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Vd-ord

BRA BlIR BARA BättRe
När jag summerar 2013 kan jag se tillbaka på 
ett bra år. Vi har idag en positiv utveckling i 
alla våra verksamheter. Både vår administra-
tiva- och tekniska förvaltning är konkurrens-
kraftig. Medlem och kommunikation är navet 
utåt och har genomfört medlemsåret med 
bland annat utbildning för alla medarbetare 
och för HSB-ledamöter i bostadsrättskunskap.

BRA BetyG I klASSen
För fyra år sedan beslutade vi oss för att starta 
ett kvalitets- och effektivitetsarbete, med mål-
sättningen att ISO-certifiera HSB Malmö. Vi 
certifierades 2012 och hade en andra mycket 
lyckad revision i början av 2013. Kvalitetssäk-
ringssystemet har syftet att skapa bättre och 
effektivare arbetsmetoder. Det är med stolthet 
och glädje jag ser resultatet av det arbete vi gör 

en fÖR AllA, AllA fÖR en
HSB är summan av sina medlemmar. Det är de som äger och styr. Därför lägger vi 
varje år särskilt fokus på att understryka nyttan med medlemskapet och vikten av 
att samverka – externt mot medlemmar och bostadsrättsföreningar samt internt 
bland våra medarbetare. 
 Ett medlemskap i HSB innebär nämligen ekonomiska fördelar, tillgång till 
kompetens och ett tryggare boende. Vi kommer alltid vara mer än bara byggherre, 
förvaltare och hyresvärd. Det är viktigt att poängtera emellanåt.
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Vd-ord

varje dag, men att vi fått in en kultur med 
ständiga förbättringar i HSB Malmö är ännu 
bättre. 
 Ytterligare ett kvitto på vårt kvalitets- och 
effektivitetsarbete blev utnämningen till ”Årets 
förvaltare” både 2013 och återigen 2014. Ett 
bevis på att vi har de bästa förvaltningstjäns-
terna. Inte nog med det: när över 92 procent av 
våra kunder – såväl bostadsrättsföreningar inom 
som utanför HSB Malmö – är nöjda eller myck-
et nöjda med vårt utbud kan vi vara stolta.
 Även om vi kan räkna oss till bäst i klassen 
måste vi hela tiden fortsätta att utvecklas. Vi 
måste ligga i framkant.

hållBARA tjänSteR  
fÖR hållBAR utVecklInG
Jämfört med andra kan jag se att en av hemlig-
heterna bakom vår framgång är vårt tjänste-
utbud. Genom att ha örat mot marken hittar vi 
nya, smarta tjänster. Det kan vara allt ifrån 
systematiskt brandskyddsarbete till ekonomis-
ka presentationer och lagring av dokument 
med en unik möjlighet till kommunikation med 
medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

VI hAR en StRAteGI Och Den funGeRAR
En stärkt affärskultur samsas med ledorden 
service, utveckling och hållbarhet. Vi har fått 
en vassare profil och blivit bättre på att snappa 
upp vilka tjänster bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare efterfrågar.
 Våra kunder börjar inse skillnaden mellan 
vår förvaltning och andras. Vi kan se att bo-
stadsrättsföreningar värdesätter det arbete vi 
lagt ner under många år genom att de väljer 
att fortsätta använda oss som sin huvudsakliga 
leverantör av administrativa och tekniska 
tjänster.

MODeRnA fAStIGheteR fÖR MODeRnA tIDeR
Marknaden för nyproducerade bostadsrätter 
har länge befunnit sig i motvind. Även om vi 
tror oss ana en förändring är marknaden 
fortsatt trög. Det hindrar inte att bospararna 
blir fler. Förutom förtur till nyproduktion har 
bosparare även förtur till våra hyresrätter.
 Därför har vi valt att lyfta fram vårt hyresbe-
stånd, som nu går en spännande framtid till 

mötes. Det gynnar alla, befintliga hyresgäster 
som bo sparare. 
 Vi har köpt hyresfastigheten Strutsen på 
Limhamn, vi har fattat beslut om att gå vidare 
med Sportsbyn på Hyllie och beslutat om en 
restaurering av Peterstorp. 
 För att visa att vi är den bästa aktören även 
på hyresmarknaden kommer vi att fortsätta 
satsa på underhåll. De senaste åren har vi 
investerat över en halv miljard i våra hyres-
fastigheter.
 Vid årsskiftet upphörde vårt avtal med vår 
fastighetsrådgivare, CBRE som har haft i upp-
drag att undersöka förutsättningarna för en 
försäljning av HSB Turning Torso. Ett antal 
intressenter visade intresse, men det ledde inte 
till någon slutförhandling. Därmed har den 
aktiva delen i vår försäljningsprocess avslutats.

hållBAR ekOnOMI
HSB Malmö har en stabil och stark utveckling 
i förvaltningsverksamheten och i våra fastighe-
ter. Resultatutvecklingen är positiv.
 Utmaningen framöver blir att möta de öka-
de upplåningskostnaderna på grund av utfallet 
i skattemålet. Beslutet innebär en upptaxering 
av våra dotterbolags inkomster avseende fastig-
hetsförsäljningar via kommanditbolag. Sam-
manlagt medför detta en kostnad om totalt 
264 mkr.

en StARk AktÖR SOM kAn  
DRIVA utVecklInGen
Tiden står inte still, och inte vi heller. Vi står 
finansiellt starka och har de muskler som krävs 
för en fortsatt god utveckling. Tack vare våra 
skickliga medarbetare och förtroendevalda 
hittar vi nya vägar till nya framgångar.

Jag ser fram emot ett spännande 2014 fullt 
med utmaningar och möjligheter för HSB 
Malmö.

Michael Carlsson 
verkställande direktör
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Styrelse

VåR VISIOn
HSB Malmös vision är att vara en aktiv och attraktiv aktör på den regionala 
bostadsmarknaden. Attraktiva blir vi genom att bygga och erbjuda bra bostäder 
till rimliga kostnader åt alla. Ambitionen är att skapa prisvärda och yteffektiva 
bostäder. 

BåDe BReDD Och kunnAnDe
Vi är en organisation med stor spännvidd – 
från bostadsrätt till hyresrätt – och har som 
främsta uppgift att tillgodose de varierande 
behov och önskemål vi möter. 
 HSB är traditionellt inriktat på att bygga och 
förvalta bostadsrätter. Prisutvecklingen har 
dock gjort det svårt för unga människor att 
presentera det kapital som i dag krävs för att 
köpa en bostadsrätt. När förutsättningarna i 
omvärlden förändras är det nödvändigt att vi 
har förmågan att agera utifrån det. Under de 
närmaste åren har vi därför i första hand fokus 
på bostäder i prislägen som yngre har möjlig-
het att efterfråga. Det gör vi genom att mer 
aktivt arbeta med hyresrätter. 

VI äR en StOR fAStIGhetSAktÖR
HSB Malmö har under en följd av år byggt 
upp ett stort bestånd av hyresrätter, vilket 
ställer stora krav på oss som fastighetsägare.
 Vi erbjuder hyresrätter i alla prislägen och vi 
ser till att möta fastigheternas behov av renove-
ring. Vi tänker långsiktigt, verkar ansvarsfullt 
och satsar stora resurser på att rusta upp våra 
hyresfastigheter. Nästa större projekt är Peters-
torp – Eric Sigfrid Perssons Malmöklenod vid 
Ribersborg. 
 Oaktat vårt bestånd är bristen på hyresrätter 
med en rimlig hyresnivå akut. Vi har utvecklat 
ett koncept som under 2014 ska börja byggas i 
Hyllie. Projektet går under namnet HSB 
Sportsbyn. Tanken är att bygga yteffektiva, 
moderna och smarta hyresrätter. 

ByGGkOStnADeRnA MåSte MInSkA
För att kunna göra det måste byggkostnaderna 
– där Sverige ligger högst i en europeisk jäm-
förelse – pressas ned. Ett självklart sätt skulle 
kunna vara att återanvända koncept och rit-
ningar. Att kunna sprida den utgiften över 
flera byggprojekt skulle påverka byggkostna-
den på ett mycket positivt sätt. 

 Våra planer för Sportsbyn är så bra att vi vill 
försöka återanvända konceptet i andra områ-
den. Var tid har sitt uttryck och det byggande 
som vi vill genomföra har inget att göra med 
den i många fall okänsliga storskalighet som 
präglade massproduktionen av bostäder under 
1960- och 1970-talen. Det vi talar om i dag 
handlar om bostäder med smarta tekniska 
lösningar och elegant exteriör.  

hyReSRätteR tIll unGA
Från HSB Malmös sida har vi i samtal med 
Malmö stad varit tydliga med att vi på ett aktivt 
sätt vill bidra till att skapa hyresrätter med 
unga som prioriterad målgrupp. Bland annat 
är vi intresserade av att bebygga tomten som 
tidigare utnyttjades som bussgarage på Norra 
Sorgenfri. Våra planer är mer storskaliga än 
vad de styrande på stadsbyggnadskontoret än 
så länge är villiga att acceptera, men diskussio-
nerna fortsätter och vi har gott hopp om att de 
kan leda till ett för alla parter positivt resultat.
 I dag har vi ett innehav på nästan 2 000 
hyreslägenheter. Målet är att vi ska öka det till 
cirka 3 000 lägenheter. Det ska vi uppnå dels 
genom nybyggnation och dels genom att 
förvärva bra hyresfastigheter. Vi disponerar 
mark i Malmö stad som gör det möjligt för oss 
att årligen nyproducera cirka 150 hyreslägen-
heter. 
 Vårt mål är inte svårt att förstå. Med en 
växande andel bosparare blir det ett måste.

