bolagsstämmovalda ledamöter
och en arbetstagarledamot med en suppleant. Verkställande
direktören ingår inte i styrelsen. Förutom arbetstagarrepresentanterna är ingen styrelseledamot anställd av SBC.

Styrelsens arbete under 2010
Styrelsen har under 2010 haft 13 sammanträden, varav ett
tvådagars strategimöte, ett per capsulam och ett telefon
sammanträde.
Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under
2010 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter samt fastställande av affärsplan med därtill hörande budget, följande frågor:

Styrelseledamot

Närvaro vid möten

Utskottsarbete

Lennart Hedquist, ordförande

13/13

Ordförande i Ersättningsutskott
fr o m årsstämman 2010

275 000 kr

Mats-Olof Ljungquist, vice ordförande

12/13

Ersättningsutskott och Revisionsutskott

210 000 kr

Marianne Flink, ledamot

13/13

Revisionsutskott

155 000 kr

Curt Källströmer, ledamot

13/13

Ordförande i Revisionsutskott

155 000 kr

Tomas Matsson, ledamot

13/13

130 000 kr

Johan Nordenson, ledamot (invaldes vid årsstämman 2010)

8/8

130 000 kr

Göran Andersson, ledamot (avgick vid årsstämman 2010)

2/5

Susanna Marcus, ledamot (avgick vid årsstämman 2010)

5/5

Anna Ter-Borch, arbetstagarledamot

13/13

0 kr

Kerstin Hamnholm, arbetstagarsuppleant

12/13

0 kr
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■■ Avyttring av merparten av Projektutvecklingsverksamheten,
■■ Tillsättande av ny verkställande direktör (till följd av den
genomförda avyttringen för att undvika dubbla ledningsfunktioner)
■■ Förtida lösen av konvertibellån,
■■ Uppföljning av bostadsprojekten Eolshäll och Fotö,
■■ Finansieringsfrågor,
■■ Värderingsfrågor,
■■ Anlitande av likviditetsgarant,
■■ Det pågående kvalitetsarbetet inom Förvaltnings
verksamheten,
■■ Fastställande av nytt kundavtal inom den Ekonomiska
förvaltningen,
■■ Fastställande av etiska riktlinjer och whistle blower rutin,
■■ Översyn av placeringsinstruktioner avseende redovisningsmedel.
Styrelsen har under hösten 2010 gått NGMs börsutbildning
omfattande de noteringskrav, informationsregler och insiderregler som gäller för ett bolag noterat vid en börs.
SBCs bolagsjurist Sara Heimer är styrelsens sekreterare.
Utskott i styrelsen
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättnings
utskott. Utskottens möten protokollförs och styrelsen delges
protokollen.
Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsesammanträden
bereda frågor avseende Bolagets redovisning och interna
kontroll, riskhantering, finansiella information, revisorsval
och arvode samt extern revision.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 23 mars
2010 omvaldes Curt Källströmer till revisionsutskottets ord
förande samt Marianne Flink och Mats-Olof Ljungquist till
utskottets övriga ledamöter. Samtliga ledamöter i revisions
utskottet är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolags
ledningen och Bolagets större ägare.
Under 2010 har revisionsutskottet haft fem samman
träden. Vid dessa har förutom årsredovisning och delårs
rapporter, Bolagets redovisningsprinciper och värderings
frågor samt finansieringsfrågor och segmentsindelning bland
annat behandlats. Utskottet har vidare tagit del av den risk
analys ledningen har gjort tillsammans med Bolagets externa
revisorer samt fattat beslut om inrättandet av en whistle
blower rutin.
Samtliga ledamöter samt arbetstagarledamoten har deltagit vid alla utskottets sammanträden. Verkställande direktören och CFO har deltagit i mötena som adjungerande.
Därutöver har Bolagets styrelseordförande varit närvarande
vid samtliga möten. Utskottet har under året haft nära kontakt med Bolagets revisor som även har deltagit vid utskot-

tets samtliga möten. Vid revisionsutskottets möte i februari
2010 i samband med bokslutskommunikén för 2009 fick
utskottet tillfälle att träffa Bolagets revisor utan Bolagsledningens närvaro. Utskottet har utvärderat revisorns arbete
och tagit ställning till revisorns oberoende samt tagit del av
revisionsplanen och revisorns nedlagda kostnader.
SBCs bolagsjurist Sara Heimer är revisionsutskottets
sekreterare.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen föreslå
ersättning till verkställande direktör samt ta ställning till den
verkställande direktörens förslag till ersättning till övrig företagsledning. Ersättningsutskottet är beredande organ för
övriga eventuella incitamentsprogram inom Bolaget och dess
dotterbolag. Dessutom ska utskottet följa och utvärdera til�lämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Ersättningsutskottet bestod fram till årsstämman 2010 av
vice styrelseordförande Mats-Olof Ljungquist och styrelse
ledamot Susanna Marcus. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 23 mars 2010 nyvaldes styrelsens ord
förande Lennart Hedquist och omvaldes styrelsens vice ordförande Mats-Olof Ljungquist till ledamöter i ersättnings
utskottet. Susanna Marcus, Mats-Olof Ljungquist och
Lennart Hedquist är oberoende i förhållande till Bolaget och
Bolagsledningen. Under 2010 har ersättningsutskottet haft
tre sammanträden där bland annat rörlig lönemodell för
2010 samt ersättning till verkställande direktör och övrig
ledning under 2010 har behandlats. Samtliga ledamöter som
har utsetts av styrelsen har deltagit vid alla sammanträden.
Arbetstagarledamoten eller arbetstagarsuppleanten har deltagit vid två av de tre mötena.
SBCs HR-chef Karin Jacobson är ersättningsutskottets
sekreterare.
Styrelsearvode
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Vid årsstämman i
SBC 2010 beslutades att ett sammanlagt styrelsearvode om
930 000 kr ska fördelas med 250 000 kr till ordföranden,
med 160 000 kr till vice ordföranden och med 130 000 kr till
var och en av de övriga ledamöterna. Till den ledamot som
deltar i utskott ska utgå ett arvode om 25 000 kr per del
tagande ledamot. Till anställda inom koncernen utgår inga
styrelsearvoden.
Verkställande direktör och ledning
Den verkställande direktören har till uppgift att sköta den
löpande förvaltningen av Bolaget. I styrelsens skriftliga
instruktioner fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och
verkställande direktör.
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Helena Skåntorp var verkställande direktör för SBC fram
till och med den 22 mars 2010. I samband med årsstämman
den 23 mars 2010, tog Niklas Knight över rollen som verk
ställande direktör. Niklas Knight har inte några aktieinnehav
eller delägarskap i företag som Bolaget har betydande affärs
förbindelser med. Niklas Knight var från och med december
2008 chef för Bolagets affärsområde Förvaltning.
Koncernledningen för SBC har sedan den 23 mars 2010
bestått av tre personer; verkställande direktör Niklas Knight,
CFO Karin Iversen och Bolagsjurist Sara Heimer. Dessförinnan
under 2010 bestod koncernledningen även av dåvarande
verkställande direktör Helena Skåntorp, dåvarande CFO Leif
Carlsson samt HR-chef Karin Jacobson (Niklas Knight var då
Affärsområdeschef för Förvaltning och Karin Iversen var
biträdande CFO). Som ett led i att undvika dubbla lednings
funktioner vid renodlingen mot förvaltningstjänster avgick
tidigare verkställande direktör och CFO i samband med års
stämman 2010.
Koncernledningen sammanträder vanligtvis månadsvis
för att hantera koncernövergripande frågor och för att för
bereda styrelsemöten. Den största delen av SBCs operativa
verksamhet leds av Förvaltningsverksamhetens lednings
grupp där koncernledningen ingår. Förvaltningsverksam
hetens ledningsgrupp sammanträder vanligtvis varannan
vecka. Den kvarvarande Projektutvecklingsverksamheten
bedrivs inom dotterbolaget SBC Mark AB. Styrelsen i SBC
Mark AB har kontinuerliga sammanträden. För närmare
presentation av Förvaltningsverksamhetens ledning inklusive
koncernledningen se sid 72.
Ledningens arbete 2010
Styrelsens mandat från årsstämman 2009, att avyttra Projekt
utvecklingsverksamheten på marknadsmässiga villkor, präg
lade i allt väsentligt den tidigare ledningens arbete under
2010. Den tidigare ledningen ansvarade för beredning och
genomförande av aktuella frågeställningar avseende renod
ling av SBCs verksamhet och avyttringar. Nuvarande ledning
har under 2010 framför allt arbetat med dels att öka lönsam
heten och effektiviteten i Bolaget samt att ytterligare höja
kvaliteten i såväl SBCs erbjudande till kund som i samtliga
processer inom organisationen, dels att definiera och imple
mentera värdeord i Bolaget. Därutöver har den nuvarande
ledningen arbetat med leveransåtaganden från den tidigare
Projektutvecklingsverksamheten, vilket under 2010 har tagit
mer kraft och tid än väntat. Några aktiviteter återstår att
hantera under 2011.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Styrelsen beslutar efter bered
ning av ersättningsutskottet om ersättning till den verkstäl
lande direktören. För information om lön och andra ersätt
ningar till verkställande direktör och den övriga koncern
ledningen se not 6, sid 61–62.
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till ledande befattningshavare inför
årsstämman i 2011 finns på sid 34–35 samt www.sbc.se.
Revisor
Årsstämman utser revisor i Bolaget vart fjärde år. Revisorn har
till uppgift att granska Bolagets årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvalt
ning.
Vid SBCs årsstämma 2008 utsågs PwC till revisor för
tiden intill årsstämman 2012. Huvudansvarig revisor är sedan
dess den auktoriserade revisorn Lars Wennberg, som under
2010 även var huvudrevisor i IFS, Know-IT, Effnet, Riks
byggen, SvD och Aftonbladet. Lars Wennberg är född 1957.
PwC genomför revision i samtliga bolag inom SBC-
koncernen. Revisionen är utförd i enlighet med god revisions
sed i Sverige. Revision av årsbokslut sker i januari–februari.
Därutöver är en delårsrapport under räkenskapsåret föremål
för översiktlig granskning. Under 2010 granskade revisorn
översiktligt Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. SBC
har utöver revisionsuppdraget anlitat PwC för rådgivning och
löpande projektstöd avseende avyttringen av Projektutveck
lingsverksamheten, konsultationer inom skatteområdet och
redovisningsfrågor samt för deltagande i workshop avseende
riskanalys. Innan uppdrag gällande icke revisionsnära tjänster
antagits har frågan avseende revisors oberoende ställning
prövats. För information om arvode till PwC se not 5, sid 61.
Revisorn deltar vid minst två styrelsemöten per år. Vid
minst ett tillfälle per år får styrelsen tillfälle att träffa revisorn
utan bolagsledningens närvaro. Under 2010 deltog Lars
Wennberg, PwC, och/eller den auktoriserade revisorn Niklas
Renström, PwC, vid sammanträdet i samband med boksluts
kommunikén för 2009 och vid mötet i samband med års
redovisningen för 2009.

