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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 10 december 2018 kl 18:00.

Lokal: Samlingslokalen, Kronborgsvägen 17B

DAGORDNING

Föreningsstämmans öppnande.

WFQMPPP?
Val av stämmoordförande.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Godkännande av röstlängd.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
Godkännande av dagordning.

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

Val av minst två rösträknare.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

v—Ar—iv—Av—tko WNHO' . Genomgång av styrelsens årsredovisning.. Genomgång av revisorernas berättelse.. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
.
Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

18. Presentation av HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant.

20. Val av revisorer och suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

24. Inkomna motioner

25. Föreningsstämmans avslutande.
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ÅRSREDOVISNING

HSB Brf Valby i Malmö

Org nr 746000-4802
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2017-09-01 — 2018-08-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1949/50 på fastigheten Kronborg 7 som föreningen
innehar med tomträtt. Fastighetens adress är Kronborgsvägen 13, 15 och 17 samt

Mariedalsvägen 56.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Föreningen har sitt säte i Malmö.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.

Föreningens lägenheter uppgår till 116 och fördelar sig enligt följande:
R 0 k Antal

2 76

3 40

Lokaler, bostadsrätt 1

Total lägenhetsyta 7272 kvm

Total lokalyta 150 kvm.

Lägenhetemas medelyta 62,69 kvm.
Parkeringsplatser 27st

_

Ulb/
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De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i

fastigheten:

2017: Renovering av samtliga hissar. Underhåll av skyddsrum och komplettering av utrustning i
dessa. Spolning av stammar. Brandskyddsarbete.

2016: Renovering av 2st gavelfasader och samtliga balkongpelare på Kronborgsvägen 13—17 har

utförts. Samtliga källargångar och skyddsrum har målats om. Manglar har installerats i

tvättstugorna på Kronborgsvägen, golv har renoverats i ena tvättstugan på Mariedalsvägen.
Taggsystem för bokning av tvättstuga och bastu har installerats. Nödbelysning har installerats i
samtliga källar— och vindskällargångar. LED-belysning har installerat i trappuppgångar, källare
och vindar.

2015: Nya golv i den gemensamma samlingslokalen, styrelserummet samt tvättstuga i hus 56.

2014: Gemensam el installerades. Värmecentralen byttes ut. Bastun har fått nytt aggregat och

seriekopplat brandlarm.
Oa
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Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 19/12-2017

Närvarande var 29 röstberättigade medlemmar.

Styrelsen under verksamhetsåret

Ordförande Ingela Hulthén
Vice ordförande Mustafa Vranjkovina t.o.m. 201 7-12-19

Vice ordförande Arvid Qvarnström fr.o.m. 2017-12-19

Sekreterare Mats Oredsson

Ledamot Dennis Sandström t.o.m. 2017-12-19

Ledamot Linus Göransson fr.o.m. 2017-12-19

Utsedd av HSB Sof1e Wallenman

Studieorganisatör Per Ehn

Suppleant Per Ehn fr.o.m. 2017-12-19

Suppleant Birgitta Andersson t.o.m. 2018-06-15

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Ingela Hulthén och Mats

Oredsson. Styrelsen har under året hållit 18 sammanträden.

Firmatecknare två i förening

Ingela Hulthén
Arvid Qvarnström

Mats Oredsson

Linus Göransson

Revisorer

Revisorer har varit Magnus Elgenstierna Weide och Caroline Tonning samt revisor från

BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning

Valberedning har varit Jessica Petersson och Nina Gren.

Representanter i HSB Malmö fullmäktige

Representanter i HSB-fullmäktige har varit Ingela Hulthén med Arvid Qvarnström som
suppleant.O?,
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Underhåll

Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

. Nytt Miljöhus.

. Brandskyddsarbete.

. Åtgärder läckage.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen och revisor Caroline Tonning samt Jessica
Petersson den 2018-08-14. Trapphus, vindar och källare var föremål för extra granskning. Gjorda

iakttagelser har antecknats i bilaga till styrelseprotokoll.

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande
större åtgärder:

0 Nya Entrédörrar samt taggsystem.
. Nya tak.
. Omfogning av fasad.
. Renovering av gården.

Planerade åtgärder ska finansieras genom upptagande av nya lån.