Claes Caroli 
ordförande i  
HSB Malmös styrelse
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clAeS cAROlI f 1948
Befattning: Ordförande  Ledamot i HSB Malmös 
styrelse sedan: 2008  Arvode: 111 864 kr + möte-
sarvode  HSB-medlem sedan: 2004  Boendeform: 
Bostadsrätt  Arbetsgivare: Pensionär Förtroendeupp-
drag inom HSB: Ordförande i HSB brf Näset, fullmäktig 
HSB Riksförbund, styrelseledamot HSB Försäkring  
HSB-ledamotsuppdrag: Inga   Övriga uppdrag inom 
HSB: Inga   

MAj-BRItt thulIn f 1948
Befattning: Vice ordförande  Ledamot i HSB Malmös 
styrelse sedan: 2006  Arvode: 55 928 kr + möte-
sarvode  HSB-medlem sedan: 1994  Boendeform: 
Bostadsrätt  Arbetsgivare: Region Skåne  Förtroen-
deuppdrag inom HSB: Sekreterare i HSB brf Bollebygd, 
ledamot i HSB Riksförbunds valberedning, fullmäktig 
i HSB Riksförbund  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Lutan  Övriga uppdrag inom HSB: Inga

BjÖRn AnDeRSSOn f 1953
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse 
sedan: Suppleant 2008-2009, ledamot sedan 2009 
Arvode: 55 928 kr + mötesarvode  HSB-medlem 
sedan: 2000  Boendeform: Bostadsrätt  Arbetsgivare: 
Fastighetsägarna Syd AB  Förtroendeuppdrag inom 
HSB: Ordförande i HSB brf Valby  HSB-ledamotsupp-
drag: Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Ledamot i 
bosparrådet  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: 
Mötesarvode bosparrådet

Izet OMAnOVIc f 1956
Befattning: Ledamot Ledamot i HSB Malmös styrelse 
sedan: 2011  Arvode: 55 928 kr + mötesarvode 
HSB-medlem sedan: 2005  Boendeform: Bostadsrätt 
Arbetsgivare: Malmö kommun  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf 
Eriksfält HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Vesslan 
Övriga uppdrag inom HSB: Inga

BIRGIttA nIlSSOn f 1942
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse 
sedan: 2008  Arvode: 55 928 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: 1973  Boendeform: Bostadsrätt  
Arbetsgivare: Pensionär  Förtroendeuppdrag inom 
HSB: Fullmäktig HSB Riksförbund  
HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga 

SuSAnn SÖRenSSOn f 1964
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse 
sedan: 2012  Arvode: 55 928 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: 2009  Boendeform: Bostadsrätt  
Arbetsgivare: BFT Coffee AB  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Ärö  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga

DAnIel chRIStIAnSSOn f 1981
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse 
sedan: 2013  Arvode: 55 928 kr + mötesarvode  
HSB medlem sedan: 2007  
Boendeform: Bostadsrätt  Arbetsgivare: Student 
Malmö Högskola, fastighetsföretagande  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i brf Eken  
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Oxeln  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga 

Styrelse

Björn Andersson Izet Omanovic

Claes Caroli Maj-Britt Thulin

Daniel ChristianssonSusann SörenssonBirgitta Nilsson

VAlDA AV StäMMAn

Peter Frank Tommy Lind

Jörgen Åkesson Rolf Malmgren

PeteR fRAnk f 1960
Befattning: Arbetstagarledamot  
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005  
Arvode: 55 928 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: Inte medlem  
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  
HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

jÖRGen åkeSSOn f 1957
Befattning: Arbetstagarledamot  
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2011  
Arvode: 55 928 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: Inte medlem  
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  
HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

tOMMy lInD f 1958
Befattning: Arbetstagarsuppleant  
Suppleant i HSB Malmös styrelse sedan: 2005  
Arvode: 27 964 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: Inte medlem  
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  
HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

ROlf MAlMGRen f 1955
Befattning: Arbetstagarsuppleant  
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2012  
Arvode: 27 964 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: 2013  
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Pukan  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

ARBetStAGARRePReSentAnteR
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Inte SOM AllA AnDRA
HSB Malmö är en medlemsägd, demokratiskt styrd och idéburen organisation. 
Målet är att skapa det goda boendet tillsammans med våra medlemmar. 
Horisonten sträcker sig längre än till nästa kvartalsrapport och vinsten åter-
investeras i verksamheten. Så var det när HSB-rörelsen grundades 1923, och  
så är det än i dag. 

ett MeDleMSkAP SOM GeR
Den 31 december 2013 var vi 44 475 medlem-
mar. Som kooperation har vi hela tiden fokus 
på medlemsnyttan och ju fler vi är desto lätt-
are kan vi driva våra gemensamma intressen. 
Och det är klokt att vara medlem i HSB Mal-
mö. Medlemskapet ger en mängd fördelar – 
både för individen och bostadsrättsföreningen. 
Bland mycket annat erbjuds:   
•	gratis rådgivning i boende- och förenings-

frågor.
•	pressade priser på allt från semesterresor 

och försäkringar till leverantörer i bygg-
branschen.

•	 svårslagna priser på tv, telefoni och bred-
band via stadsnätet Bolina.

•	en högre röst. Vi bevakar medlemmarnas 
intressen i boendefrågor.

•	 förmånliga priser på juridiska tjänster.
•	 tillgång till digitala verktyg som förenklar 

styrelsearbetet.

Varje sommar arrangerar vi dessutom en 
simskola som är gratis för alla HSB Malmös 
medlemmar. Simskolan är en livsviktig med-
lemsförmån, bokstavligt talat. Sedan starten år 
2002 har den hjälpt fler än tusen personer att 
bli simkunniga.

en kVAlItetSStäMPel På fASADen
En HSB-sköld på fasaden signalerar stabilitet 
och kompetens. Man behöver bara studera 
mäklarannonserna för att inse hur hög status 
HSB har på bostadsmarknaden. 
 Bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö är 
nämligen generellt sett mycket välskötta. En 
förklaring är de utbildningar vi erbjuder bo-
stadsrättsföreningarnas förtroendevalda. Sty-
relsen i en bostadsrättsförening har ett stort 
ansvar – för ekonomin, fastighetens tekniska 
standard och de boendes säkerhet. Därför är 
kunskap väldigt viktig. Under 2013 hjälpte våra 
sextio skräddarsydda och kostnadsfria utbild-
ningar tusen förtroendevalda att fördjupa sig i 
allt från systematiskt brandskyddsarbete till 
bostadsrättsjuridik. 
 Även HSB-ledamoten bidrar till det goda 
anseendet. Ledamoten utses av HSB Malmös 
styrelse och deltar i bostadsrättsföreningarnas 
styrelsearbete på samma villkor som de andra 
ledamöterna. HSB-ledamoten har ofta lång 
styrelseerfarenhet och stor kännedom om 
bostadsrättsföreningar. Uppdraget är att tillva-
rata medlemmarnas intressen, se till att lagar 
och förordningar följs samt att det råder god 
ordning i verksamheten.
 Ett gott anseende är inte enkelt att kvantifi-
era och känns kanske inte så konkret, men alla 
tjänar på det och alla har ett ansvar för att 
upprätthålla det. På sikt är det också något 
som kommer den enskilde medlemmen till 
gagn. 

hSBs StyRelSeAPP
Det kan vara svårt att veta vad som är ett rim-
ligt arvode för tiden man lägger ner på 
styrelse arbetet i sin bostadsrättsförening. 
Under 2013 lanserade vi därför en Styrelseapp 
som ska hjälpa de förtroendevalda. I appen 

Medlemskapet

Simlektion på Rosengårdsbadet . 
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finns en kalkylator där man enkelt kan räkna 
ut vilket arvode styrelseledamöterna bör få. I 
appen kan man också läsa om HSB Malmös 
tjänsteutbud eller snabbt få svar på de vanli-
gaste frågorna kring HSB. Styrelseappen går 
att ladda ner gratis från Appstore.

BOSPAR
Bostadsmarknaden är tuff, inte minst för de 
unga. En bra väg in är vårt bospar. Det är en av 
våra bästa medlemsförmåner, och fungerar 
som en alternativ bostadskö som ger förtur till 
alla våra nyproducerade lägenheter och nästan 
2 000 hyreslägenheter. 
 Vid årsskiftet var 4 736 av HSB Malmös 
medlemmar bosparare. Bosparandet blir 
kontinuerligt mer attraktivt, främst genom att 
vi kan erbjuda allt fler hyreslägenheter. Under 
2013 förvärvade HSB Malmö en ny hyresfastig-
het med sammanlagt 24 lägenheter. Samtidigt 
beräknar vi att 130 nyproducerade hyreslägen-
heter är klara för inflyttning i HSB Sportsbyn i 
Hyllie inom något år.
 I maj 2014 presenterar HSB dessutom ett 
uppfräschat bosparande. Bland nyheterna 
hittar man exempelvis enklare anmälnings-
procedurer och fler sparformer. 

en AktIV Del AV SAMhället
Hos oss samsas en affärsmässig hållning med 
omtanke. Av den anledningen engagerar vi oss 
även i verksamheter som är i linje med våra 
egna värderingar. Sponsringspolicyn fastställer 
att vi i första hand ska stödja kultur, idrott, 
hälsa och verksamheter med välgörande ända-
mål. Under 2013 stöttade vi: 

Barncancerfonden – bekämpar barncancer och 
stöttar drabbade och deras familjer.

Drivkraft Malmö – mentors- och fadderverk-
samhet som stödjer elever i årskurs 5–8 och 
deras familjer med bland annat läxhjälp. 

Faktum – gatutidningen som är ett steg mot en 
ordnad tillvaro för människor i socialt 
utanförskap.

FC Rosengård – satsar på barn, ungdomar och 
tjejer i en stadsdel med många utmaningar 
och driver flera utvecklingsprojekt både i 
Malmö och internationellt. 

Stadsmissionen – stöttar människor i samhällets 
periferi socialt, medicinskt och med natt-
härbärge. 

We Effect – kooperationens biståndsorganisa-
tion som HSB Malmö är en del av. Två 
kronor från varje medlemsavgift i HSB 
Malmö slussas som hjälp till självhjälp i 25 
länder.

Medlemskapet

Renée från Drivkraft Malmö hjälper två elever på Höjaskolan med matteläxan .
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nyA tIDeR, nyA GRePP
Om 2013 var ett stillsamt år för nyproduktion så ökar aktiviteten nu igen. 
Framöver görs dessutom en större satsning på hyresrätter. Först ut är HSB 
Sportsbyn i Hyllie.