1) C
 ommitte of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission är en kommitté i USA som har tagit fram en definition av intern kontroll, vilken ska kunna användas av alla företag och
organisationer.
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Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, Koden och årsredovisningslagen, vilken
innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur
den interna kontrollen avseende den finansiella rapport
eringen är organiserad.
Intern kontroll definieras ofta som en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och
som utformas för att ge en rimlig försäkran om att Bolagets
mål uppnås inom kategorierna ändamålsenlig och effektiv
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efter
levnad av tillämpliga lagar och förordningar.
SBC följer COSOs1) ramverk för intern kontroll. Detta
innebär att den interna kontrollen utgörs av beståndsdelarna
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information
och kommunikation samt uppföljning.
Kontrollmiljö
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön, vilken innefattar
den kultur som styrelse och bolagsledning kommunicerar
och verkar utifrån och som skapar disciplin och struktur för
övriga beståndsdelar inom intern kontroll. Kontrollmiljön
utgörs framför allt av organisationsstruktur, ansvar och
befogenheter, ledningsfilosofi, etiska riktlinjer, medarbetarnas kompetens samt Bolagets policyer, riktlinjer och rutiner.
Ramverken som omger SBCs styrelse utgörs, förutom av
relevant lagstiftning, av ägarnas intentioner och Koden. Den
formella beslutsordningen i koncernen utgår från den
ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör
som styrelsen årligen fastställer i sina skriftliga instruktioner.
Styrelsen har utformat en arbetsordning för sitt arbete. Verkställande direktör har möjlighet att delegera ett begränsat
beslutsfattande till övriga ledande befattningshavare. För
samtliga befattningar inom Förvaltningsverksamhetens ledningsgrupp samt för verkställande direktör i SBC Mark finns
skriftliga instruktioner avseende ansvar och befogenhet. Måloch ansvarsbeskrivningar har tagits fram för samtliga roller
inom SBC. Det regelverk avseende ansvar och befogenhet
som implementerades 2008 har vidareutvecklats under 2009
och 2010. En begränsad krets har firmateckningsrätt.
SBC har under 2010 arbetat med och definierat de två
värdeorden Professionell service och Kvalificerad sakkunskap
i organisationen. Samtliga chefer har fått i uppdrag att se till
att värdeorden blir en del av varje medarbetares vardag. För
att Bolagets medarbetare ska leva upp till värdeorden finns
det en rad policyer och riktlinjer, såsom exempelvis etiska
riktlinjer, policy mot mutor och bestickning, informations
policy, personalpolicyer och IT-policyer. Samtliga policyer
revideras årligen och fastställs av ledningen eller styrelsen
beroende på området som aktuell policy omfattar.

Under 2010 har Bolaget tagit fram etiska riktlinjer samt
en whistle blower rutin för att varje medarbetare ska ges
möjlighet att rapportera misstanke om allvarliga överträdelser av lagar och förordningar samt Bolagets policyer.
SBCs ekonomiprocess finns dokumenterad i en ekonomihandbok.
Styrelsen fastställer årligen en flerårlig affärsplan med en
därtill hörande årlig budget. Affärsplanen innehåller koncernens mål, såväl finansiella som icke-finansiella, samt aktiviteter för att uppnå dessa. Under räkenskapsåret upprättas
prognoser. SBC lämnar dock inga finansiella prognoser till
marknaden. Likviditetsprognoser upprättas löpande avseende den kommande tolvmånadersperioden.
Koncernen har sedan 2006 en krishanteringsplan. Planen
revideras årligen. Vid kris fungerar ledningsgruppen för Förvaltningsverksamheten som krisledningsgrupp.
SBC arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av
Bolagets medarbetare. Under 2010 har konsultrollen och
utvecklingsmöjligheterna inom Bolaget tydliggjorts och
stärkts. Kompetensen hos medarbetarna har höjts med fokus
på affärsmannaskap. Personalutvecklingssamtal ska årligen
genomföras och dokumenteras med samtliga medarbetare.
Riskbedömning
SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av
risker. En strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering
av de väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen samt var dessa risker
finns inom organisationen.
Under 2010 har SBCs koncernledning tillsammans med
Bolagets externa revisorer gjort en analys av SBCs risker innefattande verksamhetsrisker, strategiska risker, efterlevnads
risker och finansiella risker. Riskanalysen innehåller också en
åtgärdsplan för att minska Bolagets risker, vilket bland annat
innebär att tillse att SBC är tillbörligt försäkrat och att Bolaget har erforderliga policyer och riktlinjer. Styrelsens revisionsutskott liksom styrelsen i sin helhet har tagit del av den
framtagna riskanalysen. Ledningen planerar att minst en
gång om året följa upp befintlig riskanalys och på nytt
utvärdera SBCs risker. Nedan anges de finansiella risker och
de risker i den finansiella rapporteringen som har identifierats
vid analysen.
SBC har under 2010 avyttrat den större delen av Projektutvecklingsverksamheten. Efter den genomförda renodlingen
mot Förvaltningstjänster har SBC skapat förutsättningar för
en verksamhet med påtagligt minskad skuldsättning och
lägre riskexponering. Kvar inom SBC är dock genomförandet
av bostadsprojektet Fotö och färdigställandet av bostads
projektet Eolshäll. Att bedriva bostadsprojektsverksamhet
med stora åtaganden innehåller flera riskmoment. Exempelvis
om Bolaget som bedriver verksamheten ej har en genom
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arbetad process för kvalitet och leverans, där det tydligt framgår vem som gör vad, när och hur. Vidare utgör en kalkyl ett
viktigt styrdokument för projektets bedrivande. Prognosarbetet, det vill säga utfört arbete i relation till kvarvarande arbete,
måste löpande avstämmas. Felaktiga prognoser kan också
leda till felaktiga beslut. SBC arbetar med att upprätta noggranna projektkalkyler samt löpande uppföljning av dessa.
Upprättande av finansiella rapporter kräver att ledningen
gör bedömningar och uppskattningar som påverkar de rapporterade beloppen för tillgångar och skulder samt eventualförpliktelser vid tidpunkter för de finansiella rapporterna,
liksom de rapporterade beloppen för intäkter och kostnader
under de perioder som avrapporteras. Verkliga utfall kan
skilja sig väsentligt från sådana uppskattningar.
SBC hanterar Bolagets förvaltningskunders likvida medel,
vilket innebär finansiella risker. Intäkterna från redovisningsmedel kan påverkas negativt beroende på förändringar i
marknadsräntan och förändringar i värde på de i placeringspolicyn tillåtna tillgångsslagen, vilket kan medföra negativa
konsekvenser för Bolagets resultat. Ränterisken, uttryckt som
värdeförändring i portföljen vid 1 procent förändring i marknadsräntorna, var 31 december 2010 cirka 22,1 mkr. Det
finns även mindre kredit- och likviditetsrisker. Bolagets redovisningsmedel placeras i enlighet med en av styrelsen fastställd policy och är åtskilda från Bolagets medel enligt lagen
om redovisningsmedel. Det finns i koncernen regler för vem
som genom fullmakt har rätt att hantera redovisningsmedel.
Bolaget tillämpar dualitetsprincipen vilken innebär att det
alltid är två personer som måste godkänna en transaktion.
Bolaget har tecknat en förmögenhetsbrottsförsäkring.
De senaste två verksamhetsåren har medfört betydande
underskott i verksamheten. Till följd av detta har en skattefordran uppkommit. SBCs bedömning är att underskotts
avdragen kommer att kunna utnyttjas i den kvarvarande verksamheten under en närliggande framtid. Avdragsmöjligheter
mot framtida vinster baseras på nu gällande skattelagstiftning.
SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av
finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i
företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i
valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.
Koncernens policy för hantering av finansiella risker har
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksam
heten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och
risker hanteras centralt av Bolagets ekonomiavdelning. Den
övergripande målsättningen för denna funktion är att
tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör
från marknadsrisker. SBC är genom sin verksamhet expone-
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rad för kredit-, ränte- och likviditetsrisk. Då koncernens
verksamhet uteslutande är förlagd till Sverige och samtliga
transaktioner sker i svenska kronor är koncernens exponering
för valutarisker mycket begränsad.
Utöver finansiella risker och risker i den finansiella rapporteringen har det identifierats risker såsom att politiska
beslut som berör bostadsmarknaden är av stor vikt för SBCs
verksamhet och att SBCs kontor i Sundsvall, där Bolagets
Ekonomiservice och Kundtjänst är belägen, skulle kunna bli
indisponibelt genom exempelvis brand eller vattenskada.
Vidare finns det i varje verksamhet risk för tvister som kan
leda till förlikning eller skadestånd, vilket skulle kunna påverka bolagets resultat negativt. Under 2010 har SBC infört ett
incidenthanteringssystem dels för att Bolaget i ett tidigt
skede ska kunna agera och därmed hindra en tvist från att
uppstå alternativt minska konsekvenserna av en uppkommen
tvist, dels för att en skadeanmälan ska kunna ske i tid till
SBCs försäkringsgivare. För att lindra konsekvenserna vid ett
eventuellt informationsläckage avseende Bolagets finansiella
rapportering, vilket också kan ses som en risk, arbetar Bolaget aktivt med insiderloggböcker. Dessutom har styrelsen
fastställt en informationspolicy. Inom ramen för SBCs förvaltningsverksamhet tecknas vanligen två- eller treåriga kontrakt
med kunder och kontrakt för varje tjänst därutöver. Störningar i Bolagets IT-system skulle kunna påverka verksamheten
mycket negativt. Därför har Bolaget en kontinuerlig kontroll
och uppdatering av säkerhetssystemen.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter behövs för att förebygga, upptäcka och
korrigera fel och avvikelser.
Förutom de kontrollaktiviteter som ovan under risk
bedömning har beskrivits har SBC olika kontrollaktiviteter
inbyggda i sin process för finansiell rapportering. Bolagets
ekonomifunktion ansvarar för koncernredovisning och koncernbokslut samt för de ekonomiska styrsystemen. I funktionens ansvar ingår även koncernens likviditet och skattefrågor
samt att säkerställa att instruktioner av betydelse för den
finansiella rapporteringen finns tillgängliga för berörda medarbetare.
SBCs ekonomifunktion sammanställer månatliga finansiella rapporter där resultat och kassaflöde för den gångna
perioden redovisas segmentsvis samt på koncernnivå.
Avvikelser mot budget och prognos analyseras och kommenteras. Dokumenterade processer finns för framtagande av
underlag till finansiella rapporter.
Som ett led i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen har styrelsen inrättat ett revisions
utskott. För mer information om detta se sid 39.
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Information och kommunikation
SBC har en informationspolicy, vilken innefattar riktlinjer för
såväl intern som extern information från Bolaget.
Extern information lämnas i enlighet med börs- och värde
papperslagstiftning, övriga tillämpliga lagar och förordningar,
Finansinspektionens föreskrifter samt noteringsavtalet med
NGM. Bolaget ger marknaden fortlöpande information om
koncernens finansiella ställning. Informationen lämnas i form
av delårsrapporter och årsredovisning. Vidare utges pressmeddelanden om nyheter och händelser som bedöms vara
kurspåverkande. Samtlig finansiell information och övriga
pressmeddelanden publiceras via NG News bland annat till
mottagare inom finans- och dagspress, nyhetsbyråer, mäklarfirmor, analytiker, Stockholmsbörsen, Internetportaler med
finansiell anknytning samt på Bolagets hemsida.
Relevant information till SBCs medarbetare distribueras
via Bolagets intranät, vilket är tillgängligt för Bolagets samt
liga anställda. Intern spridning av kurspåverkande information sker först efter att SBC har publicerat motsvarande information till aktiemarknaden. Vidare ansvarar varje chef för att
till sina medarbetare förmedla sådan information som ska
spridas i organisationen. Andra viktiga kommunikations
kanaler utgörs främst av regelbundna ledningsgruppsmöten,
chefskonferenser samt den årliga medarbetarkonferensen.