Ekonomi

Ärsavgiftema uppgick under året till i genomsnitt 789 kr/m2 bostadslägenhetsyta.
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiftema med 1 % fr o m 2019-01-01.

Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar
enskilda år.

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 10 032 250 kr. Under året har föreningen
Amorterat 155 000 kr, vilket kan sägas motsvara en amorteringstakt på 65 år.

Styrelsens intention är att amortera ner skulderna för att på sikt ge bättre finansiellt utrymme vid
framtida lånebehov. I syfte att begränsa riskerna har föreningen bundit lånen på olika

bindningstider.

Extrastämma

Extra föreningsstämma angående nya stadgar och nytt miljöhus hölls 2017-11-02 vari 34 st

röstberättigade medlemmar var representerade. Extrastämman beslutade enhälligt att anta stadgar
enligt styrelsens förslag. Ett andra beslut fattades vid ordinarie stämma 2017-12-07. Samma
extrastämma beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag om miljöhusets placering och

utformning.

Väsentliga förändringar i styrelsens sammansättning

Inga väsentliga förändringar av styrelsens sammansättning har ägt rum under året.
02/
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Väsentliga avtal

Omförhandling av nytt tomträttsavgäldsavtal kommer att ske sommaren är 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen står inför

Styrelsen bedömer att tomträttsavgälden kommer att höj as väsentligt. Den nya tomträttsavgälden
är inte känd. Vi har beräknat utifrån andra HSB-föreningars höjningar när vi budgeterat och tagit

höjd för den nya tomträttsavgälden med 130 kr per kvm bostads- och lokalyta, totalt 968 000 kr.

Medlemsinformation

Under året har 18 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 137 medlemmar

(138 föregående år).
' Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en

medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock

skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.

Ekonomisk ställning

Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets

utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Femårigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 6 196 5 999 5 850 6 206 5 161

Rörelsens kostnader -4 420 -4 728 -4 974 -4 726 -4 180

Finansiella poster, netto -1 16 -95 -78 -115 -139

Årets resultat 1 660 1 176 798 1 365 842

Likvida medel & f1n. placeringar 2 746 3 455 6 089 5 780 5 084

Skulder till kreditinstitut 10 032 10 187 7 312 7 437 7 562

Fond för yttre underhåll 968 626 170 569 203

Balansomslutning 20 167 19 938 14 789 13 935 12 811

Fastighetens taxeringsvärde 118 387 118 387 118 387 93 431 93 431

Soliditet % 46% 38% 43% 40% 33%

Alla belopp i kronor och genomsnitt

Räntekostnad kr/kvm 16 14 14 14 25

Låneskuld kr/kvm 1352 1373 985 1002 1019

Avgift kr/kvm 789 768 736 715 687

(Gå]
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Förändring av eget kapital

Uppl. Underhålls- Balanserat Årets

Insatser avgifter fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 182 960 0 625 972 5 550 332 1 175 996

Resultatdisponering under året 1 175 996 -1 175 996

lanspråkstagande 2017/2018 av yttre
fond -83 324 83 324

Avsättning år 2017/2018 yttre fond 425 000 -425 000

Årets resultat 1 659 935

Belopp vid årets slut 182 960 0 967 649 6 384 651 1 659 935

Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat 6 384 651

Årets resultat 1 659 935

Summa till stämmans förfogande 8 044 586

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 8 044 586

på,
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2017-09-01 2016-09-01

Resultaträkning 2018-08-31 2017-08-31

Nettoomsättning Not 1 6 196147 5 999 037

Fastlghetskostnader
Drift Not 2 -2 604 991 -2 628 300

Personalkostnader och arvoden Not 3 -263 780 -223 941

Löpande underhåll Not 4 -266 992 -352 507

Eeriodiskt underhåll Not 5 -83 324 -240 119

Ovriga externa kostnader Not 6 -350 567 -318 402

Fastighetsskatt/avgift -158 962 -156 410

Tomträttsavgäld Not 7 -7 968 -7 968

Avskrivningar Not 8 -683 750 -800 422

Summa fastighetskostnader -4 420 334 -4 728 068

*Rörelseresultat 1 775—813 1 270 969

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 161 12 205

Räntekostnader och liknande resultatposter -121 039 -107 178

Summa finansiella poster -115 878 -94 973

Årets resultat 1 659 935 1 175 996

Tilläggsupplysning
Årets resultat 1 659 935 1 175 996

Avsättning underhållsfond
* ;4'25.'OO'Q_ !.