En viktig del av HSB Malmös verksamhet är att 
bygga bostäder åt medlemmarna. Nyproduk-
tion bedrivs i bolaget HSB Projekt Holding i 
Malmö AB, vilket ägs till 50 procent vardera av 
HSB Malmö och HSB ProjektPartner. Under 
2013 påbörjades inga nya byggprojekt. Markna-
den för nyproducerade bostadsrätter i Malmö-
regionen har under ett par år kännetecknats av 
en olycklig kombination av stort utbud och 
osäker konjunktur. Även om HSB Malmö har 
klarat sig bra så har vi inte kunnat bygga så 
mycket som vi och våra medlemmar önskat. 
 För att i framtiden både kunna möta efter-
frågan och leverera ett prisvärt boende fi nns 
fl era tänkbara vägar att gå. Ett tätare samar-
bete med en entreprenör som inte parallellt 
konkurrerar med oss på bostadsmarknaden 
håller på att ta form. Samtidigt kan det också 
vara dags att studera en eventuell samverkan 
med utländska entreprenörer.

fleR hyReSRätteR
Vi har som målsättning att öka de yngre med-

lemmarnas möjligheter till prisvärda hyresrät-
ter. Det är nämligen där de stora behoven 
fi nns i dag. Och HSB är en av få privata aktö-
rer som vill bygga hyresrätter. Förklaringen 
står att fi nna i den kooperativa affärsformen – 
vinsten går inte till några aktieägare, utan 
tillbaka in i verksamheten för att hjälpa våra 
medlemmar till ett bra boende. Vår avsikt är 
att utöka beståndet om tvåtusen hyresrätter 
med tusen fl er lägenheter till år 2020. Det ska 
ske genom både köp och nybyggnation. Se-
naste åren har vi färdigställt 133 hyresrätter i 
Kalkhusen, Draken och Fullriggaren. Nästa 
steg i satsningen blir HSB Sportsbyn i Hyllie. 

hSB SPORtSByn
Med start 2014 kommer första etappen av HSB 
Sportsbyn börja byggas. I norra änden av 
Hyllie Boulevard skapar vi 130 hyreslägenheter 
som karakteriseras av innovativ arkitektur, 
moderna lösningar, yteffektivitet som ger 
rimliga hyror. 
 HSB Sportsbyn kommer att ligga alldeles 

nyproduktion

HSB Sportsbyn . 
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intill Malmös nya mittpunkt för aktiviteter. 
Som närmaste grannar hittar man en aktivitets-
park med stans första parkourbana, odlings-
ytor, det nya badhuset, ett ridhus, en tennis-
stadion och en engelsk park. Hyllie har 
potential att utvecklas till en ny stadskärna 
med mängder av funktioner och upplevelser. 
Satsningen är inte bara i tiden, utan även på 
rätt plats.

nytt BOenDe På GAMlA lIMhAMn 
I mars 2013 vann detaljplanen för Gråsejen 1 
på Gamla Limhamn laga kraft. Det innebär att 
de grova skisserna för kvarteret i hörnet mel-
lan Strandgatan och Limhamnsvägen nu 
håller på att ta form. Ett av fokusområdena är 
det arkitektoniska uttrycket. Som sista bygg-
bara tomt på Gamla Limhamn vill vi ta vara på 
de detaljer som karakteriserar de omgivande 
sekelskiftshusen. 
 Första etappen motsvarar cirka hälften av 
kvarterets 96 bostadsrätter. Säljstart är plane-
rad till våren 2014.

MARkfÖRVäRV I lIMhAMnS SjÖStAD
Under årets sista månad förvärvade vi mark i 
Limhamns Sjöstad. Kvarteret, som heter Duv-
båten 2, omfattar byggrätt på ett hundratal 
bostäder i fl erfamiljshus. Duvbåten 2 ligger i 
anslutning till områdets park med fi n utblick 
mot havet. Byggstart för den första etappen är 
planerad till 2016.
 Kvarteret är ett bra komplement till HSB 
Malmös redan befi ntliga markportfölj på 
Limhamn. Förutom ovan nämnda Gråsejen 
äger vi även mark motsvarande 400 bostäder 
vid Kalkbrottet. 

länGRe fRAM
Vi planerar för att börja skissa på lägenheterna 
i Grafi ten, vår tredje etapp i området vid Kalk-
brottet på Limhamn. Kalkhusen och Akva-
marinen står klara sedan tidigare. Tanken är 
att skapa ett boende med klimatsmarta lös-
ningar fördelat på 29 lägenheter av mindre 
modell. Boendeformen är än så länge inte 
bestämd, men även här lutar det åt hyresrätter. 

nyproduktion

Gråsejen på Gamla Limhamn .
Illustration: Tage Möller Arkitektbyrå
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tjänster

MäStARklASS
Under 2013 samlades våra förvaltningstjänster under en och samma hatt. 
Flera nya tjänster lades till vårt redan breda utbud. Utnämningen till Skånes 
bästa företag inom förvaltning både 2013 och 2014 samt fina betyg av våra 
kunder lyser upp.

Vi erbjuder ekonomiska och tekniska förvalt-
ningstjänster. I dag förvaltar vi 300 bostads-
rättsföreningar och samfälligheter i Burlöv, 
Lomma, Malmö, Svedala, Vellinge och Trelle-
borg. Bland våra uppdragsgivare hittar man 
bostadsrättsföreningar både inom och utanför 
HSB-sfären. Dessutom hyresaviserar vi, städar, 
och sköter trädgårdarna i dotterbolaget HSB 
Sundsfastigheters fastigheter om tvåtusen 
hyreslägenheter. 

uPPåt Och fRAMåt 
Efterfrågan på våra tjänster har ökat och 
förvaltningsverksamheten går bra över hela 
linjen. Bostadsrättsinnehavare är inte längre 
lika villiga att lägga ner den tid som krävs för 
att på egen hand sköta bostadsrättsföreningen. 
Samtidigt inser allt fler förtroendevalda vidden 
av det ansvar som vilar på deras axlar. Intresset 
för besvärsfrihet och professionellt stöd lär 
inte minska i framtiden. 

åRetS fÖRVAltARe MeD nÖjDA kunDeR
För andra gången på några få år utsågs vi 2013 
till Skånes bästa företag inom förvaltning på 
fastighetskonferens Real Estate Øresund. Till 
vår stora glädje erövrade vi återigen titeln på 
2014 års konferens, som gick av stapeln i slutet 
av januari i år. Med tanke på den tuffa konkur-
rens som råder i förvaltningsvärlden är vi 
väldigt malliga över priset. 
 Under året genomfördes även en kundun-
dersökning. I den studerades bland annat hur 
våra kunder upplevde tillgänglighet, kvalitet 
och digitala lösningar. Det genomsnittliga 
betyget blev 4,2 på en femgradig skala och 92 
procent av kunderna var nöjda eller mycket 
nöjda med HSB Malmö som leverantör. Det är 
ett resultat som vi ska kämpa för att behålla. 

kVAlItetSARBete
Vare sig titeln eller det fina betyget är tillfällig-
heter. Det ligger ett träget och systematiskt 
arbete bakom båda. Sedan 2012 är vi certifie-

rade enligt ISO 9001 standarden. Ett krav för 
certifieringen är att man ska ha definierat sina 
arbetsprocesser på ett sådant sätt att det går att 
förbättra verksamheten. Med väldefinierade 
och kartlagda arbetsprocesser blir det lättare 
att spåra och korrigera orsaker till uppkomna 
fel. Med certifieringen förbinder man sig även 
att kontinuerligt arbeta för att utveckla och 
förbättra organisationens metoder och proces-
ser. 
 Kvalitetsarbetet skapar sunda och tydliga 
rutiner som gör att vi står väl rustade inför 
framtida förändringar. 

en SAMlAD fÖRVAltnInG
Under november genomförde vi en omorgani-
sation och slog samman de tidigare separata 
avdelningarna för teknisk- och administrativ 
förvaltning. 
 Den nya, gemensamma avdelningen HSB
Förvaltning ger synergieffekter som förbättrar 
vår förmåga att svara upp mot kundernas 
framtida behov. 

nyA tjänSteR Och nyA MeDARBetARe
För att klara en ökad efterfrågan på specialist-
tjänster har vi stärkt upp organisationen med 
flera nya kompetenta medarbetare. 
 Vårt tjänsteutbud breddades ytterligare 
under 2013. I samarbete med en extern brand-
expert erbjuder vi numera tjänsten Systema-
tiskt brandskyddsarbete (SBA), som hjälper 
föreningen att vidta nödvändiga förebyggande 
åtgärder och bedriva ett korrekt brandskydds-
arbete med rätt dokumentation och löpande 
kontroller.  
 I det digitala dokumenthanteringssystemet 
HSB Föreningsdokument får bostadsrättsför-
eningen ett eget dokumentarkiv plus en 
avtalshanterare med påminnelsefunktion. 
HSB Föreningsdokument både förenklar 
kommunikationen mellan oss och bostads-
rättsföreningarna och skapar möjligheter för 
nya tjänster. 
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tjänster

 Med tjänsten Ekonomisk Presentation erbju-
der vi bostadsrättsföreningarna power point-
material som på ett enkelt och pedagogiskt 
sätt lyfter fram det väsentliga i föreningens 
ekonomi och underlättar dragningar på exem-
pelvis stämmor.

nyA lOkAleR
Fastighetsservice flyttade under våren 2013 till 

nya lokaler. Numera hittar man alla trädgårds-
mästare, fastighetsskötare, lokalvårdare och 
vicevärdar på Singelgatan vid rondellen 
Scheele gatan/Sallerupsvägen. De nya loka-
lerna är bättre på alla sätt och vis – de är stör-
re, mer ändamålsenliga, ligger bättre till och 
är mer lämpade att hålla utbildningar eller ta 
emot kunder i. Sist men inte minst viktigt – de 
är betydligt trevligare.

VåRt tjänSteutBuD

 fAStIGhetS- 
 SeRVIce

 Fastighetsjour

 Fastighetsskötsel

 Hisskompetens

 Lokalvård

 Mark- och 
 trädgårds- 
 skötsel

 Statuskontroll  
 lägenheter

 Snöröjning

 Vicevärd

 ekOnOMI 

 Löpande  
 redovisning

 Bokslut/ 
      Årsredovisningar

 Budget/ 
 Prognoser

    Leverantörsfakturor

 Skatter/Avgifter

 Kapitalförvaltning

 Deklarationer

 Löne- och arvodeshantering

 Digitala tjänster, Portalen

 HSB Föreningsdokument

 Ekonomisk presentation

 fAStIGhetS- 
 teknIk

 Besiktningar

 Energitjänster

 Beställarstöd  
 ombyggnad

 Underhållsplan

 Systematiskt  
 brandskyddsarbete

 Trygg renovering

 Kontrollansvar i byggprojekt

 Fastighetsägarens ansvar

 Förvaltningsstöd

 ADMInIStRAtIOn 

 Överlåtelsehantering

 Certifiering

 Dröjsmålsdebitering

 Juridisk 
 rådgivning

 Inkassotjänster

 Pantregister

 Konsumtions- 
 avgifter

 Kundfakturor

 Avgifter/ 
 Hyror

tekn
ISk

A tjän
SteR
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BRf- 
StyRelSeR

fÖRVAltARe

underlättar för styrelser i bostadsrätts-
föreningar att sköta sitt ansvar 

som fastighetsägare
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Medarbetare

en AVGÖRAnDe ReSuRS
HSB Malmö består av 119 medarbetare. Hos oss finns allt från 
tekniker och lokalvårdare till fastighetsskötare och ekonomer. Det är 
en mångfacetterad skara där erfarenhet och kunskap blandas med 
nyfikenhet och nytänkande.