Uppföljning
Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga resultat
enheter, segment och på koncernnivå. Uppföljning sker
vanligen mot budget och senaste prognos. Prognos upp
rättas tre gånger om året. SBC lämnar dock inga finansiella
prognoser till marknaden. Resultatet analyseras av såväl
ekonomifunktionen som resultatansvarig person. Avvikelseanalyser upprättas. CFO rapporterar till verkställande direktör, som månadsvis till styrelsen lämnar finansiella rapporter
för koncernen och segmenten. Styrelsen utvärderar konti
nuerligt den information som företagsledningen lämnar.
Revisionsutskottet bereder frågor bland annat avseende
Bolagets redovisning och finansiella information.
Verkställande direktör redovisar kvartalsvis för styrelsen
uppföljning av verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. För
att öka möjligheten till analys och uppföljning använder
samtliga medarbetare ett tidredovisningssystem. Detta innebär att Bolaget kan mäta debiteringsgrad samt lönsamhet
per kund, vilket skapar ytterligare styrning av verksamheten.
Bolaget har valt att inte ha en särskild internrevision. Mot
bakgrund av ovanstående har styrelsen utvärderat och funnit
det tillräckligt att den externa revisorn har utökat sin revision
genom att specialgranska separata affärsupplägg eller större
affärshändelser. Den uppföljningsstruktur Bolaget har i form
av ledningsfunktioner och revisionsutskott, enligt ovan
beskrivet, bedöms tillräckligt med tanke på SBCs storlek och
komplexitet.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG – KONCERNEN1)
2010

2009 7)

2008

2007

2006

Rörelsens intäkter, mkr

339

253

248

422

391

Rörelseresultat, mkr

–34

–32

–13

49

76

Resultat efter finansiella poster, mkr

–37

–33

–11

49

79

Balansomslutning, mkr

171

607

687

668

415

Substansvärde per aktie, kr2)
Resultat per aktie, kr
Utdelning per aktie, kr

4,5

6,7

12,6

59,7

56,0

–2,2

–9,7

–43,0

8,3

13,2

0,0

0,0

0,0

4,5

4,5
19,3

Rörelsemarginal, %

Neg

Neg

Neg

11,5

Avkastning på eget kapital, %4)

Neg

Neg

Neg

14,3

26

Avkastning på totalt kapital, %5)

Neg

Neg

Neg

9,2

20,5

Soliditet, %6)

32,8

13,7

9,5

46,5

70,1

Medelantal anställda, antal

210

239

242

218

211

3)

1) E nligt IFRS 5 redovisas dotterbolaget SBC Mark AB (affärsområde Projektutveckling som verksamhet till försäljning och särredovisas i resultat- och balansräkningen.
Denna redovisningsprincip är tillämpad för räkenskapsåren 2008–2010. För övriga räkenskapsår avser redovisade värden den totala koncernen.)
2) Substansvärde (tillgångar–skulder) per aktie
3) Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter
4) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
5) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt eget kapital
6) Eget kapital i procent av balansomslutningen
7) Då koncernen tillämpar verkligt värde redovisning av de finansiella placeringarna avseende redovisningsmedel sedan den 1 jan 2010 har en retroaktiv omräkning skett från och med
1 jan 2009. Detta har medfört en effekt på ingående eget kapital per den 1 januari 2009 om 27 mkr och efterföljande omvärderingar redovisas över resultaträkningen i rörelseresultatet
via posten ”Andra vinster och förluster, netto”.
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Förväntningar avseende den framtida
utvecklingen
De långsiktiga förutsättningarna för förvaltningsverksam
heten är goda. SBCs bedömning är att det finns en fortsatt
långsiktigt stabil efterfrågan på tjänster till bostadsrätts
föreningar. Den totala marknadsvolymen bedöms öka något
under 2011. Räntenivåer påverkar resultatet från redovisningsmedel.
Genom ett långsiktigt målmedvetet uppträdande på
marknaden ska marknadsandelarna öka liksom merförsäljningen till befintliga kunder. Den långsiktiga ökningen
bedöms främst ske inom området Teknisk förvaltning samt
projekt- och byggledning i samband med ombyggnationer.
Tjänstemarknaden för bostadsrättsföreningar är fragmenterad. Närmare 50 procent av marknaden uppskattas
vara förvaltade av mindre aktörer. Få av dessa har tjänsterna
till bostadsrättsföreningar som sin kärnverksamhet.
SBC bedömer att bolaget ligger väl i framkant när det
gäller att erbjuda bostadsrättsföreningar tjänster av hög
kvalitet. SBCs ambition är att genom en ökad marknadsandel
få utväxling av bolagets strukturella stordriftsfördelar.
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Förslag till resultatdisposition
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att
aktieutdelningen minst ska uppgå till 30 procent av koncernens vinst efter skatt. Mot bakgrund av bolagets finansiella
ställning föreslås att ingen utdelning lämnas för 2010. Ingen
utdelning lämnades för 2009.
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
		

23 300 000
–97 779 047
–22 653 976
–97 133 023

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att medlen
disponeras på följande sätt:
I ny räkning balanseras

–97 133 023

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och
ekonomiska ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt
noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor, där
ej annat anges.
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Räkenskaper
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

2, 3
Rörelsens intäkter mm
Intäkter

4

338 518

253 302

338 518

253 302

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5, 23

–220 243

–126 350

Personalkostnader

6

–126 805

–144 415

–2 366

–2 453

Av- och nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Andra vinster eller förluster, netto

21

Rörelseresultat

–844

–

–22 645

–12 090

–34 385

–32 006

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter

7

1 216

788

Finansiella kostnader

7

–3 716

–1 501

–36 885

–32 719

9 903

70 243

Resultat efter finansiella poster
Skatt

8

Årets resultat kvarvarande verksamhet
Årets resultat verksamhet till försäljning

25

PERIODENS RESULTAT
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
ÅRETS TOTALRESULTAT

–26 982

37 524

–

–134 550

–26 982

–97 026

–

–

–26 982

–97 026

–26 982

–97 026

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie
– Kvarvarande verksamhet
– Verksamhet till försäljning
– Totalt

9
–2,16

3,73

–

–13,38

–2,16

–9,65
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

3 496

4 656

3 496

4 656

1 335

23 980

2, 3
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

10

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar

21, 24

Andelar i intresseföretag

20

Uppskjuten skattefordran

8

Övriga långfristiga fordringar
Övriga andelar
Summa anläggningstillgångar

30

–

85 929

69 487

21 742

–

8 424

3

117 460

93 470

120 956

98 126

58

14

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Andelar i bostadsrättsföreningar
Pågående arbete

14

758

–

816

14

10 297

11 172

3 646

2 266
1 021

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

11, 24

Skattefordringar
Övriga fordringar

12

13 514

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

21 656

7 430

49 113

21 889

456

20 699

456

20 699

–

466 762

Likvida medel

Tillgångar hänförliga till verksamhet till försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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24

25

50 385

509 364

171 341

607 490
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010–12–31

2009–12–31

124 800

124 800

2, 3
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

29

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

62 812

62 812

–131 464

–104 482

56 148

83 130

–

13 874

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

15, 24

Övriga avsättningar

16

32 907

293

32 907

14 167

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder

24

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Skulder hänförliga till verksamhet till försäljning
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

25

2 648

–

83

–

27 296

4 488

14 116

14 620

38 143

72 498

82 286

91 606

–

418 587

171 341

607 490

För eventualförpliktelser, se not 22.
För ställda säkerheter, se not 30.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

2
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

–34 385
18

Erhållen ränta

–104 826

37 202

44 384

2 817

–60 442

62

446

–1 946

–7 364

–593

–224

340

–67 584

88 799

–9 847

1 018

4 044

Minskning (+)/ökning (–) av övriga fordringar
och kortfristiga placeringar

10 170

101 592

Minskning (–)/ökning (+) av leverantörsskulder

16 012

–18 522

Minskning (–)/ökning (+) av kortfristiga skulder

–176 454

–55 720

–60 115

–46 037

–1 087

–2 021

100

1 755

–

–223

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+)/ökning (–) av varulager/förskott från kunder
Minskning (+)/ökning (–) av kundfordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

10

Avyttring av merparten av affärsområde Projektutveckling

51 646

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

50 659

–489

–14 091

–47 999

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga lån
Nettoförändring checkräkningskredit
Inlösen av värdepapper
Nyemission

2 648

–

–

87

–

96 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–11 443

48 188

Årets kassaflöde

–20 899

1 662

Likvida medel vid årets början

21 355

19 693

Likvida medel vid årets slut

456

21 355

–

46 521

Varav kassaflöde Verksamhet till försäljning
– Kassaflöde från den löpande verksamheten
– Kassaflöde från investeringsverksamheten
– Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde från Verksamhet till försäljning
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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51 646

–227

–

–47 913

51 646

–1 619

656

2 275

52 302

656
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN				
(Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt
eget
kapital

52 000

39 512

–26 039

65 473

Effekt av marknadsvärdering redovisningsmedel

26 583

26 583

Effekt av ny tolkning IFRIC 15

–8 000

–8 000

–7 456

84 056

–97 026

–97 026

Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2009

Korrigerad ingående balans 1 jan 2009

52 000

39 512

Nyemission

72 800

23 300

Årets totalresultat

96 100

Summa redovisade intäkter och kostnader

124 800

62 821

–104 482

83 130

Belopp vid årets utgång 2009

124 800

62 812

–104 482

83 130

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt
eget
kapital

124 800

62 812

–104 482

83 130

Årets totalresultat

–26 982

–26 982

Summa redovisade intäkter och kostnader

–26 982

–26 982

Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2010
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Resultatdisposition enligt beslut vid årets årsstämma, utdelning
Belopp vid årets utgång 2010

–

–

124 800

62 812

–131 464

56 148

Aktiekapital och överkurs

Antal
stamaktier
2010

Antal
stamaktier
2009

Kvotvärde
2010

Kvotvärde
2009

Emitterade per den 1 januari

12 480 000

5 200 000

10

10

Emitterade den 31 december

12 480 000

12 480 000

10

10

Aktiekapital i koncernen utgörs av moderbolagets aktiekapital.
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den
31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.
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Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

2
Rörelsens intäkter
Intäkter

4

240 227

260 408

240 227

260 408

–94 617

–126 349

–125 571

–144 340

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5, 23

Personalkostnader

6

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Andra vinster eller förluster, netto

21

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

–1 719

–2 453

–22 645

–12 090

–558

–

–4 883

–24 824

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter

7

91

3 251

Finansiella kostnader

7

–19 172

–147 173

–23 964

–168 746

–23 964

–168 746

Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

50

SBC årsredovisning 2010

8

1 310

70 132

–22 654

–98 614

–

–

–22 654

–98 614

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

3 436

4 656

3 436

4 656

157 900

2
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

19

139 500

Andelar i intresseföretag

20

30

–

3

3

1 335

23 980

Övriga andelar
Finansiella placeringar

21, 24

Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar

70 652

69 342

211 520

251 225

214 956

255 881

14

14

14

14

Omsättningstillgångar
Varulager
Andelar i bostadsrättsföreningar

Kortfristiga fordringar
9 540

11 172

Fordringar på koncernbolag

1 494

1 947

Skattefordran

2 324

2 184

Kundfordringar

11, 24

Övriga fordringar

12

223

858

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

10 642

7 416

24 223

23 577

219

20 699

219

20 699

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

24

24 456

44 290

239 412

300 171
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Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

moderbolagets BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

Aktiekapital

124 800

124 800

Reservfond

42 900

42 900

167 700

167 700

23 300

23 300

2
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

29

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

–97 779

835

Årets resultat

–22 654

–98 614

–97 133

–74 479

70 567

93 221

–

20 231

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån

15, 24

Övriga avsättningar

16

3 608

293

3 608

20 524

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

24

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 054

–

12 051

6 035

122 418

94 259

12 654

14 047

16 060

72 085

165 237

186 426

239 412

300 171

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter

30

34 000

Inga

Eventualförpliktelser

22

56 557

228 419
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Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

moderbolagets KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

2
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

18

Erhållen ränta

–4 883

–24 824

28 267

14 836

23 384

–9 988

61

2 694

Erlagd ränta

–872

–641

Betald inkomstskatt

–140

363

22 433

–7 572

1 632

2 685

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(–) av övriga fordringar
och kortfristiga placeringar

