
DELÅRSRAPPORT 2021
Januari – Augusti 
HSB Malmö ekonomisk förening

Nu planeras säljstart för HSB brf Kalk, med utsikt över Kalkbrottet Limhamn (inspirationsbild).
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V D H A R ORDE T

STABILT HALVÅR FÖR HSB MALMÖ  
MED FOKUS PÅ DIGITAL UTVECKLING 
När jag ser tillbaka på det senaste halvåret kan jag konstatera att det är mycket som har 
hänt. Verksamheten har inte stannat av trots rådande pandemi. 

Vi har fortsatt att följa myndigheternas rekommenda-
tioner och medarbetare har så långt som möjligt 
jobbat hemifrån. Detta har resulterat i att vår verksam-
het har ställt om och digitaliseringen har påskyndats. 
Under hösten sker en succesiv tillbakagång till konto-
ren igen. Jag är övertygad om att det fysiska mötet är 
viktigt och kommer att komplettera det digitala väl.  
 Vi har ett bra resultat under de förutsättningar som 
råder med pandemin. Ett starkt rörelseresultat i nivå 
med förra året och en positiv utveckling av driftnettot. 

DIGITALA LÖSNINGAR SOM  
UNDERLÄTTAR OCH EFFEKTIVISERAR
Den stora digitala satsningen fortsätter framåt. Den 
berör hela HSB och bidrar till att effektivisera och 
förbättra vårt arbete samt utveckla kvaliteten på våra 
tjänster. Allt från att minska energiförbrukningen i 
våra fastigheter till att förenkla styrelsearbetet för 
kunder och medlemmar. 
 Vi har under våren påbörjat förberedelserna inför 
implementeringen av en ny och modern lösning för 

Nu underlättar HSB Malmö för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Modellen, där unga köper halva lägenheten men genom stöd av HSB bor i 
hela, sänker trösklarna in på bostadsmarknaden.
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vår ekonomi-hantering. På grund av förseningar i 
leverans har vi lägre utvecklingskostnader än förväntat. 
Däremot har vi nu en AI-robot på plats som hjälper oss 
med administrativa uppgifter, lanserat ett förbättrat 
dokumenthanteringsverktyg samt påbörjat implemen-
teringen av ett forum för bostadsrättsföreningar.

MEDLEMSVERKSAMHETEN
Vi har haft fortsatt fokus på att stötta våra bostadsrätts-
föreningar, främst när det gäller att genomföra 
stämmor och möten på ett smittsäkert sätt. Bland 
annat har vi lanserat en app som förenklar digital 
stämma. 
 Vi har tappat en del medlemmar, något som har 
varit förväntat då våra bosparande medlemmar har bytt 
bank. Trots detta ser vi en ökning på 25 nya medlem-
mar under årets första åtta månader, vilket visar på en 
stark medlemsutveckling. 

STARK NYPRODUKTION MED GOD FÖRSÄLJNING
För närvarande har vi 152 lägenheter i produktion, 
både hyres- och bostadsrätter. Våra projekt, HSB brf 
Atleten och HSB brf Vattenbrynet, sålde slut i år och 
inflyttningen har påbörjats. 
 Nu planerar vi försäljning av två nya projekt, HSB 
brf Kalk och HSB brf Sockerpärlan. Där även koncep-
tet HSB Dela lanseras, som kortfattat går ut på att HSB 
köper halva lägenheten och den unga vuxna köper 
halva. Syftet är att underlätta för unga vuxna att 
komma in på bostadsmarknaden.  
 Vi fortsätter arbetet med att starta upp ett klimat-
neutralt byggprojekt, som en del i av vårt engagemang 
i LFM30. Initiativet med det övergripande målet att 
bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska vara 
klimatneutral med netto noll CO2-utsläpp.
 Det är bara att konstatera, nyproduktionsmarkna-
den har inte gått på sparlåga.