Nöjda medarbetare är stommen i en fram-
gångsrik verksamhet. Det är ingen slump att vi, 
som nämnts ovan, utsetts till Skånes bästa 
fastighetsförvaltare, eller att 92 procent av våra 
kunder är nöjda. Engagerade och motiverade 
medarbetare gör oss bättre rustade att möta 
medlemmarnas och kundernas behov.

leVA SOM MAn läR
HSBs värderingar är engagemang, trygghet, 
hållbarhet, omtanke och samverkan. De ska 
genomsyra hela verksamheten och gälla både i 
relation till omvärlden och mellan anställda. 
För att understryka vikten av detta har samtliga 
medarbetare under 2013 deltagit i ett värde-
ringsspel, där situationer och dilemman ur 
vardagen satte fokus på etik, moral och nor-
mer. En gemensam värdegrund som alla är 
införstådda med, och skriver under på, gör att 
vi kan leva upp till förväntningarna som ställs 

på oss, samtidigt som det borgar för medarbe-
tarnas trivsel. 
 Projektet ska fördjupas under 2014. För en 
idéburen organisation som HSB är värderings-
arbetet alltid angeläget och något som aldrig 
blir färdigt. 

en ARBetSGIVARe SOM lOckAR
De senaste åren har vi haft en känsla av att 
HSB Malmö blivit alltmer intressant som 
arbetsgivare. Få anställda lämnar oss, utlysta 
tjänster söks flitigt och spontanansökning-
arna ökar stadigt. Känslan övergick till visshet 
när rekryteringsbarometern för 2013 presen-
terades. Där rankade studenter inom fastig-
hetsområdet HSB som den mest attraktiva 
och välkända arbetsgivaren bland privata 
fastighets bolag. 
 HSB Malmö har under flera år arbetat aktivt 
gentemot högskolor för att marknadsföra oss 

Medarbetare på HSB Malmö under en personaldag på Akvariet i Dockan, Malmö .
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som arbetsgivare, men även för att hitta fram-
tida medarbetare. Under året medverkade vi 
bland annat vid rekryteringsmässan TO:DO 
och på Malmö Högskolas arbetsmarknadsda-
gar. Där mötte vi bland många andra blivande 
förvaltare och fastighetsekonomer. 
 Vi tycker också att det är angeläget att er-
bjuda plats åt praktikanter. Under 2013 har vi 
handlett flera adepter inom allt från ekonomi 
och administration till förvaltning och fastig-
hetsskötsel. Ur ett samhällsperspektiv är det 
viktigt att ge studenterna möjligheten att prova 
sina teoretiska kunskaper i den så kallade 
verkligheten. För oss på HSB Malmö är det ett 
bra och naturligt sätt att hitta potentiella med-
arbetare. 

MeDVetenhet
Under året har vi haft som mål att internt öka 
medvetenheten om nyttan med medlemskapet 

för individer och för bostadsrättsföreningar. 
Alla anställda har genomgått en internutbild-
ning om medlemskapet för bostadsrättsfören-
ingar. Dessutom har en så kallad fickvärmare 
– som på ett enkelt sätt sammanfattar många 
av fördelarna – tagits fram. 

hälSA Och fRISkVåRD
HSB Malmö arbetar aktivt med åtgärder för att 
medarbetarna ska må bra och för att minska 
risken för långtidssjukskrivningar. Vi satsar på 
förebyggande friskvårdsinsatser och alla an-
ställda får ett friskvårdsbidrag att fritt använda 
på exempelvis träningskort eller massage, och 
uppmuntras dessutom att använda tjänstecykel 
istället för bil. Under 2013 arrangerades där-
utöver en stegtävling, en viktväktargrupp och 
flera inspirationsföreläsningar på temat frisk-
vård och hälsa.

På rekryteringsmässan TO:DO träffade vi både jobbsökanden och de som var nyfikna på vårt bospar .
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fastighetsbestånd

en AV MAlMÖS  
StÖRStA hyReSVäRDAR
Vi fortsätter att satsa på hyresfastigheter för våra bosparande medlemmar. Under 
2013 har vi förvärvat en hyresfastighet på Limhamn och fortsatt att rusta upp det 
befintliga beståndet. 

Traditionellt förknippas HSB med bostadsrät-
ter. Många glömmer att vi även är en av Mal-
mös största hyresvärdar. Via dotterbolaget HSB 
Sundsfastigheter AB kan vi erbjuda våra bospa-
rare 1936 hyreslägenheter. 
 Bostadsbrist och växande krav på fler hyres-
rätter har inte gått oss obemärkt förbi. Att öka 
de yngre medlemmarnas möjligheter till hyres-
rätter är också en uttalad målsättning från vår 
sida. Som nämndes i avsnittet om nyproduk-
tion ska HSB Malmö genom köp och nybygg-
nation utöka hyresbeståndet med tusen lägen-
heter till år 2020. 

en GRäDDfIl tIll Det GODA BOenDet 
Den övervägande majoriteten av vårt hyresbe-
stånd finns i centrala Malmö. Det är allt från 
sekelskiftesdrömmar i Rörsjöstaden till mo-
dernt boende i Västra Hamnen. Under året 
bytte 285 av lägenheterna hyresgäster. Den 
övervägande majoriteten som flyttade in var 
bosparare. 
 Bosparandet fungerar som en alternativ 
bostadskö. Även om bospararna främst använ-
der sina poäng för att välja bland våra hyreslä-
genheter, ger de också förtur till de nyprodu-

Peterstorp vid Tessins väg i Malmö .
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fastighetsbestånd

cerade bostadsrätterna. Att bospara är klokt 
oavsett ålder. Man vet aldrig när man kommer
att vilja flytta, och de insparade poängen kan 
dessutom utnyttjas över hela landet eller skän-
kas till barn och barnbarn.

StRutSen I lIMhAMn
Med våra yngre bosparande medlemmar i 
åtanke, har vi de senaste åren köpt fastigheter 
med mindre hyresrätter. Vi fortsatte att växa 
som hyresvärd även under 2013. Under året 
fördes flera förhandlingar om förvärv av fastig-
heter i Malmö och Trelleborg. Av alla objekt 
mynnade ett ut i ett förvärv. I november till-
trädde HSB Sundsfastigheter AB som ägare till 
fastigheten Strutsen på Kalkbrottsgränd på 
Limhamn. 
 Strutsen består av 24 lägenheter med en 
genomsnittsyta på 54 kvm. Huset byggdes år 
1948 och har varit i samma familjs ägo sedan 
dess. Flera av de boende har också varit huset 
troget sedan det stod klart. Säljarna var måna 
om att lämna över till en långsiktig aktör och 
vi är glada över att de gav oss det förtroendet. 

SPORtSByn I hyllIe
I december 2013 tog tekniska nämnden i 
Malmö beslut om att sälja Kvarteret Racketen 
1 i Hyllie till oss. I början av april 2014 tillträ-
der vi marken och byggnationen av det som 
ska bli första etappen på HSB Sportsbyn på-
börjas kort därefter.  Vi planerar för 130 hyres-
lägenheter med smarta lösningar och innova-
tiv arkitektur. 
 Vi kände tidigt att Hyllie hade potential att 
utvecklas till en stadskärna med funktioner för 
både aktiviteter och upplevelser. Kommunika-
tionerna är oslagbara och här finns redan 
arena, stadion, ridhus och racketanläggning. 
Utöver detta kommer ett familjebad och en 
aktivitetspark läggas till som närmaste grannar 
till HSB Sportsbyn.

en MAlMÖklenOD RuStAS uPP
Vi är en fastighetsägare som tänker långsiktigt 
och verkar ansvarsfullt. De senaste åren har vi 
investerat en halv miljard kronor i vårt fastig-
hetsbestånd. Närmast i tur står Peterstorp vid 
Ribersborg. 
 Huset är unikt. Det är byggt 1938 av Eric 
Sigfrid Persson, inspirerat av Le Corbusier, och 
ett av Sveriges främsta exempel på klassisk 
funktionalistisk arkitektur. I Peterstorp hittar 

man entresolvåningar på 2,5 etage och väldigt 
originella planlösningar. 
 Det är en mission att förvalta Peterstorp åt 
eftervärlden. Vi har anlitat en byggnadsantik-
varie för att värna så mycket som möjligt om 
husets tidstypiska detaljer. Arbetet inleddes i 
januari 2014 och är planerat att pågå till slutet 
av våren 2015.

läGenhetStIllDelnInGAR 2013  
InDelAt I OMRåDen

Område

Antal  
tilldelade  
lägenheter

Medeltal  
bospar- 
poäng

Bulltofta 6 0

Drottningtorget 4 177

Innerstaden 67 226

Limhamn 15 4

Lindeborg 13 96

Rörsjöstaden 16 271

Sorgenfri 20 204

Söderkulla 7 9

Södervärn 14 69

Västra Hamnen 117 33

Västra Innerstaden 6 355

Antal poäng som krävts för att få en lägenhet har va
rierat stort. Som högst krävdes 1152 poäng och som 
lägst 0 poäng. Listan omfattar inte våra studentlägen
heter, där tilldelningen inte är beroende av bospar
poäng. 