-6_QG_ODO_
,

lanspråkstagande av fond för yttre underhåll : ; M 2221240-119:
Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond -341 677 -455 881

överskott 1 318 258 720 115
»

”&
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Balansräkning 2018-08-31 2017-08-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Mark Not 9 15 607 352 15 994 144

Inventarier Not 10 81 060 108 080

Pågående nyanläggningar och förskott Not 11 1 647 531 301 812

17 335 943 16 404 036

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 12 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 17 336 643 16 404 736

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 6 252 0

Avräkningskonto HSB Malmö 1 746 030 3 454 502

Ovriga fordringar Not 13 6 241 1 241

Aktuell skattefordran 39 654 42 206

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 32 566 35 194

1 830 743 3 533 143

Kortfristiga placeringar Not 15 1 000 000 0

Summa omsättningstillgångar 2 830 743 3 533 143

Summa tillgångar 20 167 386 19 937 879

(0 2_

%$
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Balansräkning 2018-08-31 2017-08-31

Eget kapital och ekutdter

Eget kapital Not 16

Bundet eget kapital

Insatser 182 960 182 960

Fond för yttre underhåll 967 649 625 972

1 150 609 808 932

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 6 384 651 5 550 332

Årets resultat 1 659 935 1 175 996

8 044 586 6 726 328

Summa eget kapital 9 195 194 7 535 260

Skulder

Långfristiga sku/der
Skulder till kreditinstitut Not 17 9 877 250 10 032 250

9 877 250 10 032 250

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 18 155 000 155 000

Leverantörsskulder 123 935 58 694

Fond för inre underhåll 1 696 17 197

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 814 310 2 139 478

1 094 942 2 370 369

Summa skulder 10 972 192 12 402 619

Summa eget kapital och skulder 20 167 386 19 937 879

0%._
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2017-09-01 2016-09-01

Kassaflödesanalys 2018-08-31 2017-08-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 1 659 935 1 175 996

Avskrivningar 683 750 800 422

Kassaflöde från löpande verksamhet 2 343 685 1 976 418

(före förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
(?kning (-) Iminskning (+) kortfristiga fordringar -6 072 28 774

Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -1 275 427 1 128 046

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 062 185 3 133 238

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -1 615 657 -8 612 630

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 615 657 -8 612 630

Einansieringsverksamhet
Okning (+) Iminskning (—) av långfristiga skulder -155 000 2 845 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -155 000 2 845 000

mot472 & 634392

manmanw årets början 3454 502 6038m.

mmMMvåldams slut 2msW GEMm

Öl?—
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (KS).

Valuta

All redovisning sker i svensk valuta SEK.

Byggnader

Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 61 år.

Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning,
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenternas

uppgår genomsnittligt till 2,01 %

Inventarier

Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få.

Detta innebär att föreningen redovisar inkomster tiII nominellt belopp(fakturabelopp).

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan.
Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering
till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och

bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt styrelsens

beslut gällande 2017/2018.

Inkomstskatt/underskottsavdrag
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut
till 927 173 kr (föregående år 927 173 kr)

045
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2017-09-01 2016-09-01

Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not 1 Nettoomsättning
Årsavgifter bostäder 5 743 730 5 582 824