HYRESFASTIGHETERNA  
FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS
Vi har en låg vakansgrad och ser nu helårseffekter av 
vårt relativt nya fastighetsbestånd i Vellinge. 
 Arbetet med att installera solceller på våra hyresfas-
tigheters tak fortsätter. Vi har även förbättrat flera 
miljörum, med syfte att göra det lättare att sortera rätt. 
I samarbete med BID Möllan har vi trygghetscertifierat 
en av våra fastigheter och målet är att certifiera fler. 
 Vid Sorgenfri har det varit inflyttning i den nypro-
ducerade hyresfastigheten Spiggan 2 och vi har även 
öppnat upp intresseanmälan till de 62 nyproducerade 

hyreslägenheterna i Hököpinge.
 50 000 nya hyresgäster har flyttat in i fastigheten 
Strutsen på Limhamn, som det dessutom surrar om. 
Nu står en uppkopplad bikupa på innergården, som 
forskare på Malmö Universitet följer med syfte att 
vidmakthålla den biologiska mångfalden.  

KONFERENSVERKSAMHETEN
Något som syns i prognosen är att vår konferens och 
mötesverksamhet, Sky High Meetings högst upp i 
Turning Torso, fortsatt är direkt påverkad av pande-
min. Främst på grund av restriktioner om max antal 
deltagare, men också för att vi har velat minska risken 
för trängsel för våra hyresgäster i huset. 

FÖRVALTNINGEN   
Trots pandemin och de begränsade möjligheterna att 
träffas fysiskt visar förvaltningsverksamheten ett positivt 
resultat. Vi har upplevt en ökad efterfrågan på våra 
tjänster, vilket kan ses som ett resultat av hög leve-
ranskvalitet och stärkt kommunikation med kunderna. 
I höst får vi svaren på vår kundundersökning som 
kommer hjälpa oss att prioritera framåt. Snart välkom-
nar vi vår nya förvaltningschef som bland annat har i 
uppdrag att utveckla kundvärdet och hållbara tjänster.    

STÄMMAN 8 APRIL
Även detta år genomfördes stämman digitalt. Stämman 
gick på valberedningen förslag och två nya ledamöter 
valdes in i styrelsen, Hasse Hajar och Helcio Apgaua.

Michael Carlsson
Vd HSB Malmö

V D H A R ORDE T

Vi har nu en AI-robot på  
plats som hjälper oss med  
administrativa uppgifter.
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DELÅRSRAPPORT  
JANUARI – AUGUSTI 2021
• Koncernens omsättning har stärkts jämfört föregående år,  

uppgår till 264,8 (246,6) MSEK
• Koncernens rörelseresultat exkl engångsposter om 6,6 (6,2)  

uppgår till 36,6 (37,1) MSEK
• Koncernens rörelseresultat uppgår till 43,2 (43,3) MSEK
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 24,0 (22,4) MSEK
• Synligt eget kapital i koncernen 1.114 (1.078) MSEK
• 152 lägenheter i produktion
• 167 lägenheter har flyttats in i under perioden
• Säljstarter om över 110 lägenheter planeras för hösten  

där vi även lanserar vårt nya koncept HSB Dela

VERKSAMHETEN
(Siffror inom parantes avser 2020-12-31)
Koncernen omfattas av moderföreningen HSB Malmö 
ek för och dess dotterföretag. Verksamheten bedrivs i 
Malmö, Burlöv, Lomma, Svedala, Trelleborg och 
Vellinge kommuner. 
 HSB Malmö omfattar medlems- och förvaltnings-
service, nyproduktion, finansverksamhet och central 
administration.
 HSB Sundsfastigheter AB och dess dotterbolag 
bedriver fastighetsförvaltning. Bolagen äger ett 
fastighetsbestånd som omfattar 2 329 (2 329) lägenhe-
ter och 21 732 (21 732) kvm lokaler. Fastigheternas 
marknadsvärde utifrån värderingen per 2020-12-31 
med tillägg för gjorda förvärv, uppgick den 31 augusti 
2021 till 5 912 (5 873) MSEK. Motsvarande bokfört 
värde uppgick till 3 859 (3 805) MSEK. Ny värdering 
görs per 31 december 2021. 
 HSB Malmö ek för exploaterar tillsammans med 
HSB Produktion AB mark i Hököpinge genom HSB 
Betladan Exploatering HB och för övrig nyproduktion 
genom HSB Projekt i Malmö HB, HSB Projekt Hol-
ding i Malmö AB samt HSB Nya Ellstorp Holding AB. 
Bolagen ägs till 50 % vardera. 