–2 278

37 307

Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder

6 016

–14 279

Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder

–29 119

–103 920

–1 316

–85 779

–1 087

–1 992

–

1 704

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av dotterbolag
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

10

100

–

–

–100

–987

–388

–20 231

–

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Nettoförändring checkräkningskredit

2 054

–

–

96 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–18 177

96 100

Årets kassaflöde

Nyemission

–20 480

9 933

Likvida medel vid årets början

20 699

10 766

Likvida medel vid årets slut

219

20 699

SBC årsredovisning 2010

53

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET				

Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2009

Aktiekapital

Reservfond

52 000

42 900

Överkursfond

Effekt av marknadsvärdering redovisningsmedel
Korrigerat belopp vid årets ingång 1 jan 2009

52 000

Nyemission

72 800

42 900

Belopp vid årets utgång 2009 31 dec 2009

124 800

42 900

23 300

Belopp vid årets ingång 2010

124 800

42 900

23 300

Årets totalresultat
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124 800

Totalt
eget
kapital

–25 748

69 152

26 583

26 583

835

95 735

–98 614

–98 614

–97 779

93 221

23 300

Årets totalresultat

Belopp vid årets utgång 2010 31 dec 2010

Balanserat
resultat inkl
årets resultat

42 900

23 300

96 100

–97 779

93 221

–22 654

–22 654

–120 433

70 567

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

Noter till de finansiella rapporterna
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Uppgifter om moderbolaget
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), 556576-7299, benämnt SBC, är
ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktie är
sedan 2 november 2007 noterad på Nordic Growth Market, NGM-börsen.
Bolagets aktie var från 27 februari 2006 till och med den 1 november 2007
noterad på Aktietorget.
Adressen till huvudkontoret är Vasagatan 7, 111 83 Stockholm.
Koncernredovisningen för år 2010 består av moderbolaget och dess
dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

Not 2 Redovisningsprinciper
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för SBC-koncernen har upprättats i enlighet med Års
redovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar
sådana som antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder vilka värderats
till verkligt värde via resultaträkningen.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

2.2 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte
annat anges, avrundade till närmaste tusental.

2.3 Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder. De bedömningar företagsledningen gjort
vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella
rapporterna, samt gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter avser främst följande områden:
– Intäktsredovisning,
– värdering av osäkra fordringar,
– värdering av uppskjutna skattefordringar,
– värdering av pågående arbeten,
– skatter
– tvister

2.4 Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i
koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare
konsekvent tillämpats av koncernens företag.

2.5 Ändrade redovisningsprinciper
Följande nya och ändrade standarder, relevanta för SBC, är för första gången
 bligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2010.
o
IFRS 3 (omarbetad) – ”Rörelseförvärv” och därav följande ändringar av
IAS 27. ”Koncernredovisning och separata finansiella rapporter”, IAS 28,
”Innehav i intresseföretag”, och IAS 31 ”Andelar i joint ventures”, ska tillämpas framåtriktat för rörelseförvärv där förvärvstidpunkten infaller i det första
räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare. Den omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvsmetoden tillämpas för rörelseförvärv
men med några väsentliga ändringar. Exempelvis redovisas alla betalningar för
att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföljande villkorade betalningar klassificeras som skulder som därefter omvärderas
via resultaträkningen. Innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade
rörelsen kan valfritt för varje rörelseförvärv värderas antingen till verkligt värde

eller till den proportionella andel av den förvärvade rörelsens nettotillgångar,
som innehas av innehavare utan bestämmande inflytande. Alla transaktionskostnader avseende förvärv ska kostnadsföras.
IFRIC15 – ”Avtal för uppförande av fastigheter”, tolkningen klargör om
IAS 18, ”Intäkter”, eller IAS 11, ”Entreprenadavtal” ska tillämpas vid upp
förande av byggnader. Intäkter från uppförande av byggnader redovisas enligt
IAS 18 normalt vid överlämnandet av byggnaden till kunden (i likhet med en
varuförsäljning) och enligt IAS 11 genom successiv vinstavräkning. Uttalandet
antogs av EU i juli 2009 och gäller därför för räkenskapsår som påbörjas
1 januari 2010 eller senare. Standarden ska tillämpas retroaktivt. Det innebär
att jämförelsetalen i finansiella rapporter, för de fall uttalandet innebär en
ändrad intäktsredovisning, har räknats om i enlighet med tolkningsuttalandet.
Ändringen har inneburit att intäkter och resultat redovisas vid färdig
ställandetidpunkten istället som tidigare genom successiv vinstavräkning. Det
innebär att pågående arbeten i balansräkningen kommer att öka fram till
färdigställande tidpunkten. Inbetalningar bokförs under förskott från kunder
fram till färdigställandetidpunkten. Den retroaktiva omräkningen av 2009 års
redovisning avser bostadsprojekt Fotö och har minskat eget kapital med 8 mkr.
IAS 39 – SBC bedömer baserat på aktuell hantering att verkligt värde
redovisning via resultaträkningen av de finansiella placeringarna avseende
redovisningsmedel leder till en mer relevant information i den finansiella rapporteringen. Tillämpningen av verkligt värde redovisning via resultaträkningen
har skett retroaktivt från och med 1 januari 2009. Detta har medfört en effekt
på ingående eget kapital per den 1 januari 2009 om 27 mkr och efterföljande
omvärderingar kommer att redovisas över resultaträkningen i rörelseresultatet
via posten ”Andra vinster eller förluster, netto”.
IAS 1 (ändring), ”Utformning av finansiella rapporter”. Ändringen klargör
att den potentiella regleringen av en skuld genom emission av aktier inte är
relevant för dess klassificering som kort eller långfristig. Genom en förändring i
definitionen av kortfristig skuld, tillåter ändringen att en skuld klassificeras som
långfristig (under förutsättning att företaget har en ovillkorlig rätt att skjuta
upp regleringen genom överföring av kontanta medel eller andra tillgångar
under minst 12 månader efter räkenskapsårets slut) trots att motparten när
som helst kan kräva reglering med aktier.
IAS 36 (ändring), ”Nedskrivningar” gäller för räkenskapsår som börjar
1 januari 2010 eller senare. Ändringen klargör att den största kassagenererande enhet (eller grupp av enheter) på vilken goodwill ska fördelas i syfte att
pröva nedskrivningsbehov, är ett rörelsesegment enligt definitionen i punkt 5 i
IFRS 8, ”Rörelsesegment” (dvs. före sammanslagning av segment med lik
artade ekonomiska egenskaper).
IFRS 5 (ändring), ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och
avvecklade verksamheter”. Ändringen klargör att IFRS 5 specificerar de upp
lysningskrav som finns för anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som
klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning eller
avvecklade verksamheter. Den klargör också att det allmänna kravet i IAS 1
fortfarande gäller, särskilt punkt 15 (att ge en rättvisande bild) och punkt 125
(källor till osäkerhet i uppskattningar) i IAS 1.
IFRIC 17 ”Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till
ägare” Denna tolkning ger vägleding om redovisning av överenskommelser
enligt vilka företag delar ut saktillgångar till aktieägarna. En ändring har också
gjorts i IFRS 5 där det krävs att tillgångarna klassificeras som att de innehas för
värdeöverföring i sitt nuvarande skick och värdeöverföringen är mycket sannolik.

2.6 Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Det finns ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft den 1 januari 2011 eller senare och som inte tillämpas
i förtid av koncernen. Ingen av dessa bedöms ha en väsentlig påverkan på
SBCs finansiella rapporter.

2.7 Klassificering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader
räknat från balansdagen.

2.8 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
De anläggningstillgångar som klassifieras som anläggningstillgångar för försäljning, redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader, om deras bokförda värde återvinns huvudsakligen genom en försäljningstransaktion och inte genom stadigvarande
bruk.
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I samband med avyttringen av Projektutvecklingsverksamheten tillämpar
SBC IFRS 5 – ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter”. Den 4 februari 2009 meddelades beslutet om att inleda
en försäljningsprocess av SBC Mark, omklassificeringstidpunkt är därmed den
4 februari 2009. Som en konsekvens av detta upphörde bolaget att skriva av
på anläggningstillgångar som ingår i verksamhet som innehas för försäljning.
Värdering sker av verksamheten till det lägsta av redovisat värde och verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader. SBC Marks nettoresultat redovisas
på en separat rad i resultaträkningen, ”Periodens resultat verksamhet till försäljning”. I balansräkningen sker särredovisning av tillgångar och skulder
knutna till verksamhet till försäljning per omklassificeringstidpunkten. Avyttringen slutfördes under första halvåret 2010.
Baserat på SBCs avyttring av Projektutvecklingsverksamheten under 2010
presenteras segmenten enligt följande: SBC Förvaltning, Övrig verksamhet
samt Verksamhet till försäljning. Jämförelsetalen är även omräknade enligt
dessa segment.

2.9 Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som
antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller
tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är
utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens primära segment är rörelsegrenar, s k affärsområden. Förutsättningarna
för koncernens olika geografiska områden skiljer sig inte åt och därför redo
visas inte några sekundära segment. Segmentsinformation lämnas i enlighet
med IFRS 8 endast för koncernen.
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den
interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för
tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som koncernledningen som fattar strategiska beslut.

2.10 Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Bestämmande inflytande innebär direkt
eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och
eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom
en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvs
dagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och
eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive
rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för
erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Vid rörelseförvärv, där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovisas skillnaden som
goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i rapporten över
totalresultatet.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster
och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från
och med det datum det bestämmande inflytandet överförs till det datum då
det bestämmande inflytandet upphör.
Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande,
men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet.
Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas
andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på
aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföre
tagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. Koncernens andel
av resultatet som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i
resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat. Ackumulerade förändringar efter förvär-
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vet redovisas som ändring av innhavets redovisade värde. När koncernens
andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i
intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar
koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen påtagit sig förpliktelser
eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning.
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncern och dess intresse
företag elimineras i förhållande till koncernens innehav i intresseföretaget.
Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör bevis på att
ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.

2.11 Intäkter
Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag
Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag (ekonomisk och teknisk förvaltning, ombyggnadsverksamhet och juridiska tjänster) redovisas i resultat
räkningen baserad på färdigställandegraden på balansdagen avseende fasta
avtal. Färdigställande beräknas i tillämpliga fall enligt metoden för successiv
vinstavräkning. Merparten av avtalen löper per kalenderår med en uppsägningstid minst sex månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning inte sker
löper avtalen vidare ett år. Intäkter avseende övriga konsultuppdrag redovisas i
den period när arbetet är utfört. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen.
Om det råder en betydande osäkerhet avseende betalning eller vidhängande kostnader sker ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga
värdet av vad som erhållits, eller förväntas komma att erhållas.
Ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel, vilken erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas först då dessa är realiserade. Se vidare not 4.
Intäkter från fastighetsförsäljningar och projektutvecklingsuppdrag
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas på köparens tillträdesdag.
Intäkter från projektutvecklingsuppdrag redovisas i enlighet med IFRIC 15
”Avtal för uppförande av fastigheter”. Tolkningen klargör om IAS 18, ”Intäkter”, eller IAS 11, ”Entreprenadavtal” ska tillämpas vid uppförande av byggnader. Intäkter från uppförande av byggnader redovisas enligt IAS 18 normalt vid
överlämnandet av byggnaden till kunden (i likhet med en varuförsäljning) och
enligt IAS 11 genom successiv vinstavräkning.
Intäkter från projektutvecklingsuppdrag redovisas därmed vid färdig
ställandetidpunkten istället som tidigare genom successiv vinstavräkning. Det
innebär att pågående arbeten i balansräkningen kommer att öka fram till
färdigställande tidpunkten. Inbetalningar bokförs under förskott från kunder
fram till färdigställandetidpunkten. En befarad förlust på ett projektutvecklingsuppdrag redovisas omedelbart i koncernens resultaträkning.