Entresollägenhet i Peterstorp som förberetts inför renoveringsstarten .
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fastighetsbestånd

hSB MAlMÖS fAStIGheteR
nr på 
KArtAn

FAStIGHetSBeteCKnInG lÄGe ByGGår/
OmB år

AntAl 
lGH

BOStAdS-
ytA

lOKAl-
ytA

tOtAl-
ytA

tAxerInGS-
VÄrde

1 Arken 3 Möllevången 1929/1983 53 3 780 241 4 021 42 528
2 Arken 4 Möllevången 1929 64 3 493 48 3 541 36 716
3 Arken 5 Möllevången 1985 22 1 440 233 1 673 17 505
4 Arken 6 Möllevången 1929 91 6 568 464 7 032 75 523
5 Arken 7 Möllevången 1929 5 662 225 887 7 630
6 Clara 13 Lugnet 1929/1979 13 709 248 957 12 050
7 Clara 14 Lugnet 1985 147 11 604 0 11 604 162 000
8 Draken 10 Bulltofta 2012 17 1 352 0 1 352 17 135
9 Erikstorp 6 Ribersborg 1933 34 2 475 0 2 475 34 881
10 Flaggskepparen 5 Västra Hamnen 2009 28 1 910 116 2 026 34 609
11 Flora 8 Rörsjöstaden 1929 12 1 214 363 1 577 21 780
12 Fören 3 (HSB Turning Torso) Västra Hamnen 2005 144 13 037 5 758 18 795 422 600
13 Fören 3 (TTG) Västra Hamnen 2006 37 2 721 16 107 18 828 101 800
14 Hedvig 9 Södervärn 1992 66 4 833 2 551 7 384 67 993
15 Husaren 4 Drottningtorget 1929 13 1 741 272 2 013 25 890
16 Judith 11 Rörsjöstaden 1929/1979 11 1 053 0 1 053 14 800
17 Kalkhusen Limhamn 2011 34 2 532 0 2 532 32 747
18 Kapellmästaren 4 Lindeborg 2003 52 4 108 0 4 108 36 600
19 Kapellmästaren 7 Lindeborg 2004 52 4 122 0 4 122 36 600
20 Lister 9 Ribersborg 1945 30 1 852 186 2 038 26 998
21 Maria 10 Rörsjöstaden 1900/1960 27 1 369 0 1 369 20 800
22 Maria 2 Rörsjöstaden 1929/1986 22 1 801 0 1 801 26 600
23 Maria 3 Rörsjöstaden 1929/1975 26 1 387 0 1 387 21 200
24 Maria 4 Rörsjöstaden 1929/1981 23 1 741 0 1 741 26 000
25 Maria 5 Rörsjöstaden 1929/1975 27 1 455 0 1 455 22 400
26 Maria 9 Rörsjöstaden 1929/1975 31 1 574 0 1 574 24 600
27 Myntet 3 Sorgenfri 1939 17 776 0 776 8 254
28 Myntet 6 Sorgenfri 1948 16 1 084 0 1 084 10 181
29 Myntet 8 Sorgenfri 1968 42 3 123 1 430 4 553 39 779
30 Nibelungen 1 Söderkulla 1998 97 4 259 277 4 536 25 231
31 Olga 10 Rörsjöstaden 1929/1975 21 1 225 0 1 225 18 400
32 Peterstorp 3 Ribersborg 1938 60 7 002 47 7 049 91 920
33 Ripan 14 Lugnet 1986 53 4 010 5 137 9 147 79 400
34 Rådjuret Davidshall 1930 23 1 670 309 1 979 30 615
35 Rönnen 2 Katrinelund 1924/2002 109 2 736 100 2 836 45 302

36 Sagan 15 Västra Sorgenfri 1962 28 1 820 1 668 3 488 17 819
37 Sagan 16 Västra Sorgenfri 1971 31 2 073 1 852 3 925 20 977
38 Skansen 1 Västra Hamnen 2002 103 3 445 244 3 689 77 866
39 Skonaren 3 Västra Hamnen 2012 35 2 605 86 2 691 52 448
40 Slupen 1 Västra Hamnen 2012 47 3 282 0 3 282 64 000
41 Strutsen 24 Limhamn 1948 24 1 299 89 1 388 18 392
42 Vargen 6 Davidshall 1931 14 1 392 20 1 412 18 856
43 Örnen 4 Rådmansvången 1929/1989 11 1 030 984 2 014 21 242

HSB Sundsfastigheter AB 1 812 123 364 39 055 162 419 2 010 667

44 Lekatten 4 Möllevången 1903 34 1 830 104 1 934 26 130
Fastighets AB lekatten 4 34 1 830 104 1 934 26 130

45 Drivan 16 Möllev./Sofi elund 1937 64 3 476 915 4 391 43 875
Fastighets AB drivan 16 64 3 476 915 4 391 43 875

46 Tonfi sken 25 Limhamn 1947 26 1 224 0 1 224 20 600
Fastighets AB tonfi sken 25 26 1 224 0 1 224 20 600

HSB Sundsfastigheter AB med dotterbolag 1 936 129 894 40 074 169 968 2 101 272

FASTIGHETSINFORMATION

Fastighetsbeteckning Läge Byggår/omb år Antal lgh Bostadsyta Lokalyta Totalyta Taxeringsvärde
Arken 3 Möllevången 1929/1983 53 3 780 241 4 021 42 528
Arken 4 Möllevången 1929 64 3 493 48 3 541 36 716
Arken 5 Möllevången 1985 22 1 440 233 1 673 17 505
Arken 6 Möllevången 1929 91 6 568 464 7 032 75 523
Arken 7 Möllevången 1929 5 662 225 887 7 630
Clara 13 Lugnet 1929/1979 13 709 248 957 12 050
Clara 14 Lugnet 1985 147 11 604 0 11 604 162 000
Draken 10 Bulltofta 2012 17 1 352 0 1 352 17 135
Erikstorp 6 Ribersborg 1933 34 2 475 0 2 475 34 881
Flaggskepparen 5 Västra Hamnen 2009 28 1 910 116 2 026 34 609
Flora 8 Rörsjöstaden 1929 12 1 214 363 1 577 21 780
Fören 3 (HSB Turning 
Torso)

Västra Hamnen 2005 144 13 037 5 758 18 795 422 600

Fören 3 (TTG) Västra Hamnen 2006 37 2 721 16 107 18 828 101 800
Hedvig 9 Södervärn 1992 66 4 833 2 551 7 122 67 993
Husaren 4 Drottningtorget 1929 13 1 741 272 2 013 25 890
Judith 11 Rörsjöstaden 1929/1979 11 1 053 0 1 053 14 800
Kalkhusen Limhamn 2011 34 2 532 0 2 532 32 747
Kapellmästaren 4 Lindeborg 2003 52 4 108 0 4 108 36 600
Kapellmästaren 7 Lindeborg 2004 52 4 122 0 4 122 36 600
Lister 9 Ribersborg 1945 30 1 852 186 2 038 26 998
Maria 10 Rörsjöstaden 1900/1960 27 1 369 0 1 369 20 800
Maria 2 Rörsjöstaden 1929/1986 22 1 801 0 1 801 26 600
Maria 3 Rörsjöstaden 1929/1975 26 1 387 0 1 387 21 200
Maria 4 Rörsjöstaden 1929/1981 23 1 741 0 1 741 26 000
Maria 5 Rörsjöstaden 1929/1975 27 1 455 0 1 455 22 400
Maria 9 Rörsjöstaden 1929/1975 31 1 574 0 1 574 24 600
Myntet 3 Sorgenfri 1939 17 776 0 776 8 254
Myntet 6 Sorgenfri 1948 16 1 084 0 1 084 10 181
Myntet 8 Sorgenfri 1968 42 3 123 1 430 4 553 39 779
Nibelungen 1 Söderkulla 1998 97 4 259 277 4 536 25 231
Olga 10 Rörsjöstaden 1929/1975 21 1 225 0 1 225 18 400
Peterstorp 3 Ribersborg 1938 60 7 002 47 7 049 91 920
Ripan 14 Lugnet 1986 53 4 010 5 137 9 147 79 400
Rådjuret 6 Davidshall 1930 23 1 670 309 1 979 30 615
Rönnen 2 Katrinelund 1924/2002 109 2 736 100 2 836 45 302
Sagan 15 Västra Sorgenfri 1962 28 1 820 1 668 3 488 17 819
Sagan 16 Västra Sorgenfri 1971 31 2 073 1 852 3 925 20 977
Skansen 1 Västra Hamnen 2002 103 3 445 244 3 689 77 866
Skonaren 3 Västra Hamnen 2012 35 2 605 86 2 691 52 448
Slupen 1 Västra Hamnen 2012 47 3 282 0 3 282 64 000

Strutsen 24 Limhamn 1948 24 1 299 89 1 388 18 392
Vargen 6 Davidshall 1931 14 1 392 20 1 412 18 856
Örnen 4 Rådmansvången 1929/1989 11 1 030 984 2 014 21 242
HSB 
Sundsfastigheter AB

1 812 123 364 39 055 162 157 2 010 667

Lekatten 4 Möllevången 1903 34 1 830 104 1 934 26 130
Fastighets AB Lekatten 4 34 1 830 104 1 934 26 130

Drivan 16 Möllevången/
Sofi elund

1937 64 3 476 915 4 391 43 875

Fastighets AB Drivan 16 64 3 476 915 4 391 43 875

Tonfi sken 25 Limhamn 1947 26 1 224 0 1 224 20 600
Fastighets AB Tonfi sken 25 26 1 224 0 1 224 20 600

HSB Sundsfastigheter AB med dotterbolag 1 936 129 894 40 074 169 706 2 101 272
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fastighetsbestånd
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drIFtnettO FÖr HelA FAStIGHetSBeStåndet

2013 2012

Hyresintäkter 205 676 191 869

Drifts och underhållskostnader 77 716 80 524

driftnetto 127 960 111 345

drIFtnettO HSB tUrnInG tOrSO 
OCH HSB tUrnInG tOrSO GAllery

2013 2012

Hyresintäkter 54 846 55 040

Drifts och underhållskostnader –21 447 –23 186

driftnetto 33 399 31 854

Draken 10 ligger 
på Carl Flormangatan, 
Bulltofta
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Styrdokument

RätteSnÖRen Och StRAteGIeR
HSB ”Kod för föreningsstyrning” och ”HSB Kompassen” vägleder  
organisationens arbete och förhållande gentemot omvärlden. 

För att veta att vi driver och utvecklar HSB 
Malmö utifrån det vi tillsammans kommit 
överens om, stödjer vi oss mot styrdokumenten 
HSB Kompassen och HSB Kod för Förenings-
styrning (till det kommer även HSBs varumär-
kesriktlinjer och gemensamma stadgar). 
 Styrdokumenten fungerar som ett kontrakt 
mellan HSBs regionala och nationella delar 
och har som övergripande mål att öka med-
lemsnyttan och göra oss mer konkurrenskraf-
tiga. De säkerställer även vår verksamhetsmo-
dell med delaktighet, insyn och transparens av 
både styrning och innehåll. För att lokalt leva 
upp till de nationella målen samt för att driva 
utvecklingen vidare regionalt utgår HSB Mal-
mö från en affärsplan, som sträcker sig över en 
treårsperiod.

hSB kOMPASSen
HSB Kompassen är en övergripande vägvisare 
för hela HSB. Den beskriver:
•	De kooperativa principerna
•	Uppdrag: att i samverkan med medlemmarna 

skapa det goda boendet.
•	Vision: att vara den aktör som har det bästa 

anseendet hos alla våra intressenter när det 
gäller boendet.