Årsavgifter lokaler 70 384 68 356

Hyresintäkter 73 150 86 840

Årsavgift el 244 823 226 986

Övriga intäkter 64 060 34 031

6196147 5 999 037

Not 2 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 690 237 759 619

EI 445 999 417 690

Uppvärmning 942 963 904 835

Vatten 244 973 234 387

Sophämtning 118 451 108 343

övriga avgifter 162 368 203 425

Summa 2 60.4 991 2 628 300

Not 3 Personalkostnader och arvoden

*Styrelsearvode 181 650 134 400

Revisorsarvode 8 000 8 000

Löner och andra ersättningar 8 000 28 000

Summa 197 650 170 400

Sociala kostnader 66 130 53 541

Summa 66 130 53 541

Totalt 263 780 223 941

* | årets kostnad ingår 22 400 kr som avser föregående verksamhetsår

Not 4 Löpande underhåll
Material i löpande underhåll 17 921 29 680

Löpande underhåll av bostäder 79 296 3 188

Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 13 307 116 076

Löpande underhåll tvättutrustning 12 970 21 859

Löpande underhåll av installationer 1 437 0

Löpande underhåll Va/sanitet 2 797 3 441

Löpande underhåll värme 15 285 0

Löpande underhåll el 13 010 12 519

Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 20 006 47 889

Löpande underhåll hissar 13 865 100 179

Löpande underhåll huskropp utvändigt 74 344 2 063

Löpande underhåll markytor 2 754 15 613

Summa 266 992 352 507

Not 5 Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 0 41 138

Periodiskt underhåll tvättutrustning 83 324 15 312

Periodiskt underhåll va/sanitet 0 89 669

Periodiskt underhåll ventilation 0 54 250

Periodiskt underhåll el 0 39 750

Summa 83 324 240 119
0 %
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2017-09-01 2016-09-01

Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not 6 Övriga externa" kositnuder
Förvaltningsarvoden 169 937 166 096

Revisionsarvoden 10 288 9 600

Övriga externa kostnader 170 342 142 706

Summa 350 567 318 402

Nu!?” 'lu'omträftsavgäldt
Tomträttsavgäld 7 968 7 968

Ny tomträttsavgäld kommer att gälla fr.om 2020-07-01

Mota Avékrlvnlngpr
Byggnader och ombyggnader 656 730 773 402

Markanläggningar 0 O

Inventarier 27 020 27 020

Summa 683 750 800 422
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Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not9 ByggnadarochMam
Ingående anskaffningsvärde byggnader 32 337 478 24 082 803

Årets investering hissar 269 938 0

Utrangering hissar O -346 525

Omklassificering 0 8 601 200

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 607 416 32 337 478

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader -16 343 334 -15 916 457

Utrangering (hissar) 0 189 935

Årets avskrivningar -656 730 -616 812

Utgående avskrivningar -17 000 064 -16 343 334

Bokfört värde Byggnader 15 607 352 15 994 144

Bokfört värde Byggnader och Mark 15 601 352 15 994 144

Taxeringsvärde för:

Byggnad - bostäder 62 000 000 62 000 000

Byggnad - lokaler 347 000 347 000

62 347 000 62 347 000

Mark - bostäder 56 000 000 56 000 000

Mark - lokaler 40 000 40 000

56 040 000 56 040 000

Taxeringsvärde totalt 118 387 000 118 387 000

Nat 10 nummret

Ingående anskaffningsvärde 403 309 403 309

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 403 309 403 309

Ingående avskrivningar -295 229 —268 209

Årets avskrivningar -27 020 -27 020

Utgående avskrivningar -322 249 -295 229

Bokfört värde 81 060 108 080

Not 11 Pågående byggnation
Ingående anskaffningsvärde 301 812 290 382

Omklassificering till byggnad (hissar) 0 -8 601 200

Årets investeringar 1 345 719 8 612 630

Pågående nyanläggningar 1 647 531 301 812

Pågående byggnation avser byggnation av nytt miljöhus.
Miljöhuset beräknas kosta 1,7 miljoner kronor och vara klart hösten 2018.

[910112 Mnkr

Andel HSB Malmö 500 500

Andel Fonus 200 200

700 700
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Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 1 241 1 241

Övriga fordringar 5 000 0

6 241 1 241

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 0 2 511

gpplupna ränteintäkter 3 354 3 739

Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 212 28 944

32 566 35 194

Not 15 Kortfristiga placeringar
Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för. 1 000 000 0

Not 16 Förändring av eget kapital
Uppl. Underhålls- Balanserat res. '

Insatser avgifter fond /Disg.fond Årets resultat

Belopp vid årets ingång 182 960 0 625 972 5 550 332 1 175 996

Resultatdisponering under året 1 175 996 -1 175 996

Ianspråkstagande 2017/2018 av yttre fond -83 324 83 324

Avsättning år 2017/2018 yttre fond 425 000 -425 000

Årets resultat 1 659 935

Belopp vid årets slut 182 960 0 967 649 6 384 651 1 659 935

Not 17 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering
SEB Bolån 25884604 1,02% 2021-06-28 2 537 250 25 000