2.12 Leasing
Operationella leasingavtal
Leasing där en väsentligl del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av
leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under
leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Finansiella leasingavtal
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsenligt innehar de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som
finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i
balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet
av minimileasingavgifterna. Från och med 2008 förekommer inga finansiella
leasingavtal i koncernen.

2.13 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelnings
intäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar samt vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Utdelningsintäkter redovisas när utdelningen erhålls.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och förlust vid
värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen samt nedskrivning av finansiella tillgångar. Lånekostnader
redovisas i resultatet utom till den del de ingår i en tillgångs anskaffningsvärde.

2.14 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas
i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt
totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på
balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäk-
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ter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning.
Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska
betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar
och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten
skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller
skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna
skattefordran realiseras eller den uppskjutna s katteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de
temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära
skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag,
förutom för uppskjutna skatteskulder där tidpunkten för återföring av den
temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den
temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en
och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller
olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom netto
betalningar.

2.15 Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar och finansiella placeringar. På skuldsidan
återfinns leverantörsskulder och låneskulder.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i
balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu
inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett netto
belopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen.
Klassificering och värdering
Finansiella instrument, som inte är derivat, redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör
kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i
vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella
instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat,
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassi
ficeras som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt Likvida medel i
balansräkningen.
Investeringar som hålles till förfall
Investeringar, som hålles till förfall, är finansiella tillgångar och omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd
löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall.
Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde i efter
följande perioder.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel, andelar, obligation såsom aktier, andelar, obligationer och derivat. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori
om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar.
Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som anläggningstillgångar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon
av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har
för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.
Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder som leverantörsskulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas initialt till verkligt värde netto efter avdrag för trans
aktionskostnader. I de fall detta värde avviker från bokfört värde lämnas upplysningar om detta i not 24.

2.16 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Anskaffningskostnaden för utveckling av större IT-system för internt bruk samt
övriga utvecklingsprojekt aktiveras i de fall de bedöms vara av värde för koncernen under ett flertal år. Sådana externa och interna utvecklingskostnader
aktiveras. Utgifter för utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande.
Avskrivningar
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt med 20 % per år. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga
för användning.

2.17 Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet för
egenproducerade anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Fastigheter som bebyggs eller exploateras för framtida användning som
förvaltningsfastigheter klassificeras som materiella anläggningstillgångar och
redovisas till anskaffningsvärdet till dess arbetena är slutförda.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt med 20 % per år.

2.18 Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för
att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas
för prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella tillgångar, vilka prövas enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5 och uppskjutna skattefordringar. Om någon
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna
tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard.
Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt
andelar i dotterföretag, intresseföretag m m
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens
återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga
för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det inte
går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska
tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå
där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad
kassagenererande enhet.
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En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets
(grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till
en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår
i enheten (gruppen av enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den
risk som är förknippad med den specifika tillgången.
Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på
att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning.
Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och
som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet,
dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan
säljas.
Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna investeringar
som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden
diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades
första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning
belastar resultaträkningens finansiella poster och övriga externa kostnader.

värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en löptid som
motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns en aktiv marknad för sådana företagsobligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad
aktuarie med användande av den så kallade projected unit credit method. När
beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade
ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut
intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till
tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att
uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

2.22 Avsättningar
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger eller det har skett en förändring i de antaganden
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av
goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning
som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redo
visade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är
aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar
och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om
en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.

2.19 Varulager
Varulager omfattar Andelar i bostadsrättsföreningar, Exploateringsfastigheter
samt Pågående byggprojekt. De två förstnämnda värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. I pågående projekt aktiveras
löpande nedlagda kostnader i form av såväl direkta som indirekta kostnader.
Externa finansieringskostnader för nyproduktion aktiveras under produktionstiden. Även gjorda faktureringar beaktas löpande. När nedlagda kostnader i
projekt överstiger fakturerade belopp rubriceras dessa som pågående arbeten,
medan de tas upp som förskott från kunder för de projekt där fakturerade
belopp överstiger nedlagda kostnader.

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt
som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om
det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

2.23 Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas
som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas.

2.24 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för
juridisk person. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som skall göras.

2.20 Aktiekapital
Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman fattat beslut om
utdelningen.

2.21 Ersättningar till anställda
Avgiftssbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall
beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde
som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och
investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga
för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget
under en period.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas
separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som
de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare
perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och eventuella oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och det verkliga
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Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisnings
principer
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman.
Dotterbolag och intressebolag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar
under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter för
värvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som
en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde.
Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget
ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har
fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina
finansiella rapporter.

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med
uttalandet från Rådet för finansiell Rapportering UFR 2. Aktieägartillskott förs
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos
givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt
ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats eller erhållits
i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade
vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
Leasing
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell
leasing.

Not 3

Ersättningar till anställda – förmånsbestämda pensionsplaner
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda
planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer tryggandelagens
bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört
med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av
den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan
antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och
förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Segmentsrapportering
Verksamhet
till försäljning

Förvaltning

Övrigt

Eliminering

Intäkter och rörelseresultat 2010
Externa intäkter
Interna intäkter

240 057
100

98 461
2 070

–2 170

Totala intäkter
Avskrivningar

240 157
–1 704

100 531
–662

–2 170

338 518
–2 366

–200 916
–22 645
14 892
6,2%

–149 146
–
–49 277
neg

2 170

–347 892
–22 645
–34 385
neg

–468
14 424
–
14 424

–2 032
–51 309
9 903
–41 406

14 424

–41 406

3 436
89 431
14
26 215
219

60
28 029
802
23 098
237

–200
–

119 315

52 226

–200

3 428
41 113

29 479
41 373

–200

44 541

70 852

–200

Övriga rörelsekostnader
Andra vinster och förluster, netto
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat kvarvarande verksamhet
Årets resultat verksamhet till försäljning
Årets resultat
Tillgångar och skulder
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar och likvida medel
Tillgångar i verksamhet till försäljning
Summa tillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder i verksamhet till försäljning
Summa skulder

Koncernen
338 518
–

–

–
–

–2 500
–36 885
9 903
–26 982
–
–26 982

–
–

3 496
117 460
816
49 113
456
–
171 341

–
–

32 907
82 286
–
115 193
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Räkenskaper
Räkenskaper
SBC Sveriges
SBC Sveriges
Bostadsrättscentrum
Bostadsrättscentrum
AB (publ),
AB (publ),
556576-7299
556576-7299

Not 3 fortsättning

Intäkter och rörelseresultat 2009
Externa intäkter
Interna intäkter
Totala intäkter
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andra vinster och förluster, netto
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat kvarvarande verksamhet
Årets resultat verksamhet till försäljning
Årets resultat
Tillgångar och skulder
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar och likvida medel
Tillgångar i verksamhet till försäljning
Summa tillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder i verksamhet till försäljning
Summa skulder

Not 4

Förvaltning

Övrigt

252 314
861
253 175
–2 418
–227 191
–12 090
11 476
4,5%

988
11 619
12 607
–35
–48 948
–
–36 376
neg

–
11 476
–
11 476

–713
–37 089
70 243
33 154

11 476

33 154

–7 106
7 106
–

4 423
17 673
–
22 398
20 699

233
148 977
14
14 049
4 840

–
–73 180
–
–14 558
–4 840

65 193

168 113

–92 578

278
45 000

18 729
142 833

–4 840
–96 227

45 278

161 562

–101 067

Redovisningsmedel

Bland intäkterna ingår ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel.
Alla kunder med ekonomisk förvaltning hos SBC har ett eget underkonto i
SBCs centralkontosystem i Handelsbanken för hantering av in- och utbetalningar. Underkontot benämns av SBC ”transaktionskonto”. Kunder som har
ett överskott av likvida medel har möjlighet att placera överskottet på ett
underkonto i SBCs centralkontosystem under en bestämd tid, till en i förväg
överenskommen räntesats. Detta underkonto benämns av SBC ”placeringskonto”. Den samlade volymen av samtliga kunders transaktions- och placeringskonton ger, i enlighet med förvaltningsavtalen, SBC möjlighet att via
diskretionär förvaltning erhålla en högre avkastning än vad som är möjligt med
lägre volymer. Placeringar sker i bankinlåning, penningmarknadsinstrument
eller reverser med hög kreditvärdighet. Placeringsinriktningen har beslutats av
styrelsen i SBC. Medelsförvaltningen är skild från övrig redovisning, i enlighet
med Lagen om redovisningsmedel, vilket innebär att medlen är skilda från
bolagets tillgångar och utgör alltid föreningarnas egendom. Värdet på redo
visningsmedlen uppgick vid årsskiftet till 2 367 (2 372) mkr.
Redovisningsmedlen är att betrakta som finansiella tillgångar och finansiella skulder. Dessa bedöms kvittningsbara enligt IAS 32, varför dessa netto
redovisas.
Huvuddelen av förvaltningen sker diskretionärt av två banker. Endast en
mindre del, som är att betrakta som kassalikviditet, förvaltas av bolaget.
Följande marknadsvärden fanns vid årsskiftet 2010/2011.
Värde redovisningsmedel mkr
Diskretionär förvaltning Handelsbanken
Diskretionär förvaltning Swedbank
Kassalikviditet
Totalt
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2010-12-31

2009-12-31

1 010
1 028
329
2 367

753
1 246
355
2 372

Eliminering

Verksamhet
till försäljning

Koncernen
253 302
–
253 302
–2 453
–270 765
–12 090
–32 006
neg

–12 480
–12 480
5 374
–
–7 106

–
–7 106

–141 656
–141 656

–713
–32 719
70 243
37 524
–134 550
–97 026

466 762
466 762

4 656
93 470
14
21 889
20 699
466 762
607 490

410 587
410 587

14 167
91 606
410 587
516 360

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

Not 5

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

PwC
Revisionsuppdrag
Revision utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga uppdrag
Summa

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

385
90
107
1 122
1 704

1 000
321
853
1 976
4 150

385
90
107
1 122
1 704

650
321
853
1 976
3 800

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revision utanför uppdraget
avser övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. I övriga uppdrag 2009 ingår kostnader till följd av Eolshäll-händelserna,
nyemission, verksamhet till försäljning mm. Övriga uppdrag under 2010 avser främst utredningskostnader.