•	HSBs kärnvärden: Engagemang Trygghet 
Hållbarhet Omtanke Samverkan – ETHOS

”HSB Kompassen” redogör för sju målområ-
den som HSB ska fokusera på för att nå visio-
nen om att vara bostadsaktören med det bästa 
anseendet. Bosparare: öka antalet bosparare 
med minst 3000 nya årligen. Byggande: att i 
genomsnitt stå för 15 procent av påbörjade 
bostadsrättslägenheter i Sverige. HSB utbud: att 
kunna erbjuda ett basutbud av förvaltnings-
tjänster som håller en enhetlig och hög kvali-
tet. Forskning och innovation: utveckla en sam-
manhållen forskningsstrategi. Klimat: minska 
vår klimatpåverkan med 30 procent till 2016, 

halvera våra CO2-utsläpp fram till 2023 (basår 
2008). Lönsamhet: ha en genomsnittlig avkast-
ning på eget kapital om 9 procent 2015 och en 
rörelsemarginal om 10 procent. 20 procent 
justerad soliditet. Opinion och lobby: öka vår 
synlighet i media, såväl på riksnivå som lokalt 
och i nya medier.

hSBS kOD fÖR fÖRenInGSStyRnInG
HSB ”Kod för föreningsstyrning” utgör ett 
internt verktyg som ska säkerställa en öppen 
och genomlyst organisation där varje medlem 
som vill ska ha insyn i verksamheten och möj-
lighet att påverka. Koden ska även bidra till att 
HSB styrs på ett så effektivt sätt som möjligt.
 Koden kompletterar lagstiftning och andra 
regler genom att ange en norm för god fören-
ingsstyrning med hög ambitionsnivå. HSBs 
medlemmar ska kunna känna en trygghet i att 
organisationen styrs demokratiskt och att 
verksamheten är stabil och hållbar.

hållBARhetSReDOVISnInG
Arbetet med hållbarhet handlar dels om att 
förbättra HSB som organisation, dels om att 
bidra till en hållbar omvärld genom att ta 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar i alla 
led. I HSBs ”Hållbarhetsredovisning” följer vi 
upp hur styrdokumenten efterlevs. Den redo-
visar hur väl vi lever upp till visionen samt vad 
våra intressenter, medarbetare, kunder, leve-
rantörer, samarbetspartners och samhället på 
både lokal och global nivå tycker är viktigt att 
HSB arbetar med.  

AffäRSPlAn
Med HSB Kompassen som grund uppdaterade 
vi under 2013 vår affärsplan. Den är enklare, 
tydligare och mer målstyrd än tidigare versio-
ner. Affärsplanen definierar inriktningen för 
organisationen – från de övergripande strate-
gierna ända ner till individuella mål. 
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Styrdokument

 Fokus i affärsplanen är att utveckla förvalt-
ningsverksamheten, utveckla hyresrättsverk-
samheten, utveckla medlemsnyttan samt leve-
rera en än högre kvalitet till kunder och 
medlemmar. I HSB Malmö samsas en affärs-
kultur med ledord som service, utveckling och 
hållbarhet. Affärsplanen har hjälper oss att 
hålla fokus på rätt saker och driva organisatio-
nen mot våra mål.  

De kOOPeRAtIVA PRIncIPeRnA
1.  Frivilligt och öppet medlemskap 

Kooperationer är frivilliga 
organisationer öppna för alla som kan 
använda deras tjänster och ta på sig 
medlemskapets ansvar – utan 
diskriminering avseende kön, social 
ställning, ras, politisk eller religiös 
övertygelse.

2.  Demokratisk medlemskontroll 
Kooperationer är demokratiska 
organisationer som styrs av 
medlemmarna.

3.  Medlemmarnas ekonomiska deltagande 
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt 
till föreningens kapital och utövar 
kontroll över det i demokratisk ordning.

4.  Självständighet och oberoende 
Kooperativa föreningar är fristående 
organisationer för självhjälp som styrs av 
medlemmarna.

5.  Utbildning, praktik och information 
Kooperativa föreningar erbjuder 
utbildning och praktik till sina 
medlemmar, förtroendevalda, chefer 
och anställda så att de effektivt kan bidra 
till utvecklingen av sina föreningar.

6.  Samarbete mellan kooperativa föreningar 
Kooperativa föreningar tjänar sina 
medlemmar mest effektivt och stärker 
den kooperativa rörelsen genom att 
samarbeta på lokal, nationell, regional 
och internationell nivå.

7.  Samhällshänsyn 
Kooperativa föreningar arbetar för en 
hållbar utveckling av sina lokalsamhällen 
enligt riktlinjer som godtagits av 
medlemmarna.
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Organisation
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HSB har över en halv miljon enskilda medlemmar i Sverige. Dessa är 
även med lemmar i, och ägare av, någon av landets 31 regionala 
HSB-före ningar, exempelvis HSB Malmö. De regionala föreningarna är 
i sin tur medlemmar i, och ägare av, HSB Riksförbund. Nedan kan du se 
hur HSB Malmö är organiserat.

Medlem
Turning Torso 

Meetings
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ledning

leDnInG

MIchAel cARlSSOn f 1963
Befattning: Vd  Huvudsaklig utbildning: Ingenjör  
Senaste arbetsgivare: MKB HSB-medlem sedan: 1987  
Anställd sedan: 2005  Boendeform: Bostadsrätt   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Suppleant i HSB brf Skogsmården, vice ord-
förande i HSB brf Tre Gudor  HSB-ledamotsuppdrag:  HSB brf Hackspetten   
Övriga uppdrag inom HSB: Styrelseledamot i stiftelsen HSBs Garantifond,  
styrelseledamot i HSB ProjektPartner AB, styrelseledamot i HSB Riksförbund   
Arvode för övriga uppdrag inom HSB:  Stiftelsen HSBs Garantifond och HSB 
Riksförbund: 2 264 kr/möte, HSB ProjektPartner: 75 467 kr/år

lenA hAMMARStRÖM f 1950
Befattning: Koordinator  Huvudsaklig utbildning: Samhällsvetare  
HSB-medlem sedan: 1988  Anställd sedan: 1982   
Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot i två  
byggande bostadsrättsföreningar i Lund   
HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

PetRA SÖRlInG f 1971
Befattning:  Chef HSB Sundsfastigheter  Huvudssaklig utbildning: Ekonom
Senaste arbetsgivare: Riksbyggen  HSB-medlem sedan: 2012
Anställd sedan: 2013  Boendeform: Äganderätt
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Kvadraten
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

MIA GuStAfSOn f 1960
Befattning: Kommunikationschef och chef AO Medlem  
Huvudsaklig utbildning: Kommunikatör  
Senaste arbetsgivare: Skånetrafiken  HSB-medlem sedan: 2011   
Anställd sedan: 2012  Boendeform: Bostadsrätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Lessö  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga   

SVen-jÖRGen PeRSSOn f 1950
Befattning: Chef AO Förvaltning  Huvudsaklig utbildning: Ekonom  
Senaste arbetsgivare: BoVista Sweden AB  HSB-medlem sedan: 2012   
Anställd sedan: 2012  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga   

jOnny SAMuelSSOn f 1971
Befattning: Stabschef  Huvudsaklig utbildning: Ekonom  
Senaste arbetsgivare: MW Security  HSB-medlem sedan: 2008  
Anställd sedan: 2006  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Idogheten   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga   

MAlIn SAnDVIG f 1968
Befattning:  HR-chef  Huvudsaklig utbildning: Ekonom   
Senaste arbetsgivare: AF Bostäder  HSB-medlem sedan: 2011   
Anställd sedan: 2011  Boendeform: Äganderätt   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Sälgen   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

Från vänster: Lena Hammarström, Sven-Jörgen Persson, Jonny Samuelsson, Petra Sörling, Mia Gustafson, Malin Sandvig och Michael Carlsson
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året i siffror
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året i siffror
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föreningsstyrningsrapport

fÖRenInGSStyRnInGSRAPPORt
hSB-RÖRelSenS GeMenSAMt  
utARBetADe StyRDOkuMent
På HSB Riksförbunds stämma 2011 fastställdes 
tre nya styrdokument: HSB Kompassen 2012 
– 2015, HSB Kod för föreningsstyrning och 
HSB Varumärkesriktlinjer. HSB Malmö har i 
sin verksamhetsplanering och uppföljning 
utgått från dessa dokument. Denna rapport 
beskriver hur HSB Malmö följer de av För-
bundsstämman fattade besluten.

hSB kOMPASSen 2012-2015
Styrdokumentet HSB Kompassen har beslutats 
att vara HSB-rörelsens övergripande vägvisare 
för all verksamhetsplanering och den ligger till 
grund för HSB Malmös egen verksamhets-
planering. 
 I Kompassen anges ett antal mål- och fokus-
områden. Målen kommer att följas upp och 
gäller till och med 2015. I Kompassen anges 
även vilket utbud som HSB ska leverera 2013–
2015. 

hSB kOD fÖR fÖRenInGSStyRnInG
Den av HSB-rörelsen framtagna ”Kod för 
föreningsstyrning” infördes 2008 i HSB- 
föreningen.  Valberedningen har sedan dess 
utgått från koden i sitt arbete, vilket även 
resulterat i att en instruktion för valbered-
ningens arbete fastställts på ordinarie fören-
ingsstämma. 
 Under året avslutades även ett remissarbete 
gällande HSB Kod för bostadsrättsföreningar. 
Denna Kod beslutades det om på förbunds-
stämman 2013.

hSB VARuMäRkeSRIktlInjeR
För att underlätta arbetet med att skapa ett 
starkt och enhetligt varumärke har HSB Varu-
märkesriktlinjer tagits fram. De antogs på 
förbundsstämman 2011. HSB Malmö följer på 
alla sätt de gemensamt antagna riktlinjerna.

utVäRDeRInG AV StyRelSeARBetet
HSB Malmös styrelse gör årligen en utvärde-
ring av sitt eget arbete. Styrelseledamöterna 
får enskilt, via e-post, svara på frågor om kom-
petens, engagemang etc. Resultatet av under-
sökningen diskuteras i styrelsen och redovisas 
för valberedningen.

hSB fÖRenInGSStyRnInG
Som grund för HSBs föreningsstyrning ligger 
de regler som följer av lagen om ekonomiska 
föreningar, HSBs stadgar och Koden. Därut-
över finns fler gemensamma styrdokument 
samt att varje förening har kompletterande 
och egna arbetsordningar, policys, fastställda 
mål, verksamhetsplaner etc. för verksamheten.
 Koden är ett komplement till lagar och 
stadgar. I Koden ställs högre krav på förenings-
styrning än vad lagen kräver, och det är viktigt 
att det är så eftersom HSB är en medlemsägd 
organisation där varje medlem ska ha rätt till 
insyn och kontroll. Samtidigt finns det genom 
principen ”följ eller förklara” en möjlighet för 
föreningen att avvika från kraven om det i det 
enskilda fallet anses innebära bättre förenings-
styrning, det vill säga ökad medlemsnytta.
 Nedanstående punkter utgör den del av 
detta styrdokument som årligen ska följas upp 
och redovisas enligt principen ”följ eller för-
klara”. Punkterna är uppdelade enligt följande 
rubriker:
 1. Föreningsstämma
 2. Valberedning
 3. Styrelse
 4. Vd
 5. Information om föreningsstyrning.