SEB Bolån 36841222 1,04% 2019-10-28 4 525 000 100 000

SEB Bolån 41310030 1,31 % 2020-07-28 2 970 000 30 000

10 032 250 155 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 9 877 250

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 9 257 250

Finns Swap-avtal knutna till föreningen Nej
Genomsnittsränta vid årets utgång 1,19%

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
2018-08-31 2017-08-31

Ställda säkerheter 19 364 000 19 364 000

Cz—
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. Org Nr: 746000-4802

HSB Brf Valby i Malmö

Noter 2018-08-31 201 7-08-31

Not 18 Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 155 000 155 000

Not 19 Upplupna kostnaden,.och'förutbotalda Intäkter
Upplupna räntekostnader 21 655 26 197

Övriga upplupna kostnader 319 069 1 628 109

Förutbetalda hyror och avgifter 473 586 485 172

814 310 2139 478

Väsentliga mahdolsermarräkenskapsårets slut

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 1 % från och med 1 janauri 2019.

M'almöÄ/L- 2018

4

n Nesci g Ia Hulth MatsOredsson
f

7

Linus Göransson

. beträffan- - denna årsredovisning 

 v föreningen vald revisor

'A reningen vald revisor
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_BOReViSion_

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Brf Valby i Malmö, org.nr. 7460004802

. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga

Rapport om årsredovisningen felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför

Uttalanden granskningsåtgårder bland annat utifrån dessa risker och
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Valby i inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

Malmö för räkenskapsår 2017-09-01 — 2018-08-31. ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd avEnligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

augusti 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är information eller åsidosättande av intern kontroll.
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer

interna kontroll som har betydelse för min revision för att
resultaträkningen och balansräkningen förföreningen.

utforma granskningsätgärder som är lämpliga med hänsyn till

Grund för uttalanden omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten . utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den används och rimligheten i styrelsens uppskattningari
föreningsvalda revisorns ansvar. redovisningen och tillhörande upplysningar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel omStyrelsens ansvar
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten påårsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna jag

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda kan fortsätta verksamheten.

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med . utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,

något av detta. och om årsredovisningen återger de underliggande

transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar

rättvisande bild.

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionensi Sverige. Mitt mål är att uppnå en

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jagrimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den internapå oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
kontrollen som jag identifierat.

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
Den föreningsvalda revisorns ansvar

lSA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en

årsredovisningen. rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

02/
Som del av en revision enligt lSA använderjag professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:
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_BORCViSion_

Rapport om andra krav enligt lagar, andra Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionelltförfattningar samt stadgar
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslagetUttalanden till

dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Valby i Malmö för granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av
räkenskapsår 2017—09-01 — 2018-08-31 samt av förslaget till HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga förVi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskildförslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra

Grund för uttalanden förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Olena Z zul ak ÄElgenstierna WeideStyrelsen ansvararför föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att BoRevi on AB Av föreningen vald revisor

fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse Av HSB Riksförbund
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, utsedd revisor
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende: Caror e Tonning

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon Av föreningen vald revisor

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av

föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag

till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt

med bostadsrättslagen.
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Motioner till BRF Valby 24-08-2018

Motionär: Caroline Tonning, Kronborgsvägen 17b

Här bifogar jag 8 motioner som jag har talat med flera boende om i föreningen och jag för även deras talan

nedan.

Motion 1 - Lekmannarevisor i BRF Valby

Jag har suttit som revisor i BRF Valby i två år och anser att funktionen som Iekmannarevisori BRF Valby är i dag
inte har en viktig funktion och personen i frågas kompetens kan användas på bättre sätt.

Idag ser vi bara till att fakturor som redan är attesterade och betalda följer styrelseprotokoll samt bifogar en
check list till Revisorerna BoRevision. Att varje månad gå igenom tex VA Syd fakturor, Ragnsells fakturor etc

som styrelsen enligt kontrakt redan attesterat är inte effectivt.

Föreningens Revisor BoRevison är ansvariga för att göra kontroller då de gör årsredovisningen, detta ärinte ett
arbete för lekmannarevisorer.

Följande punkter finner jag av vikt och föreslår en förändring av revisorns arbete.