Not 6

Anställda och personalkostnader
Antal
anställda
2010

Varav
antal män
2010

Antal
anställda
2009

Varav
antal män
2009

76
11
2
13
89

Medeltalet anställda
Moderbolaget
Sundsvall
Uppsala
Västerås
Stockholm
Göteborg
Malmö
Stockholm (huvudkontor)
Totalt i moderbolaget

76
9
5
63
20
15
20
208

60

53
13
8
82
33
21
27
237

Dotterföretag
SBC Mark AB
Liljeholmsberget AB
Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

1
1
2
210

1
1
2
62

17
2
19
256

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

3
2

4
4

2
2

3
4

7
2
14

7
2
17

5
1
10

5
2
14

Löner och
andra
ersättningar
2010

Sociala kostn,
(varav pensionskostnader)
2010

Löner och
andra
ersättningar
2009

Sociala kostn,
(varav pensionskostnader)
2009

Koncernen
Fördelning av ledande befattningshavare
per balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt

Löner och ersättningar m m
Moderbolag
Styrelse, VD
Övriga anställda
Totalt moderbolag
Dotterbolag
Styrelse, VD
Övriga anställda
Totalt dotterföretag
Totalt i koncernen

3 036
81 045
84 081

1 649
0
1 649
85 730

Moderbolaget

37 268
(10 157)

0
(0)
37 268
(0)

4 366
89 755
94 121

3 282
0
3 282
97 403

41 873
(10 691)

2 156
(922)
44 029
(11 613)
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Räkenskaper
SBC Sveriges
SBC Sveriges
Bostadsrättscentrum
Bostadsrättscentrum
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AB (publ),
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556576-7299

Not 6 fortsättning
Ersättningar och övriga förmåner 2010
Grundlön,
styrelsearvode

Avgångsvederlag

Rörlig lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

275
155
155
210
130
130
554
1 336
2 331
5 276

–
–
–
–
–
–
3 846
–
–
3 846

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
27
75
67
169

–
–
–
–
–
–
386
269
591
1 246

275
155
155
210
130
130
4 813
1 680
2 989
10 537

Grundlön,
styrelsearv

Avgångsvederlag

Rörlig lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

262
130
155
155
182
142
157
2 391
5 906
9 480

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 159
1 572
2 731

262
130
155
155
182
142
157
4 147
8 083
13 413

Styrelseordförande Lennart Hedquist
Ledamot Marianne Flink
Ledamot Curt Källströmer
Ledamot Mats-Olof Ljungquist
Ledamot Johan Nordenson
Ledamot Tomas Matsson
VD Helena Skåntorp (t o m 22 mars 2010)
VD Niklas Knight ( fr o m 23 mars 2010)
Andra ledande befattningshavare (4 personer)1)
Summa
1) I beloppet ingår lön för Niklas Knight fram till den 22 mars 2010.

Ersättningar och övriga förmåner 2009

Styrelseordförande Lennart Hedquist
Ledamot Göran Andersson
Ledamot Marianne Flink
Ledamot Curt Källströmer
Ledamot Mats-Olof Ljungquist
Ledamot Susanna Marcus
Ledamot Tomas Matsson
VD Helena Skåntorp
Andra ledande befattningshavare (5 personer)
Summa

500
568
1 068

97
37
134

Anställda i bolaget kan, förutsatt att bolaget uppnår sina mål och den anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter särskilt beslut i styrelsen.
För 2010 beräknas denna uppgå till – (1 068) tkr för koncernen och till – (1 068) tkr för moderbolaget.
Avgångsvederlag
För verkställande direktör och bolaget gäller ömsesidig uppsägning om sex månader. Verkställande direktör har marknadsmässigt avgångsvederlag. Övriga ledande
befattningshavare har marknadsmässiga avtalsvillkor.
Pensioner
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas enligt ITP planen som tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande
från Rådet för finansiell rapportering UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsår för vilket bolaget inte haft tillgång
till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan, ska en pensionsplan enligt ITP som tryggas genom en försäkring i
Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar enligt ITP som är tecknade i Alecta uppgår till 6 503 tkr (7 253 tkr). Alectas
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2010 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån
till 146 % (141 %). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas
försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
Bolaget har inte längre någon anställd som intjänar förmånsbestämd pension. Fyra tidigare anställda ledande befattningshavare har denna förmån. Bolaget har
ett åtagande om pension mellan 60–65 år. Ytterligare eventuella kostnader för dessa åtaganden bedöms som icke materiella och kostnadsförs löpande över
resultaträkningen.
Koncernen
Pensionskostnad för avgiftsbestämda pensioner för koncernen
Summa pensionskostnader

2010

2009

11 200
11 200

11 613
11 613
Koncernen

Upplysning om sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, i procent
Långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro anställda under 29 år
Sjukfrånvaro anställda 30–49 år
Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre

Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

3,6
1,6
4,2
2,3
2,2
3,0
5,4

3,4
1,4
2,4
0,9
3,1
3,2
5,3

3,7
1,6
4,2
2,3
2,2
3,0
5,4

3,3
1,4
3,4
3,2
3,1
2,4
6,1

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

Not 7

Finansnetto
Koncernen

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar
Resultat från andelar i dotterföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Finansiella intäkter
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Nettoförlust vid avyttring av finansiella
tillgångar som kan säljas
Övriga finansiella kostnader
Finansiella kostnader

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

236
30
–
950
1 216

715
–
–
–
73
788

–
30
–
61
91

715
–
–
2 448
88
3 251

–
–3 595
–

–
–944
–

–
–751
–18 300

–75
–566
–145 975

–
–121
–3 716

–265
–292
–1 501

–
–121
–19 172

–265
–292
–147 173

Nettoförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar avser aktier, obligationer och strukturerade produkter.			
Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar avser realisationsförluster på aktier.

Not 8

Skatter
Koncernen

Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Summa
Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat
skattevärde i underskottsavdrag
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa
Totalt redovisad skattekostnad

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

–6
–3
–9

–3
–
–3

–
–
–

–
–
–

8 759
1 153
9 912
9 903

70 132
114
70 246
70 243

1 310
–
1 310
1 310

70 132
–
70 132
70 132

2010

2009

2010

2009

–36 885
9 701
–
–188
–
519
–
–129
9 903

–32 719
8 605
–2 784
–
63 370
–
1 052
–
70 243

–23 964
6 303
–4 993
–
–
–
–
–
1 310

–168 746
44 380
–38 672
1
63 370
–
1 052
1
70 132

27%

–325%

–5%

–43%

84 326
–352
1 955
85 929

75 664
–6 307
130
69 487

71 005
–353
–
70 652

75 649
–6 307
–
69 342

Koncernen
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 26,3%
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ej skattepliktiga intäkter
Effekt av ökning av uppskjutna skattefordringar
Korrigering temporära skillnader
Effekt av emissionskostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Summa
Effektiv skattesats
Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag
Uppskjuten skatteskuld
Övrigt
Summa

Moderbolaget

Redovisad skattefordran tar sin utgångspunkt i bolagets bedömning av att underskottsavdragen kommer att kunna utnyttjas inom en närliggande framtid.
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Räkenskaper
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SBC Sveriges
Bostadsrättscentrum
Bostadsrättscentrum
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AB (publ),
556576-7299
556576-7299

Not 9

Resultat per aktie
Före utspädning

Kvarvarande verksamhet
Verksamhet till försäljning
Totalt resultat per aktie (kronor)

Efter utspädning

2010

2009

2010

2009

–2,16
–
–2,16

3,73
–13,38
–9,65

–2,15
–
–2,15

3,67
–13,17
–9,50

Beräkning av resultat per aktie för 2010 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, vilket uppgår till –26 982 (–97 026) tkr. Genomsnittligt antal aktier uppgår till 12 480 000 (10 053 333) före utspädning. För 2010 utgör vägt genomsnitt 12 549 667 (10 220 533) aktier efter utspädning. Per
balansdagen är antalet aktier 12 480 000 (12 647 200) efter full utspädning. Ingen utspädning föreligger på balansdagen.

Not 10

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående balans
Ingående avskrivningar
Omklassificering
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående balans
Utgående restvärde

Not 11

Koncernen

Moderbolaget

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

20 749
45 538
1 087
–10 749
56 625
–16 093
–44 869
10 199
–2 366
–53 129
3 496

25 173
–
1 992
–6 416
20 749
–18 352
–
4 712
–2 453
–16 093
4 656

20 749
–
1 087
–9 174
12 662
–16 093
–
8 586
–1 719
–9 226
3 436

25 173
–
1 992
–6 416
20 749
–18 352
–
4 712
–2 453
–16 093
4 656

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas efter avdrag för osäkra fordringar, vilka varit föremål för individuell prövning. Under året uppgick kundförlusterna till 589 (598) tkr i
koncernen och 589 (598) tkr i moderbolaget.
Koncernen
Reserv för osäkra kundfordringar
vid årets ingång
Avsatt under året
Upplöst under året
Reserv vid årets utgång
Åldersanalys
Ej förfallet
1–30 dagar
31–50 dagar
51–70 dagar
71–100 dagar
Mer än 100 dagar
Summa

Not 12

Moderbolaget

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

–1 551
–
131
–1 420

–953
–598
–
–1 551

–1 551
–
131
–1 420

–953
–598
–
–1 551

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

8 021
1 438
153
56
291
338
10 297

8 951
978
132
265
195
651
11 172

7 351
1 438
153
56
291
251
9 540

8 951
978
132
265
195
651
11 172

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

47
2 572
10 895
13 514

52
969
–
1 021

47
–
176
223

52
806
–
858

Övriga fordringar
Koncernen

Löneförskott
Skatter, moms
Övrigt
Summa
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Not 13

Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

3 658
12 725
3 630
1 643
21 656

1 930
1 220
2 416
1 864
7 430

3 658
1 753
3 630
1 601
10 642

1 930
1 220
2 416
1 850
7 416

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

758
758

–
–

–
–

–
–

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

–
–

13 874
13 874

–
–

20 231
20 231

Upplupen ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 14

Moderbolaget

2010-12-31

Pågående byggprojekt
Koncernen

Nedlagda kostnader i byggprojekt
Summa

Not 15

Moderbolaget

Räntebärande skulder
Koncernen

Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån
Summa

Moderbolaget

Under maj månad 2008 erbjöds koncernens medarbetare att teckna sig för totalt 208 000 konvertibla skuldförbindelser till en konverteringskurs på 125 %. Priset
på en konvertibel prissattes till 121 kr. Varje konvertibel kan konverteras till en aktie. Totalt tecknades således 167 200 konvertibler av programmets 208 000, vilket
maximalt kunde innebära utspädning av antal aktier med 3,2 procent. Av medarbetarna tecknades 127 200 konvertibler och 40 000 konvertibler tecknades av ett
dotterföretag för kommande rekryteringar. Premien för konvertiblerna fastställdes enligt marknadsmässiga villkor. Koncernens räntesats är 12 månaders Stibor
minus 1,63 %. Lånet löstes i förtid i juni 2010 och återbetalning skedde med 15,4 mkr till konvertibelinnehavarna.