Styrelsen för HSB Malmö började följa koden 
redan 2008 och har för 2013 följt kodens 
intentioner och bestämmelser enligt nedan-
stående redovisning.

InteRn kOntROll Och  
fInAnSIell RAPPORteRInG 
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
säkerställer styrelsen genom årligt beslut om 
finanspolicy, som följs upp tertialsvis med 
finans- och riskrapport till styrelsen från vd 
och administrativ chef. Rapporten innehåller 
bland annat de finansiella nyckeltal som HSBs 
Kod för föreningsstyrning anger. Tertialsvis 
presenteras bokslut för styrelsen.
 Löpande granskning sker av revisorer. Två 
gånger om året går revisorerna igenom sina 
granskningsrapporter med styrelse och led-
ning. På hösten avser granskningsrapporten i 
första hand förvaltning och löpande redovis-
ning med internkontroll och på våren avser 
rapporten bokslut och årsredovisningar.
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ReGleR fÖR  
fÖRenInGSStyRnInG fÖljeR
1. fÖRenInGSStäMMA

1.1 Information inför föreningsstämma Ja

1.2 Genomförande av föreningsstämma Ja

2. VAlBeReDnInG

2.1 Tillsättning av valberedning Ja

2.2 Valberedningens uppgifter Nej

2.3 Valberedningens utbildning Ja

3. StyRelSe

3.1 Styrelsens sammansättning Ja

3.2 Styrelsens arbetsform Ja

3.3 Styrelsens ledamöter Ja

3.4 Styrelsens ordförande Ja

3.5 Styrelsens uppgifter Ja

3.6 Utvärdering av styrelse Ja

3.7 Styrelsens utbildning Ja

4. VD Och leDAnDe BefAttnInGShAVARe

4.1 Vd:s uppgifter Ja

4.2 Ersättning till ledande befattningshavare Ja

4.3 Utbildning av vd och ledande befattningshavare Ja

5. InfORMAtIOn OM fÖRenInGSStyRnInG

5.1 Årsredovisning och finansiell rapportering Ja

5.3. Föreningsstyrningsrapport* Ja

* I HSBs Kod för föreningsstyrning finns ett korrekturfel där avsnitt 5.2 
felaktigt benämnts 5.3

ReDOVISADe AVVIkelSeR
Tabellen ovan är en aggregerad skala och 
under avsnitt två finns en avvikelse.

 2.2.4: Valberedningen föreslår inte arvode 
till styrelseordförande, styrelseledamöter, 
revisorer och andra funktionärer då det fram-
går av arvodesreglementet. HSB Malmö har 
för att öka transparensen i organisationen valt 
att arbeta med ett arvodesreglemente. I detta 
framgår hur och på vilket sätt de förtroende-
valda arvoderas.

ReVISORSyttRAnDe OM  
fÖRenInGSStyRnInGSRAPPORt
Till Föreningsstämman i HSB  Malmö ek för. 
Det är styrelsen som har ansvaret för fören-
ingsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 
2013 och för att den är upprättad i enlighet 
med HSBs Kod för föreningsstyrning.
 Som underlag för vårt uttalande om att en 
föreningsstyrningsrapport har upprättats, har 
vi läst föreningsstyrningsrapporten och be-
dömt dess innehåll baserat på vår kunskap om 
föreningen. Baserat på vår översiktliga gransk-
ning  anser vi att en föreningsstyrningsrapport 
har upprättats, och att dess information är 
förenlig med HSBs Kod för föreningsstyrning.

Malmö den 27 februari 2014

David Olow
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Tommy Johansson

Lena Andersson

HSB-rörelsens 90-årsjubileum firades på Nordiska Museet . I Nordiska Museets permanenta utställning om folkhemmet har man byggt en 
HSB-lägenhet från slutet av 1940 talet . Alla HSB-medlemmar kan se den helt gratis .
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ARVODeSBeReDnInGen
Den av stämman utsedda arvodesberedningen 
har bestått av Cecilia Bothén, HSB brf Rytt-
mästaren, Mikael Karlsson, HSB brf Hagalund 
och Krister Carlsson, HSB brf Lundagården. 
Arvodesberedningen har under året haft 4 
möten, bland annat med HSB Malmös Valbe-
redning. Arvodesberedningens uppgift är att 
till stämman redovisa hur arvodesreglementet 
efterlevs och i förekommande fall ge förslag 
till förbättringar.

BOSPARRåDet
Det av bosparfullmäktige utsedda bosparrådet 
har bestått av Sofie Wallenman, sammankal-
lande, Sofie Skånhamre, Jan Engman, Sonja 
Jernström, Jan Wettbo och Anita Nicklasson.
 Bosparrådets uppdrag är att vidareutveckla 
framtida bospar samt vara med och påverka 
nya boenden. Under 2013 har arbetet bestått i 
villkoren för sparformer och en gemensam 
utformning av bosparandet.

StADGeutSkOttet
Föreningsstämman 2012 beslutade att tillsätta 
ett stadgeutskott. Till ledamöter utsågs Marie 
Traunsberger, HSB brf Vidar, Östen Roos, 
HSB brf Roxen, Nancy Mashoun, HSB brf 

Hilda, Jörgen Magnusson, HSB brf Blekings-
borg och Tommy Johansson, HSB brf Sandste-
nen i Lomma. Styrelsen utsåg jurist Stellan 
Håkansson och styrelseledamot Björn Anders-
son att också ingå i utskottet.
 Östen Roos och Marie Traunsberger har 
lämnat utskottet under beredningstiden.
 Stadgeutskottets uppdrag var att, i den mån 
lagstiftningen blev klar, lämna förslag på nya 
stadgar för HSB Malmö som beaktade såväl 
revisionsbehovet för de nuvarande stadgarna 
som den nya lagstiftningen och HSB Riksför-
bunds rekommendationer. Utskottet ska av-
sluta sitt arbete och rapportera till HSB Mal-
mös fullmäktige vid 2014 års ordinarie 
föreningsstämma.
 Det har under arbetets gång visat sig att den 
nya lagstiftningen skjutits på en obestämd 
framtid och HSB Riksförbund kommer därför 
att avvakta med revidering av normalstadgarna 
från 2011.
 Våra nuvarande stadgar antogs 2008. Utskot-
tet anser att anpassning bör ske till de av HSB 
Riksförbund antagna normalstadgarna från 
2011 och lägger därför fram ett förslag till nya 
stadgar för HSB Malmö ek för till förenings-
stämman 2014.

utSkOttSGRuPPeR

Riksförbundets årsmöte 2013 hölls på Folkets Hus i Stockholm .
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fÖRenInGenS VAlBeReDnInG
Valberedningens arbete styrs av följande tre doku-
ment: HSB Malmös stadgar, valberedningspolicyn 
och HSBs kod för föreningsstyrning. 
 Valberedningens möten är i huvudsak enskilda 
intervjuer med styrelsens ledamöter, den verkstäl-
lande direktören, arbetstagarrepresentanterna och 
revisorerna. Valberedningsarbetet kompletteras 

genom deltagande på enstaka styrelsemöten, ut-
bildningar och informationsmöten.
 Valberedningen har arbetat med nominerings-
blanketten och målet är att alla medlemmar ska 
använda samma blankett. Utöver det skriftliga 
nomineringsförfarandet har alla medlemmar kun-
nat lämna sina förslag via HSB Malmös hemsida.

VAlBeReDnInG Och ReVISOReR

DAVID OlOw f 1963
Befattning: Extern revisor
Revisor i HSB Malmö sedan: 2012
HSB-medlem sedan: Inte medlem
Boendeform: Äganderätt
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
Arbetsgivare: KPMG
HSB-ledamotsuppdrag: Inga

lenA AnDeRSSOn f 1954
Befattning: Förtroendevald revisor  Revisor i HSB Malmö sedan: 2005
Arvode: 27 968 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 1980  Boende-
form: Bostadsrätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Revisor i HSB brf 
Henriksdal och HSB brf Brotorp  Arbetsgivare: Driver sedan 1992 en 
redovisningsbyrå som enskild firma . Ingår i Sveriges Redovisningskon-
sulters Förbund (SRF) sedan 1992 . Auktoriserad Redovisningskonsult 
genom SRF sedan 2006  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag 
inom HSB: Inga

tOMMy jOhAnSSOn f 1948
Befattning: Förtroendevald revisor  Revisor i HSB Malmö sedan: 
2009  Arvode: 27 968 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 
2000  Boendeform: Bostadsrätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: 
Ordförande i HSB brf Sandstenen, fullmäktig HSB Malmö 
Arbetsgivare: Nordea  HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Ledamot stadgeutskottet   
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: 2 457 kr

InGRID hOlMBeRG f 1942
Befattning: Sammankallande 
ledamot  Ledamot i HSB Malmös 
valberedning sedan: 2003  Arv-
ode: 19 573 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: 1975  Boen-
deform: Äganderätt  Arbetsgivare: 
Pensionär  Förtroendeuppdrag 
inom HSB: Fullmäktigeledamot i 
bospargruppen  HSB-ledamots-
uppdrag: HSB brf Sigge, HSB brf 
Sundsterrassen,  
HSB brf Visenten, HSB brf 
Marietorp, HSB brf Vidar  Övriga 
uppdrag inom HSB: Fullmäktig 
HSB Malmö  Arvode för övriga 
uppdrag inom HSB: Inget