' Revisorn bjuds alltid in när ett beslut angående en ny offert över 350.000kr skall tas.

' Revisorn har en röst när det gäller antagande av nya offerter.

' Revisorn stämmer av fakturor med offerter över 350.000, ej löpande som tex VASyd.

' Revisorn kan assistera vid utvärdering och intagande av offerter. Ett krävande arbete för styrelsen och

avlastning och assistans är viktigt.

- Revisorn bjuds in för att assistera, kontrollera och rösta likt ovan när det gäller län eller

bankförändringar.

' Revisorn gör stickkontroller av fakturor vidbehov.

- Revisorn assisterar/informerar förvaltaren när vidarfakturering av kostnader skall göras.

- Revisorn assisterar BFR Revisor för närvarande Borevision i fall att det behövs.

. De i styrelsen eller revisor måste lägga ner sin röst om personren sitter på två stolar eller har någon

koppling till offerten. Detta är för allas bästa för att inte jävsituationer skall uppstå.

' Revisorn har inte rätt att involvera sig i boendefrågor utan har bara en finansiell rådgivande/

assisterande och kontrollerande roll.
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' Styelsen får be revisorn om extra hjälp i olika frågor men då skall detta ha tagits upp och beslutats på

ett styrelsemöte.

Motion 2 - Suppleanter

Då det idag är så att endast styrelsemedlemar har rösträtt och suppleanterna ändast när de erstätter en

ordinarie föreslårjag här en förändring.

Suppleanter utför idag även ordinarie uppgifter och är väl informerade om styrelsens arbete. Då finnerjag att

det inte är mer än rätt att de också har rösträtt då det ger större förankring och objektivitet i beslut.

Motion 3 - Parkeringar

Vi har i föreningen en möjlighet att erbjuda reserverade platser på avgränsat område till boende enligt

turordning och detta är bra för röreningens boende.

Då kostnaderna för parkeringarna långt överstiger det vi får in i hyra föreslår jag att det skall införas

marknadsmässiga priser på parkeringsplatserna med en indexhöjning varje år.

Det är int acceptabelt att det kostar mer att stå på gatan än att ha en reserverad plats. Intäkterna för

parkeringarna måste täcka bommar, nycklar och service.

Jag föreslår att priserna höjs för parkeringsplatserna framför falaffel kiosken obedelbart och priserna för den
andra parkeringen höjs när bygget är klart.

Dessutom föreslårjag att buskarna på parkeringsplatsen vid falaffelkiosken tas bort, ett ordentligt stängsel

sätts där trä staketet står och ytterligare två parkeringsplatser görs efter långsidan.

Motion 4 - Förvaltare

Då jag som Revisor i föreningen ser de otroliga kostnader vi har för att vara medlemar och använda HSB som

frövaltare är det otvivelaktigt dags att utvärdera andra förvaltare då vi både kan få ner kostnaderna samt få en

mycket bättre plattform att arbeta ifrån.

Den plattform HSB erbjuder är under all kritik 2018 och hantering och sevice av tex dokumentation,

vidrfakturering, tillfällig tillgång för revisorer samt hemsida och informationsflöde till medlemar är i dagsläget
inte acceptabel till de kostnader vi har.

Jag föreslår att offerter tas in från Bredablick och Akevo som har mycket bra renome, serviceminded samt

erbjuder samma tjänster som HSB till lägre pris.

Som revisor till föreningen kan jag rekomendera Deloitt som har en egen BRF avdelning i Malmö och mycket

god kompetens. Här måste ju ett kostnadsförslag inhämtas och utvärderas.
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Jag föreslår även ett medlemskap i Bostadsrätterna därjuridisk hjälp, dokumentation, utbildning ingår

obegränsat för styrelsen då vi idag betalar per timme till HSB. Första året är dessutom gratis hos
bostadsrätterna.

Jag vill även säga att Sofie Wallman från HSB har alltid gjort ett mycket bra och kompetent arbete.

Motion 5 - Fasader och Fönster mot Mariedalsvägen

Jag ber att det görs ett tillägg i reparationsplanen till fasaderna och det gäller våra fönster.

Fönstrena i BRF Valby är över 40 är, företaget som gjorde dem finns inte längre och det är därför omöjligt att

få fram reservdelar som tex gummilister som tätar fönster och tar bort ljud, luftningslister som kan öppnas och

stängas, handtag som inte kan stänga fönster ordentligt.