Not 16

Övriga avsättningar
Koncernen
2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

3 608
29 000
299
32 907

293
–
–
293

3 608
–
–
3 608

293
–
–
293

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2 690
5 160
–
3 961
650
370
–
3 879
300
8 834
12 299
–
38 143

2 707
6 871
163
2 923
1 846
450
8 000
3 008
430
6 893
–
39 207
72 498

2 419
5 035
–
1 997
650
370
–
3 739
300
1 446
104
–
16 060

2 483
6 727
163
2 878
1 846
450
8 000
3 008
430
6 893
–
39 207
72 085

Övriga avsättningar
Hyresrabatter Vasagatan 7
Upplupna kostnader avseende avyttring av Jarlaplatsen i Göteborg AB
Övrigt
Summa

Not 17

Moderbolaget

2010-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupen löneskatt pensioner
Upplupna semesterlöner
Upplupna pensionskostnader
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Upplupna kostnader redovisningsmedel
Upplupna konsultkostnader
Upplupna tvister
Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda förvaltningsarvoden
Summa

Moderbolaget
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Räkenskaper
Räkenskaper
SBC Sveriges
SBC Sveriges
Bostadsrättscentrum
Bostadsrättscentrum
AB (publ),
AB (publ),
556576-7299
556576-7299

Not 18

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Av- och nedskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Ökning långfristiga avsättningar
Förändring andra vinster och förluster, netto
Ej kassaflödespåverkande ränta konvertibellån
Ej kassaflödespåverkande reserveringar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Summa

Not 19

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

2 366
904
3 315
22 645
2 013
6 362
–403
37 202

3 352
–
29 293
12 090
–
–
–351
44 384

1 719
588
3 315
22 645
–
–
–
28 267

2 453
–
293
12 090
–
–
–
14 836

Moderbolagets andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2010-12-31

2009-12-31

157 900
–
–100
–
–18 300
139 500

54 320
100
–
249 455
–145 975
157 900

Antal
andelar

Kapitalandel %

Bokfört
värde

600 000
1 000
71 000

100%
100%
100%

123 180
120
16 200
139 500

Redovisat värde vid årets ingång
Förvärv av SBC Bo AB
Avyttring SBC Bo AB
Aktieägartillskott
Nedskrivning av andelar
Redovisat värde vid årets utgång

Dotterföretag, organisationsnummer, säte
SBC Mark AB, org nr 556313-4153, Stockholm
Drive In AB, org nr 556116-4962, Trelleborg
Liljeholmsberget AB, org nr 556446-4823, Stockholm
Summa

Not 20

Andelar i intresseföretag
Koncernen

Redovisat värde vid årets ingång
Omklassificering innehav av SBC Bo AB

Moderbolaget

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

–
30
30

–
–
–

–
30
30

–
–
–

Antal
andelar

Kapitalandel, %

Bokfört
värde

300

30

30

Intresseföretag, organisationsnummer, säte
SBC Bo AB, org nr 556754-2138, Stockholm
SBC har ingen andel i framtida resultat varför värdeförändringen i kapitalandel ej redovisas.

Not 21

Finansiella placeringar
Koncernen

Redovisat värde vid årets ingång, redovisningsmedel
Årets förändring
Redovisat värde vid årets utgång, redovisningsmedel

Moderbolaget

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

23 980
–22 645
1 335

36 070
–12 090
23 980

23 980
–22 645
1 335

36 070
–12 090
23 980

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

10 250
41 110
5 218
56 578

116 967
109 635
1 817
228 419

10 250
41 110
5 197
56 557

116 967
109 635
1 817
228 419

Not 22 Eventualförpliktelser
Koncernen
Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag
Borgensförbindelser, övriga
Övriga åtaganden
Summa

Moderbolaget

Borgensförbindelser övriga avser Borgen såsom för egen skuld för kredittagaren i enlighet med kreditavtal mellan Bostadsrättsförening och bank.			
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Not 23

Leasingavgifter avseende operationell leasing

Operationell leasing omfattar avtal avseende bilar, kopiatorer och inventarier.						
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 2 910 (1 384) tkr för koncernen och 2 754 (1 384) tkr för moderbolaget.
Framtida leasingavgifter avseende avtal, som redovisas som operationell leasing med en återstående löptid överstigande 1 år, uppgår till:		
Koncernen
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år
Summa

Not 24

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

2 490
4 658
–
7 148

2 745
5 790
–
8 535

2 404
4 658
–
7 062

2 745
5 790
–
8 535

Värdering av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella
tillgångar
värderade till
verkligt värde

Koncernen 2010
Redovisningsmedel
Kundfordringar
Likvida medel
Summa
Leverantörsskulder
Summa
Koncernen 2009
Redovisningsmedel
Kundfordringar
Likvida medel
Summa
Konvertibelt förlagslån
Leverantörsskulder
Summa
Moderbolaget 2010
Redovisningsmedel
Kundfordringar
Likvida medel
Summa
Leverantörsskulder
Summa
Moderbolaget 2009
Redovisningsmedel
Kundfordringar
Likvida medel
Summa
Konvertibelt förlagslån
Leverantörsskulder
Summa

Kundfordringar

Finansiella
skulder
värderade
till upplupet
anskaffn värde

Övriga
skulder

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde
1 335
10 297
456
12 088

1 335
456
1 791

10 297

–

–

1 335
10 297
456
12 088

–

–

–

27 296
27 296

27 296
27 296

27 296
27 296

–

23 980
11 172
20 699
55 851

23 980
11 172
20 699
55 851

4 488
4 488

13 874
4 488
18 362

13 874
4 488
18 362

1 335
9 540
219
11 094

10 297

23 980
11 172
20 699
44 679

11 172

–
13 874

–

–

13 874

1 335
219
1 554

9 540

–

–

1 335
9 540
219
11 094

–

–

–

12 051
12 051

12 051
12 051

12 051
12 051

–

23 980
11 172
20 699
55 851

23 980
11 172
20 699
55 851

6 035
6 035

20 231
6 035
26 266

20 231
6 035
26 266

9 540

23 980
11 172
20 699
44 679

11 172

–
20 231

–

–

20 231

Verkligt värde av redovisningsmedel har bestämts utifrån IFRS 7 Nivå 1) noterade priser på aktiva marknader. Verkligt värde av likvida medel har bestämts utifrån
IFRS 7 Nivå 2) observerbar data. Övriga poster har bestämts utifrån Nivå 3) ej observerbar data.							
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Räkenskaper
Räkenskaper
SBC Sveriges
SBC Sveriges
Bostadsrättscentrum
Bostadsrättscentrum
AB (publ),
AB (publ),
556576-7299
556576-7299

Not 25

Not 27 Transaktioner med närstående

Verksamhet till försäljning

Följande redovisning avser segmentet Projektutveckling.		

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2010-01-01 –
2010-12-31

2009-01-01 –
2009-12-31

–
–
–
–
–

10 975
–89 673
–78 698
–55 852
–134 550

2010–12–31

2009–12–31

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
SUMMA

–
–
–
–
–

573
1 260
464 363
566
466 762

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA

–
–
–

284 139
134 448
418 587

Ställda säkerheter

–

327 232

Eventualförpliktelser

–

1 245

Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat verksamhet till försäljning
Balansräkning

Not 26

Närståendetransaktioner med SBC ekonomisk förening
SBC har sålt tjänster till SBC ekonomisk förening på 1 400 (2 064) tkr. För 2010
avses enbart administrativa tjänster. Några inköp har ej skett.
SBC Mark AB har sålt administrativa tjänster till SBC ekonomisk förening,
uppgående till 2 150 (2 167) tkr. Några inköp har ej skett. Samma debiteringprinciper som ovan tillämpas.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Beträffande löner och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare,
se not 6. Koncernen har inga fordringar på nyckelpersoner. Skulder till nyckelpersoner utgörs av sedvanliga personalrelaterade skulder.

Not 28

Händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentligare händelser har inträffat utöver de beskrivna i förvaltnings
berättelsen.

Finansiella risker och policyer

SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker.
Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde
till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kredit
risker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utformats av
styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat
och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets ekonomiavdelning.
Den övergripande målsättningen för denna funktion är att tillhandahålla en
kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från marknadsrisker.
SBC är genom sin verksamhet exponerad för kredit-, ränte- samt
likviditetsrisk. Då koncernens verksamhet i stort sett uteslutande är förlagd till
Sverige och nästan samtliga transaktioner sker i svenska kronor är koncernens
exponering för valutarisker mycket begränsad.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i
räntenettot beror på de finansiella tillgångarnas och de finansiella skuldernas
räntebindningstid.
Ränterisken, uttryckt som värdeförändring i den diskretionära portföljen
avseende redovisningsmedel, vid 1 procents värdeförändring i marknads
räntorna var den 31 december 2010 ca 22 mkr. Om en placering innehas till
förfallotidpunkten påverkas inte den planerade avkastningen av förändringen
i marknadsvärde.

Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot
finansiella motparter. Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust
om motparten inte fullgör sina förpliktelser. SBCs kreditrisk består främst av
kund- och reversfordringar, vilka är fördelade på ett stort antal motparter. Per
den 31 december 2010 fanns inga väsentliga koncentrationer av kreditrisk
avseende kundfordringar. Den maximala kreditrisken motsvaras av de finansiella tillgångarnas bokförda värde.

Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att
erhålla finansiering. Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt. Koncernens
likvida ställning framgår även av förvaltningsberättelsen.
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SBCs försäljning till dotterföretagen uppgick till 195 (8 397) tkr och omfattade
administrativa tjänster. Inköp från dotterföretag uppgick till 6 270 (4 867) tkr,
främst administrativa tjänster.
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Moderbolagets
innehav av aktier och andelar i dotterföretag framgår av not 19.

SBC årsredovisning 2010

Not 29

Eget kapital

Koncernens mål för förvaltning av eget kapital är:
Att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta som en ”going concern” med
fortsatt fokus på kärnverksamheten.
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen
lägst ska motsvara 30 % av koncernens vinst efter skatt. Målet är ej uppfyllt
för räkenskapsåret 2010.

Räkenskaper SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ), 556576-7299

Not 30

Ställda säkerheter
Koncernen

Företagsinteckningar

Moderbolaget

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

34 000
34 000

–
–

34 000
34 000

–
–

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 och ger en rättvisande bild av
företagets ställning och resultat. Styrelsen och verkställande direktören intygar dessutom att koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EG, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen
respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag, som ingår i koncernen, står inför.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 18 mars 2011. Koncernens resultat- och
balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 april 2011.

Stockholm den 18 mars 2011

Lennart Hedquist
Ordförande

Tomas Matsson
Styrelseledamot

Marianne Flink
Styrelseledamot

Curt Källströmer
Styrelseledamot

Mats-Olof Ljungquist
Styrelseledamot

Johan Nordenson
Styrelseledamot

Anna Ter-Boch
Styrelseledamot

Niklas Knight
VD och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 mars 2011
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), org.nr 556576-7299
Vi har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen, med undantag för bolagsstyrningsrapporten på
sidorna 35 -43, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) för år 2010. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 32–69. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av års
redovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredo
visningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo
visningen och koncernredovisningen samt förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern
redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger
en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten
på sid. 35–43. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Rapport om bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35–43
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Som underlag för vårt uttalande om att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och är förenlig med års
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess
lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 18 mars 2011
PricewaterhouseCoopers AB
Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Styrelse

Lennart Hedquist

Mats-Olof Ljungquist

Curt Källströmer

Johan Nordenson

Marianne Flink

Tomas Matsson

Anna Ter-Borch

Kerstin Hamnholm

Styrelse
Lennart Hedquist
Född 1943
Ordförande i styrelsen sedan 1999
Fil mag
Före detta Riksdagsledamot och då bl a ord
förande i skatteutskottet, tidigare utbildningschef Pharmacia AB, tidigare kommunalråd,
Styrelseordförande i SBC ek för.
Aktieinnehav i SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrum AB: 31 000 aktier
Oberoende till bolaget och beroende av
bolagets större ägare.
Mats-Olof Ljungquist
Född 1951
Ledamot i styrelsen sedan 2008
Civilekonom från Handelshögskolan.
Senior Advisor inom Omeo Financial
Consulting.
Tidigare CFO i D Carnegie & Co AB samt VD i
Aragon Holding AB och Aragon Fondkom
mission AB.
Diverse styrelseuppdrag bl a styrelseordförande
i Hermods AB, Twentyfourseven AB och
Brunnber&Forshed Arkitektkontor AB.
Aktieinnehav i SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrum AB: 0 aktier
Oberoende till bolaget och dess större ägare.
Curt Källströmer
Född 1941
Ledamot i styrelsen sedan 2004
Bankdirektör