ÄGARFÖRHÅLLANDE / MEDLEMMAR
(Siffror inom parantes avser 2020-12-31)
HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs med 
en andel vardera av 254 (254) bostadsrättsföreningar 
och 51 883 (51 858) enskilda medlemmar. Under året 
är antal bostadsrättsföreningar oförändrat och antal 
enskilda medlemmar har ökat med 25 (+1 023) 
enskilda medlemmar. Nettoförändringen blir således 
en ökning med 25 (1 024) medlemmar under året. 
Totalt har HSB Malmö 52 137 (52 112) medlemmar. 

KONCERNENS RESULTAT OCH OMSÄTTNING
(Siffror inom parantes avser 2020-08-31)
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 264,8 
(246,6) MSEK. Konferensverksamheten har haft en 
fortsatt låg nivå under pandemin, men vår förvaltnings-
verksamhet har utvecklats positivt med förbättrade 
intäkter samt att vi nu får en helårseffekt av fastighets-
förvärv som gjordes under föregående år. 
 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 43,2 
(43,3) MSEK. I årets resultat ingår poster från vår 
nyproduktion med 6,6 (6,2) MSEK. Dessa består av 
resultat från andelar i intresseföretag kopplade till 
pågående nyproduktionsprojekt.
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 24,1 
(22,4) MSEK. 

V E RK S A MHE T SBE R ÄT T E L SE
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FASTIGHETSBESTÅNDET
Hyresintäkterna uppgick under perioden till 193,5 
(187,4) MSEK.
 Driftnettot uppgick under perioden till 118,3 
(116,3) MSEK och vakansgraden uppgick till 1,4 
(0,8) %. 
 Vi har under året hållit en hög takt vad gäller vårt 
fastighetsunderhåll. Renoveringen av bostadshissarna i 
Turning Torso är snart slutförd och renovering av 
installationerna i fastigheterna Fyndet 7 och Ludvigsro 
6-7 har även slutförts under denna period.
 Vi har även under året påbörjat elsanering av 
fastigheterna Myntet 3 och Myntet 6 vid Sorgenfri och 
i Trelleborg slutfört en större renovering av Harven 14 
där fastigheten bl.a. fick nytt tak och nya fönster.
 Installation av solceller i fastigheten Racketen 2 
(”Sportsbyn”) blev klart under sommaren och är vårt 
senaste tillskott till skaran fastigheter med solceller. 
Sedan tidigare har fastigheterna Ripan 14 och Fören 3 
(Turning Torso Gallery) försetts med solceller. 
 Antal bosparpoäng som krävts under perioden har 
varit som lägst 0 (0) poäng och som högst 1 632 (1 
189) poäng. Snittvärdet för de totalt 156 (162) nyin-
flyttningarna har varit 186 (164) poäng. 

INVESTERINGAR I FASTIGHETER
Under perioden har investeringar om 102,6 (317,7) 
MSEK genomförts och avser både nyproduktion och 
befintliga fastigheter.

FÖRVÄRV AV FASTIGHETER OCH BOLAG
Inga förvärv har skett under perioden.

FÖRSÄLJNINGAR AV FASTIGHETER OCH BOLAG
Inga försäljningar har skett under perioden. 

NYPRODUKTION
Vid västra Sorgenfri har produktionen av 52 hyreslä-
genheter i Spiggan 2 slutförts och inflyttning skedde i 
februari. Bredvid ligger HSB brf Konduktören där 55 
bostadsrättslägenheter färdigställdes i december 2020.
 På Hyllie är projektet HSB brf Atleten i full produk-
tion. Projektet med 121 bostadsrättslägenheter i 
attraktiva och kommunikationsnära lägen är slutsålt 
och i första etappen om 78 st lägenheter har inflytt-
ning redan skett. 
 I Klagshamn pågår produktionen av HSB brf 
Vattenbrynet med sammanlagt 79 slutsålda bostads-
rättslägenheter. Lägenheterna ligger med en fantastisk 
utsikt över kalkbrottssjön i Klagshamn och det vackra 
landskapet. I den första etappen om 32 lägenheter har 
inflyttning precis skett.
 I Hököpinge pågår uppförandet av 62 hyreslägenhe-
ter i två fastigheter ute i Hököpinge brukspark, vilket 
kommer bli ett bra komplement till våra fastighetsför-
värv i Vellinge tätort. Inflyttning beräknas till 
2021/2022.
 Sammantaget har HSB Malmö 152 lägenheter i 
produktion varav 90 är bostadsrättslägenheter och 62 
är hyreslägenheter. Under perioden har det varit en 
hög efterfrågan på våra bostadsrättslägenheter och 
samtliga projekt är slutsålda. Under hösten förväntas 
två nya projekt släppas till försäljning med över 110 
bostadsrättslägenheter. I båda projekten kommer vårt 
nya koncept, HSB Dela finnas tillgängligt för 10% av 
lägenheterna. 