Trafiken på Mariedalsvägen har kraftigt ökat på 40 år och de senaste åren i och med utbyggnaden av västra
hamnen. Att då inte ha fönster som håller eller som kan repareras är idag etthlsoproblem vilket även fastighets

och gatukontoret belyser.

Malmö stad ger idag bidrag till bostäder där man behöver byta fönster pga extremt tilltaget trafik buller.

malmo.se Stads lanerin --trafik Trafik--hallbart-resande Trafikbuller Bullersk ddsbidra .html 

Då även fogarna i fasaderna måste repareras serjag att det är både mest fördelaktigt tidsmässigt, ekonomiskt

och hälsosamt att detta görs samtidigt och snarast. Först kronborgsvägen 17 och Mariedalsvägen 56 och etapp

2 Kronborgsvägen 13 och 15.

Vid frågor kan jag rekomendera Hofterup Glasmästeri som sakkunning då detär han som servar fönster i

föreningen.

Motion 6 — Böter vid svlar och felhantering i sophuset

Då det i dag kostar oss otroliga summora att farakta bort och tmma sopkärl extra för att vissa i föreningen inte

följer de regler vi har för sophantering föreslås darför en bötesavgift på 900kr när bråte som skall köras till
miljöstationer ställs i miljöhuset. Då föreningen på andra sidan Kronborgsvägen fått igenom detta samt att vi
nu har kamror intallerade är detta inte något som skall vara något problem då HSB har godkännt denna

reglering.

Motion 7 — Hissarna

Sedan vi fick de nya hissarna har många i föreningen klagat på att de är mer oljud än tidgare. Detta har lyfts

fram till styrelsen och har även felanmälts under året av flera boende. Problemet ligger där i att de stora

skåpen med maskinen i källarplanet har fötter som är skruvar och står direkt på betonggolvet som vidar
transporterar oljudet i hela trapphuset. Detta är något som Ieverantren själv skulle kunnat räkna ut eller tagit

upp samt att detta är relativt enkelt att åtgärda med ordentliga gummifötter eller gummi mattor under

maskinskåpen. Då kostnaden /hiss har legat på ca 1 miljon är kostnaden för Thyssenkrupp att åtgärda detta
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väldigt låg samt deras och föreningens NKI (Nöjd kund index) skulle stiga drastiskt och de boende skulle få en
hälsosam miljö att bo i.

Därför ber jag och flera boende med mig att detta åtgärdas snarast.

Motion 8 — Investeringar över 400.000kr och homingar av avgifter

Då vi alla äger en del av föreningen och föreningens ekonomi påverkar våran privata ekonomi skall dörför inköp

göras med vasamhet samt de boende har en önskan om dessa. Därför motionerarjag för att alla investeringar
över 400.000 brutto skall det röstas om.

Då det under flera års tid gjorts höjningar av våra avgifter motionerarjag om att höjningar bara får göras när

styrelsen konkret kan redovisa varför en höjning behövs. Då vi i dag är en av de föreningar i området med högst
avgifter är inte detta attraktivt för våra lägeneheter och försvårar vid eventuell försäljning.

Om det tas ut en höjning för att tomträtten går ut 2020 är det viktigt att det finns bakrundsberäkning för detta

annars bör det inte användas som ett argument. Då det i dagsläget inte finns några riktlinger eller besked anser

jag därfaer att detta är en vilande anledning.
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| " | Gmall BeraIby (brf.valby©gmail.com>

Motion

jorgen.moller©minepost.nu (jorgen.moller©minepost.nu> 22 augusti 2018 09:17

Till: HSB Valby (brf.valby©gmail.com>

Hej!

Lämnar härmed en motion för årsmötet 2018.

På nya miljöhuset finns ett antal lampor, som tänds under kväll och natt.

De lyser in i lägenheten hela natten.

Förslag:
in rörelseindikationer, såglnåirngen sätta att de tänds när någon passerar miljöhuset

svagare lampor, så att det inte bli så ljust inne i lägenheten.