Tidigare vVD Svenska Handelsbanken,
regionbankschef för region Mellansverige.
Styrelseledamot i Holmen AB (avgår den
30 mars 2011), Mässfastigheter i Stockholm
Aktiebolag, Stockholmsmässan AB, Wåhlin
Fastigheter AB, AB Skrindan, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt styrelseordförande i Handelshögskolan i Umeå.
Aktieinnehav i SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrum AB: 5 240 aktier
Oberoende till bolaget och dess större ägare.
Johan Nordenson
Född 1954
Ledamot i styrelsen sedan 2010
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt genomgått doktorandkurser bland
annat på Harvard Business School.
Rådgivare med egen verksamhet inom fastighetsaffärer och corporate finance.
Bakgrund inom bank- och fastighetsvärlden
med corporate finance, strategisk planering
och koncernledningsarbete.
Aktieinnehav i SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrum AB: 200 000 aktier genom det hel
ägda bolaget Plus Q AB
Oberoende till bolaget och dess större ägare.
Marianne Flink
Född 1955
Ledamot i styrelsen sedan 2008
Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm.
Tidigare VD för Standard & Poors AB verksamhet i Norden och Baltikum samt auktoriserad

revisor vid PricewaterhouseCoopers.
Styrelseledamot i Nacka Energi AB och
Charity Rating ideell förening.
Medlem i styrelsen för Sveriges Finansanalytikers Förening samt medlem av EMC
(Executive Management Committee) i EFFAS
(European Federation of Financial Societies).
Aktieinnehav i SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrum AB: 1 200 aktier
Oberoende till bolaget och dess större ägare.
Tomas Matsson
Född 1940
Ledamot i styrelsen sedan 2004
Advokat, egen advokatfirma
Tidigare advokat vid advokatfirman Lindahl.
Diverse styrelseuppdrag bl a styrelseordförande
i Conpharm AB, Miris Holding AB och Olle
Olsson Holding AB.
Aktieinnehav i SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrum AB:10 000 aktier genom Matsson
AB:s pensionsstiftelse.
Oberoende till bolaget och dess större ägare.
Anna Ter Borch
Född 1946
Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 1999.
Aktieinnehav: 400
Utsedd av Unionen
Kerstin Hamnholm
Född 1954
Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2006.
Aktieinnehav: 400
Utsedd av Unionen
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Koncernledning samt Ledningsgrupp Förvaltningsverksamheten

Koncernledning samt Ledningsgrupp Förvaltningsverksamheten

Niklas Knight

Karin Iversen

Ulrika Blomqvist

Bengt Eric Herrman

Koncernledning
Niklas Knight
Född 1967
VD sedan mars 2010. Verksam inom SBC
sedan december 2008
Systemvetare
Tidigare chefsbefattningar inom DHL och
management konsult på Cap Gemini
Inga styrelseuppdrag utanför SBC-koncernen
Aktier i SBC: 500
Karin Iversen
Född 1965
CFO sedan mars 2010. Verksam inom SBC
sedan augusti 2008
Civilekonom
Aktier i SBC: 0
Sara Heimer
Född 1978
Bolagsjurist och styrelsens sekreterare sedan
augusti 2005. Verksam inom SBC sedan
augusti 2005
Jur kand
Aktier i SBC: 0
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Sara Heimer

Helena Klåvus

Annika Wahlstedt Wikström

Anders Österlund

Karin Jacobson

LEDNINGSGRUPP
förvaltningsverksamheten

Bengt Eric Herrman
Född 1949

Helena Klåvus
Född 1967

Utvecklingschef sedan januari 2008.
Verksam inom SBC sedan januari 2008.
Högskoleekonom (fil kand)
Aktier i SBC: 0

Konsultchef Ekonomisk Förvaltning sedan
februari 2009. Verksam inom SBC sedan
mars 1997.
Högskoleekonom
Aktier i SBC: 240
Anders Österlund
Född 1950
Konsultchef Teknik sedan juni 2008.
Verksam inom SBC sedan juni 2008.
Byggnadsingenjör
Aktier i SBC: 0
Ulrika Blomqvist
Född 1964
Konsultchef Juridik sedan november 2008.
Verksam inom SBC sedan november 2008.
Jur kand
Aktier i SBC: 0

Annika Wahlstedt Wikström
Född 1971
Sälj- och marknadschef sedan januari 2010.
Verksam inom SBC sedan december 2008.
Civilekonom
Aktier i SBC: 0
Karin Jacobson
Född 1960
HR-chef sedan oktober 2008.
Verksam inom SBC sedan oktober 2008.
Fil kand i beteendevetenskap
Aktier i SBC: 0

Definitioner och ordlista

Definitioner och ordlista
Definitioner

ORDLISTA

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt
eget kapital.

Andelstal
Den enskilda bostadsrättens del av föreningens intäkter
och kostnader.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader
procent av genomsnittligt eget kapital.

Avgifts- och hyresförvaltning
Tjänster för hantering av föreningens avisering av avgifter
och hyror till medlemmar och hyresgäster samt hantering av
panter och överlåtelser. En del av ekonomisk förvaltning.

Omsättningshastighet i aktien
Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet
utestående aktier per årsskiftet.
P/E-tal
Aktiens pris dividerat med årets resultat per aktie.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie efter full utspädning
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
räknat efter full utspädning.

Bospar
Sparform som innebär förtur till nyproducerade bostadsrätter
inom SBC Bo.
Bostadsrätt
Boendeform där bostadsrättföreningen äger fastigheten och
bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt till sin bostad.
Bostadsrättsförening
En ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens
fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat före skatt i procent av omsättningen.

Energideklaration
Lagstadgad deklaration av en fastighets energianvändning
i syfte att främja energibesparande åtgärder.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Ekonomisk förvaltning
Tjänster med fokus på föreningens ekonomi.

Substansvärde per aktie
Substansvärde (tillgångar–skulder) dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Ekonomiservice
SBCs samlade kompetens för föreningens löpande
redovisning. En del av Ekonomisk förvaltning.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus kortfristiga och långfristiga icke
räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld.

Fastighetsskötsel
Fältverksamhet rörande det löpande underhållet av
föreningens fastighet. En del av Teknisk förvaltning.
Föreningsstadgar
I stadgarna finns reglerna för föreningens verksamhet.
Stadgarna ska antas av föreningsstämman och godkännas 
av bolagsverket.
Föreningsstämma
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ bestående
av föreningens medlemmar.
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Juridiska tjänster
Hjälp att hantera juridiska frågor som kan uppstå i en
bostadsrättsförening.

Projektutveckling
Köp, utveckling och byggnation av fastighet för en bostadsrättsförenings räkning.

Konjunktur
Rådande ekonomiskt tillstånd i en ekonomi.

Redovisningsmedel
Bostadsrättsföreningens likviditet som enligt förvaltnings
avtal kan förvaltas av SBC.

Konjunkturcykel
Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturer.
Konvertibelt förlagslån
Lån mot ränta från medarbetare till bolag innebärande en
rätt, men inte skyldighet, att i framtiden välja att istället 
för återbetalning av lånet erhålla aktier i bolaget till ett på
förhand bestämt pris.
Likviditetsgarant
Aktör som agerar i syfte att minska en akties prisskillnad
mellan köp- och säljkurs samt att öka aktiens likviditet.

SBC ek för
Ekonomisk förening, intresseorganisation och största ägare
av SBC.
Teknisk förvaltning
Tjänster med fokus på fastighetens fysiska tillstånd.
Teknisk administrativ förvaltning
Löpande administrativt arbete som rör driften och under
hållet av föreningens fastighet. En del av Teknisk förvaltning.

Mäklarstatistik
Prisstatistik för bland annat bostadsrätter.

Underhållsplan
Verktyg för att långsiktigt behålla eller utveckla fastighetens
skick.

Mätdata
Tjänst för hantering av individuell mätning av el och/eller
vatten.

”Vår Brf”
SBC s kundportal innehållandes webbaserade tjänster för
bostadsrättsföreningar.

NGM Equity
Börs för handel av aktier där SBC-aktien är noterad.

Webbattest
Tjänst för kundföreningar att attestera fakturor direkt på
webben med hög säkerhet och oberoende av tid och rum.

Ombildning
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.
Projektledning
Projektledarfunktion vid ombyggnad av föreningens fastighet. En del av Teknisk förvaltning.
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Ärendelogg teknik
Löpande avrapportering av åtgärder som utförts inom ramen
för föreningens tekniska förvaltning.

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna
Årsstämma 2011
Årsstämma 2011 för aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) hålls torsdagen den 14 april 2011 kl.
16.00 i Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie
boken fredagen den 8 april 2010,
 els anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges
d
BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller
per e-post till aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges
BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se senast fredagen
den 8 april 2011.
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet
ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även
rätt att medföra en eller två biträden. Antalet biträden skall
föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds
av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt
har utfärdats av juridisk person skall kopia på registrerings
bevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara
bolaget tillhanda senast fredagen den 8 april 2011.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida
www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga
rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 april
2011. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta
förvaltaren om detta.
Kallelsen till SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma
2011 finns i sin helhet på bolagets hemsida www.sbc.se.
Utdelning
Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum föreslår, mot
bakgrund av bolagets finansiella ställning, att det inte ges
någon utdelning till aktieägarna.
Finansiell information 2010
Första kvartalet:
Andra kvartalet:
Tredje kvartalet:
Fjärde kvartalet och årsbokslut:
Årsredovisning:

6 maj 2011
13 juli 2011
28 oktober 2011
februari 2012
mars 2012

Distribution av delårsrapporter och
årsredovisning
Delårsrapporter och årsredovisning kan hämtas på SBC
Sveriges BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se eller
beställas per telefon 0771-722 722 eller per post till SBC
Sveriges BostadsrättsCenrum AB, Box 1353, 111 83
Stockholm (märk kuvertet med beställning av delårsrapport/
årsredovisning).
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Adresser

Adresser
Stockholm (Huvudkontor)
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353
111 83 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 7
Tel: 08-775 72 00
Fax: 08-775 72 99
E-post: stockholm@sbc.se

Uppsala
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1852
751 48 Uppsala
Besöksadress: Hamnesplanaden 3, 1 tr
Tel: 018-65 64 70
Fax: 018-65 64 71
E-post: uppsala@sbc.se

Göteborg
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 2503
403 17 Göteborg
Besökadress: Kungsgatan 20
Ny besöksadress fr 11 april 2011:Östra Hamngatan 18
Tel: 031-745 46 00
Fax: 031-745 46 40
E-post: goteborg@sbc.se

Västerås
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 53
721 04 Västerås
Besöksadress: Sigurdsgatan 21, 9 tr
Tel: 021-38 25 00
Fax: 021-38 25 20
E-post: vasteras@sbc.se

Malmö
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 4225
203 13 Malmö
Besöksadress: Djäknegatan 2
Tel: 040-622 67 70
Fax: 040-622 67 90
E-post: malmo@sbc.se
Sundsvall
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 5
Tel: 060-600 80 00
Fax: 060-600 80 98
E-post: sundsvall@sbc.se
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Kundtjänst
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall
Tel: 0771-722 722 (0771 – SBC SBC)
Telefontider: vardagar 07.00–21.00
Fax: 060-600 80 98
E-post: kundtjanst@sbc.se
SBC Ekonomiservice
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 5
851 02 Sundsvall

Produktion: Intellecta Finanstryck 11 3564 • Projektledning: Springtime • Fotograf: Christoffer Edling

Huvudkontor
Box 1353, 111 83 Stockholm, Besöksadress: Vasagatan 7
Tel: 08-501 150 00 Fax: 08-501 150 50 E-post: sbc@sbc.se
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