Stort engagemang och driv för att kapa användningen av värme och el. Det gjorde 
HSB brf Elisetorp i Arlöv till vinnare av den nya tävlingen Årets Energibästa Bo-
stadsrättsföreningen, som arrangeras av HSB Malmö. Priset gällde 2020 och togs 
emot i början av året av bland andra Agneta Klinth och Björn Cederslätt, ordförande 
respektive vicevärd i föreningen. Foto: Anette Rantala

V E RK S A MHE T SBE R ÄT T E L SE

Bin och andra pollinerade insekter minskar drastiskt, något som 
kan få svåra konsekvenser då de spelar en viktig roll i att pollinera 
grödor och vidmakthålla den biologiska mångfalden. För att möta 
utmaningarna och bidra till forskning har HSB installerat en digitali-
serad bikupa, utrustad med uppkopplade sensorer, på innergården 
av en hyresfastighet på Limhamn. 
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LIKVIDITET OCH FINANSIERING
(Siffror inom parantes avser 2020-12-31)
Koncernens disponibla likvida medel och outnyttjade 
kreditfaciliteter uppgick per balansdagen till 1 026,2 
(734,9) MSEK. 
 Likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter 
överstiger avräkningsskulden till förvaltade bostads-
rättsföreningar vilket innebär att HSB Malmö har full 
täckning för denna skuld.
 Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick till 
2 060,0 (1 910,0) MSEK. 
 HSB Malmö ek för är sedan 2008 registrerat hos 
Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksam-
het (2004:299). Insatta medel används för finansiering 
av föreningens ordinarie verksamhet. Insatta medel 
omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsga-
ranti och kan förloras i händelse av Föreningens 
obestånd. 
 HSB Malmö är sedan 2018 registrerat som ombud 
till HSB Finansstöd AB. HSB Finansstöd AB tillhand-
håller betaltjänster och bedriver tillståndspliktig 
verksamhet under Finansinspektionens tillsyn.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Inga händelser under året har medfört någon föränd-
ring i våra bedömningar. För mer utförlig beskrivning 
av eventuella risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 
senaste årsredovisning per 2020-12-31. 

V E RK S A MHE T SBE R ÄT T E L SE

I året lanserade vi en ny medlemsförmån, rabatterat pris för inträdet till 
kulturhuset Funnys Äventyr i Malmö.

Maria och Adam Strandhag har köpt lägenhet i det slutsålda projektet HSB 
brf Vattenbrynet.  
– Vi har vänner i området, och hade letat ett tag när det här projektet dök 
upp, berättar Adam, vid inflyttningen i somras. 

HÄNDELSER EFTER RESULTATPERIODENS UTGÅNG
Inga händelser finns att rapportera.

FRAMTIDA UTVECKLING
HSB Malmös kärnverksamhet som består i att leverera 
kvalitativa förvaltningstjänster till bostadsrättsfören-
ingar är stabil och utvecklas fortlöpande. 
 Det finns även förhoppningar om att marknaden 
ska erbjuda möjligheter till fastighetsförvärv för att 
utöka vårt hyresbestånd.  
 Service, öppenhet och kvalitet är ledorden som ska 
ge oss ett fortsatt fokus på medlemsnytta och ekono-
misk hållbarhet.
 HSB Malmö är ISO-certifierade med 9001:2015 och 
ISO 26000. Genom ständiga förbättringar arbetar vi 
med att få en säkrare leverans, med hållbarhet i fokus 
och på sikt nöjdare kunder, medlemmar och anställda.