Vänligen
Jörgen Möller 158
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STYRELSENS SVAR PÅ INKOMNA MOTIONER

Svar på motion 1 om ”Lekmannarevisori BRF Valby”

Styrelsen har fått förtroendet att förvalta föreningen och revisorerna att granska att detta går
korrekt till. Revisorns betydelse försvinner ifall denna är delaktig i styrelsens arbete, däremot

välkomnar styrelsen fler ledamöter som kan vara behjälpliga inom olika arbetsområden. Även

extra hjälp av revisorn uppskattas om behov uppstår.

Styrelsen yrkar avslagpå motionen.

Svar på motion 2 om ”Suppleanter”

Suppleanttiden ses lite som en inlämingsprocess för att kunna ta rollen som ledamot. Då och
då träder suppleanterna in som ordinarie ledamöter och får på så vis likvärdig position. Det är

fullt möjligt att på stämman välja att inte ha några suppleanter och istället välja in fler

ledamöter om stämman så önskar. Oftast är det lättare att hitta suppleanter än ledamöter till

styrelsen.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Svar på motion 3 om ”Parkeringar”

a) Föreningen har haft årlig höjning av parkeringsplatserna och ser över dessa med jämna
mellanrum. Dock är det inte möjligt att täcka den kostnad det innebär att upplåta parkering åt

de boende i sin helhet. En kostnad som täcker för alla utgifter är inte möjligt att ta ut.

Styrelsen kommer att se över kostnaden för parkeringsplatserna efter att MKB-byggnationen
är klar.

Styrelsen anser motionen vara besvarad.

b) Staket har diskuterats för hela föreningens gränser, dock står trästaketet inte på föreningens
mark.

Styrelsen yrkar avslagpå motionen.

0) Frågan om utökade antalet parkeringsplatser hänskjuts tills dess att vi ser över

parkeringsplatserna i sin helhet efter att MKB-byggnationen är klar.

Styrelsen anser motionen vara besvarad.

Svar på motion 4 om ”Förvaltare"

Det åligger styrelsen att med jämna mellanrum se över föreningens avtal. För att få det stöd

som behövs för en styrelse idag kräver en grundlig genomgång av det utbud som finns.

Styrelsen anser motionen vara besvarad.
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Svar på motion 5 om ”Fasader och Fönster mot Mariedalsvägen”

Styrelsen har sökt om bullerskydd för fönster ut mot Mariedalsvägen, dessa kommer att bytas
ut i samband med andra renoveringsarbeten som tak- och fasadrenovering. Detta innebär inte

ett byte av samtliga fönster. Fönstrena är 30 år och börjar gå mot sitt slut, men flertalet håller

några år till under förutsättning att de tas om hand som tänkt.

Styrelsen anser motionen vara besvarad.

Svar på motion 6 om ”Böter vid svlar och felhantering i sophuset”

Enligt 7 kap. 14 & bostadsrättslagen (1991 :614) är en bostadsrättsförening begränsad i vilka

avgifter som får tas ut. Styrelsen har emellertid för avsikt att se över möjligheten att sätta upp
kameror i milj öhuset.

Styrelsen yrkar avslagpå motionen.

Svar på motion 7 om ”Hissarna”

Hissarna har haft en del justeringar som behövt åtgärdas efter färdigställande. Styrelsen har

fortfarande en del punkter av bocka av och jobbar för att förbättra bland annat ljudnivån.

Styrelsen anser motionen vara besvarad.

Svar på motion 8 om ”Investeringar över 400.000kr och höjningar av avgifter”

Styrelsen är demokratiskt vald på stämman för att ansvara för föreningens förvaltning, detta
innefattar upphandlingar som kan resultera i höjning av avgiften (lika väl som generella

kostnadsökningar i stort som sker i samhället). Denna uppgift kommer också med ett
personligt ansvar. Skulle alla större investeringar och upphandlingar beslutas av en stämma
skulle inte mycket genomföras samt att ingen önskar sitta i styrelsen och ansvara för beslut de

inte vill fatta.

Styrelsen yrkar avslagpå motionen.

Svar på motion 9 om "Belysning på nya miljöhuset”

Svagare belysning kommer att sättas på plats.

Styrelsen yrkar bifall på motionen.



ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Egna anteckningar.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat 
förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. 
HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar – även andra än HSB bostadsrättsföreningar – och fastighetsbolag 
med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, 
upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. 
HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 010 - 442 30 00. 
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