DELÅRSRAPPORT
Delårsrapporten avges och granskas i linje med den på 
riksnivå antagna koden för HSB. 
 Delårsrapporten är upprättad i enlighet med ÅRL 
och BFNAR 2012:1. Samma redovisningsprinciper 
tillämpas som i senaste årsredovisning. 
 Syftet med rapporten är att ge våra medlemmar och 
vår personal samt externa intressenter en utökad insyn 
i verksamheten.
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RESULTATRÄKNING
Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK 2021-01-01 – 
2021-08-31

2020-01-01 – 
2020-08-31

2021-01-01 – 
2021-08-31

2020-01-01 – 
2020-08-31

Nettoomsättning 264 763 246 626 85 552 78 862

Kostnad för sålda varor och tjänster –200 914 –182 460 –83 459 –77 506

Bruttoresultat 63 849 64 166 2 093 1 356

Försäljningskostnader –5 782 –5 402 –5 113 –4 924

Administrationskostnader –21 457 –21 534 –22 315 –22 309

Resultat från andelar i intresseföretag * 6 599 6 209

Övriga rörelsekostnader – –92 – –

Rörelseresultat 43 209 43 347 –25 335 –25 877

Resultat från andelar i intresseföretag * –340 71 582

Resultat från övriga värdepapper och fordringar – –30 – –

Övriga finansiella intäkter 86 112 11 408 11 612

Övriga finansiella kostnader –19 248 –20 997 –2 090 –2 969

Resultat efter finansnetto 24 047 22 432 –16 357 54 348

Skatt** –5 058 –4 917 – –

ÅRETS RESULTAT 18 989 17 515 –16 357 54 348

* I koncernen klassificeras resultat från intressebolag enligt K3 som rörelsekostnad medan i moderbolaget klassificeras motsvarande enligt ÅRL som finansiell kostnad

** Schablonskatt med 20,6% har beräknats för koncernen per 2021-08-31

RE S ULTAT R Ä K NING



8 | HSB MALMÖ – DELÅRSRAPPORT 2021  

TILLGÅNGAR Koncern HSB Malmö
Belopp i TSEK 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Byggnader och Mark 3 673 631 3 562 161 – –

Pågående ny-, till- och ombyggnation 185 594 188 272 – –

Inventarier 4 576 6 485 2 589 3 975

Materiella anläggningstillgångar 3 863 801 3 756 918 2 589 3 975

Andelar i koncernföretag – – 450 341 450 341

Andelar i intresseföretag 81 289 55 816 67 318 58 434

Andra långfristiga värdepappersinnehav 208 722 208 722 208 722 208 722

Uppskjuten skattefordran 94 43 – –

Finansiella anläggningstillgångar 290 105 264 581 726 381 717 497

Summa anläggningstillgångar 4 153 906 4 021 499 728 970 721 472

Kundfordringar/hyresfordringar 8 310 10 639 7 491 9 983

Fordringar hos koncernföretag – – 945 808 970 636

Fordringar hos intresseföretag 31 167 30 167

Skattefordran 159 835 159 –

Övriga fordringar 871 135 34 94

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 642 25 794 40 255 21 544

Kortfristiga fordringar 56 013 37 570 993 777 1 002 424

Kassa och bank 276 183 259 126 271 544 244 625

Summa omsättningstillgångar 332 196 296 696 1 265 321 1 247 049

SUMMA TILLGÅNGAR 4 486 102 4 318 195 1 994 291 1 968 521

BALANSRÄKNING

B A L A NSR Ä K NING
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncern HSB Malmö
Belopp i TSEK 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Andelskapital 32 621 31 832 32 621 31 832

Reservfond 48 760 48 760 48 760 48 760

Bundna reserver – 185 – –

Bundet eget kapital 81 381 80 777 81 381 80 592

Balanserade vinstmedel 1 013 898 980 129 697 642 589 794

Årets resultat 18 989 17 515 –16 357 54 348

Fritt eget kapital 1 032 887 997 644 681 285 644 142

Summa eget kapital 1 114 268 1 078 421 762 666 724 734

Övriga avsättningar – 1 446 – 1 446

Uppskjuten skatteskuld 36 555 32 250 – –

Avsättningar 36 555 33 696 – 1 446

Skulder till kreditinstitut 2 060 000 1 910 000 – –

Långfristiga skulder 2 060 000 1 910 000 – –

Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 1 185 092 1 200 963 1 185 092 1 200 963

Förskott från kunder 20 711 19 972 1 1

Leverantörsskulder 12 124 20 388 4 929 4 231

Skulder till koncernföretag – – 9 633 1 517

Skatteskulder 6 080 6 183 – 172

Övriga skulder 10 224 17 003 7 691 13 445

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 41 048 31 569 24 279 22 012

Kortfristiga skulder 1 275 279 1 296 078 1 231 625 1 242 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 486 102 4 318 195 1 994 291 1 968 521

B A L A NSR Ä K NING
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK 2021–01–01 – 
2021–08–31

2020–01–01 – 
2020–08–31

2021–01–01 – 
2021–08–31

2020–01–01 – 
2020–08–31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 24 047 22 432 –16 357 54 348

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 42 337 39 802 193 17 042

Betald skatt –1 442 –602 –362 74

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

64 942 61 632 –16 526 71 464

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –255 4 697 –653 1 718

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –37 324 –29 940 –7 540 1 550

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 363 36 389 –24 719 74 732

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag – –145 242 – –

Försäljning av dotterföretag – –30 – –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –102 699 –126 964 –122 –135
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 96 – 96 –

Investeringar i finansiella tillgångar –6 400 – –6 399 –92 220

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar – 92 845 111 950 4 646

Kassaflöde från investeringsverksamheten –109 003 –179 391 105 525 –87 709

Finansieringsverksamheten

Förändring andelskapital 106 –67 106 –67

Upptagna lån 214 848 92 841 58 394 –

Amortering av låneskulder – – – –42 318

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 214 954 92 774 58 500 –42 385

Årets kassaflöde 133 314 –50 228 139 306 –55 362

Likvida medel vid årets början 142 869 309 354 132 238 299 987

Likvida medel vid årets slut 276 183 259 126 271 544 244 625

K A SS A F L ÖDE S A N A LY S
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK 2021–01–01 – 
2021–08–31

2020–01–01 – 
2020–08–31

2021–01–01 – 
2021–08–31

2020–01–01 – 
2020–08–31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Avgår resultatandel i intresseföretag –6 599 –6 208 339 560

Av– och nedskrivningar av tillgångar 49 736 46 393 654 16 995

Resultat försäljning av rörelse/dotterföretag – 130 – –

Övriga avsättningar –800 –513 –800 –513

Totalt 42 337 39 802 193 17 042

Förvärv av dotterföretag

Materiella anläggningstillgångar – 188 883 – –

Rörelsefordringar – 51 – –

Likvida medel – 4 342 – –

Summa tillgångar – 193 276 – –

Avsättningar – 6 600 – –

Lån – – – –

Rörelseskulder – 37 092 – –

Summa skulder – 43 692 – –

Köpeskilling – 149 584 – –

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten – –4 342 – –

Ökning(–)/Minskning(+)  Påverkan på likvida medel – 145 242 – –

K A SS A F L ÖDE S A N A LY S
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Kent Andersson (ordförande) Cecilia Bothén (vice ordförande)

Björn Andersson Hasse Hajar

Helcio Apgaua Christina Jahn

Niclas Ellberg

Peter Sandell (arbetstagarrepresentant) Peter Frank (arbetstagarrepresentant)

Michael Carlsson (verkställande direktör)

För mer information kontakta: vd Michael Carlsson, telefon 010 – 442 30 10
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INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade 
finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) för 
HSB Malmö ek för för perioden 2021-01-01—2021-08-
31. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
finansiella delårsinformation (delårsrapport) i enlighet 
med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna finansiella delårsinformation 
(delårsrapport) grundad på vår översiktliga gransk-
ning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS  
INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. 
 En översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en 

revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifie-
rade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den bifogade finansiella delårs-
informationen (delårsrapporten) inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Malmö den 7 oktober 2021
KPMG AB

David Olow
Auktoriserad revisor

RAPPORT FRÅN REVISOR
• Revisors rapport avseende översiktlig granskning  

av finansiell delårsinformation (delårsrapport)

• Till styrelsen i HSB Malmö ek för, org nr 746000-4836

RE V IS OR SR A P P OR T
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