MOnIcA BeRMSten f 1944
Befattning: Ledamot  Ledamot 
i HSB Malmös valberedning 
sedan: 2008  Arvode: 11 184 
kr + mötesarvode  HSB-medlem 
sedan: 1997  Boendeform: Bo-
stadsrätt  Arbetsgivare: Pensionär  
Förtroendeuppdrag inom HSB: 
Revisorssuppleant brf Ringstedt  
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Silversmeden  Övriga uppdrag 
inom HSB: Inga  

ROlf BRAnDt f 1946
Befattning: Ledamot  Ledamot i 
HSB Malmös valberedning sedan: 
2006  Arvode: 8 385 kr + mötes-
arvode  HSB-medlem sedan: 
1980  Boendeform: Bostadsrätt  
Arbetsgivare: Pensionär  Förtro-
endeuppdrag inom HSB: Arne 
Axrups stipendiefond, ordförande i 
HSB brf Roxen  HSB-ledamotsupp-
drag: Inga  Övriga uppdrag inom 
HSB: Fullmäktig HSB Malmö, HSB 
Malmös klimatgrupp
Arvode för övriga uppdrag inom 
HSB: Inget

InGelA hulthén f 1964
Befattning: Ledamot  Ledamot i 
HSB Malmös valberedning sedan: 
2012  Arvode: 8 385 kr + mötes-
arvode  HSB-medlem sedan: 1997  
Boendeform: Bostadsrätt  Arbets-
givare: Swedish Care Systems AB  
Förtroendeuppdrag inom HSB: 
Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  

chRIStInA jAhn f 1959
Befattning: Ledamot  Ledamot 
i HSB Malmös valberedning 
sedan: 2013  Arvode: 8 385 kr 
+ mötesarvode  HSB Medlem 
sedan: 2010  Boendeform: 
Bostadsrätt  Arbetsgivare: Malmö 
Stad  Förtroendeuppdrag inom 
HSB: sekreterare brf Eriksfält  
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Lindeborg  Övriga uppdrag inom 
HSB: Inga 

fÖRenInGenS ReVISOReR
Vid föreningsstämman valdes Lena Andersson och Tommy Johansson till revisorer i 
föreningen. HSB Riksförbund har utsett KPMG till revisionsbolag. David Olow 
representerar KPMG. Styrelsen träffar revisorerna minst två gånger per år.

Valberedning och revisorer
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fÖRVAltnInGSBeRättelSe

VeRkSAMheten
Koncernen omfattas av moderföreningen HSB 
Malmö ek för med HSB Sundsfastigheter AB 
och dess dotterbolag, Sundsfastigheter Holding 
AB, Västra Hamnen Förvaltnings AB, Fastighets 
AB Lekatten 4, Fastighets AB Malmö Tonfisken 
25 och Fastighets AB Drivan 16.  Koncernen 
bedriver verksamhet i Malmö, Burlöv, Lomma, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. 
 HSB Malmö omfattar medlems- och förvalt-
ningsservice, nyproduktion, finansverksamhet 
och central administration.
 HSB Sundsfastigheter och dess dotterbolag 
bedriver fastighetsförvaltning. Fastighets-
beståndet omfattar 1 936 (1 909) lägenheter 
och 40 074 (39 660) kvm lokaler.
 Den 28 november 2013 förvärvades fastighe-
ten Strutsen 24 med 24 lägenheter, belägen på 
Limhamn. Under året har även två bolag, 
Sundsfastigheter Holding AB och Västra Ham-
nen Förvaltnings AB förvärvats för att opti-
mera förvaltningsstrukturen.
 HSB Malmö äger 22,5% av HSB Tjänsteut-
veckling AB som utvecklar och säljer digitala 
förvaltningstjänster. Övriga delägare är HSB 
Riksförbund, HSB Norr, HSB Göteborg och 
HSB Stockholm. Bolaget redovisas som intres-
sebolag. 
 HSB Malmö exploaterar tillsammans med 
HSB Produktion AB mark i Hököpinge genom 
HSB Betladan Exploatering HB och för övrig 
nyproduktion genom HSB Projekt i Malmö Nr 
1 AB, HSB Projekt i Malmö Nr 2 AB samt HSB 
Projekt Holding i Malmö AB. Bolagen ägs till 
50 procent av HSB Malmö och till 50 procent 
av HSB Produktion AB. 

äGARfÖRhållAnDen

ägarförhållanden / Medlemmar

2013 2012 Ökn.(+)/Minskn.(–) 

Antal bostads-
rättsföreningar 249 251 –2

Antal enskilda  
medlemmar 44 226 44 208 +18

totalt 44 475 44 459 +16

HSB Malmö är en ekonomisk förening som 
ägs med en andel vardera av 249 bostadsrätts-
föreningar och 44 226 enskilda medlemmar. 
Av våra enskilda medlemmar ingår 9 191 
personer i Bospargruppen. Detta är en ökning 
med 18 (688) enskilda medlemmar och en 

minskning med 2 (3) bostadsrättsföreningar. 
Nettoökningen utgör således 16 medlemmar.

VäSentlIGA hänDelSeR 
Nyproduktion
Ingen nyproduktion har färdigställts under 
året.

Fastighetsförsäljningar
Inga fastighetsförsäljningar har genomförts 
under året. 
 Vid årsskiftet upphörde vårt avtal med vår 
fastighetsrådgivare, CBRE, som har haft i 
uppdrag att utröna förutsättningarna för en 
försäljning av HSB Turning Torso. Ett antal 
intressenter har visat intresse men det har inte 
renderat i någon slutförhandling. Därmed har 
den aktiva delen i vår försäljningsprocess 
avslutats. 

HSB Portalen
Under året har utvecklingen av HSB Portalen 
(www.hsbportalen.se) fortsatt. HSB Portalen är 
samlingsplatsen för våra moderna digitala 
förvaltartjänster som t ex föreningsdokument, 
felanmälan, överlåtelser, panthantering, styrel-
seändringar, placeringar, fakturahantering, 
arvodesregisteringar, ekonomisk uppföljning 
och föreningsinformation. 

kOnceRnen
Koncernens nettoomsättning uppgick under 
året till 276,8 (262,3) MSEK, vilket är betydligt 
bättre än föregående år. Främst beroende på 
helårseffekter av förvärvade och nyproducerade 
fastigheter men även stärkt tjänsteförsäljning.

justerad resultaträkning 2013 2012

Nettoomsättning 276,8 262,3

Direkta kostnader –190,7 –188,8

Bruttoresultat 86,1 73,5

Rörelsekostnader –32,3 –34,4

Rörelseresultat exkl.  
engångsposter 53,8 39,1

Engångsposter –0,7 –1,4

Rörelseresultat 53,1 37,7

Koncernens rörelseresultat exklusive engångs-
poster uppgick till 53,8 (39,1) MSEK. Engångs-
poster om -0,7 (-1,4) MSEK avser garantiavsätt-
ning för tidigare nyproduktion. 

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Malmö ekonomisk förening, 
org nr 746000-4836, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.
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NAI Svefa AB, vars fastighetsvärderare är aukto-
riserade av ASPECT, har genomfört samtliga 
värderingar av koncernens fastigheter. Mark-
nadsvärdet är värderingsinstitutets uppfattning 
om det mest sannolika priset vid en tänkt för-
säljning på en fri och öppen fastighetsmarknad.
 Värdebedömningarna är i huvudsak baserade 
på nyckeltal avseende direktavkastningskrav per 
fastighet i förhållande till normaliserade drift-
netton samt noterade prisnivåer per kvadratme-
ter bruksarea, vilka kan härledas ur marknaden 
genom ortsprisanalys. Ortsprisanalyserna kom-
pletteras av marknadssimuleringar, där objek-

tens avkastningsvärden är beräknade med 
utgångspunkt i femåriga kassaflödesanalyser.
 Deras samlade bedömning är att marknads-
värdet för fastighetsbeståndet i HSB Sundsfas-
tigheter AB uppgår till 4 104 (4 048) MSEK 
per 2013-12-31. Jämfört med föregående år 
innebär detta en värdeökning på 1,4 (6,1) 
procent, förvärv inkluderade. 
 Fastigheternas bokförda värde, inklusive 
mark, uppgår till 2 735 (2 699) MSEK vilket 
innebär att koncernens bedömda marknads-
värde överstiger bokfört värde med 1 369 
(1 349) MSEK.

fAStIGheteRnAS MARknADSVäRDe

Marknadsvärde fastigheter 2013 2012 2011 2010 2009

HSB Turning Torso och HSB Turning Torso Gallery 1 690 1 710 1 752 1 720 1 830

Övriga fastigheter 2 414 2 338 1 948 1 847 1 669

Mark* – – 117 49 –

totalt 1 4 104 4 048 3 817 3 616 3 499

Värdeökning/minskning 1,4 % 6,1% 5,6% 3,3% 1,5%

Bokfört värde 2 735 2 699 2 462 2 259 2 123

Orealiserat övervärde 1 369 1 349 1 355 1 357 1 376

* Markinnehaven har ej värderats utan ingår med dess bokförda värden.

hSB Malmö ek för
746000-4836

hSB Sundsfastigheter AB 
556060-9835

Sundsfastigheter holding AB
556948-0071

Västra hamnen förvaltnings AB 
556948-0089

fastighets AB tonfisken 25
556760-4144

fastighets AB lekatten 4
556836-4631

fastighets AB Drivan 16
556836-4649

fören holding II i Malmö AB
556891-6802

fören holding I i Malmö AB
556891-6794

fören fastigheter i Malmö AB
556891-6810

hSB MAlMÖ-kOnceRnenS 
leGAlA StRuktuR 

22,5 %

50 %

100 %

Helägda dotterbolag

Intressebolag

hSB Projekt i Malmö nr 1 AB
556788-3276

hSB Projekt i Malmö nr 2 AB
556788-3284

hSB Projekt holding i Malmö AB
556788-3268

hSB Betladan exploatering hB
969717-2584 

hSB tjänsteutveckling AB
556848-8455
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MODeRfÖRenInGen hSB MAlMÖ  
ekOnOMISk fÖRenInG
Moderföreningens nettoomsättning uppgick 
under året till 94,6 (91,1) MSEK. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till -26,6 (-37,7) 
MSEK. Omsättningen i moderföreningen har 
ökat genom bättre tjänsteförsäljning.  

hSB SunDSfAStIGheteR AB
Totala intäkter uppgick till 199,1 (189,8) 
MSEK. Intäktsökningen är hänförlig till ordi-
narie hyreshöjningar samt helårseffekt för 
förvärvade fastigheter. Hyresbortfallet uppgick 
till 4,2 (4,7) procent. Driftnettot uppgick till 
122,3 (109,0) MSEK. Resultatet efter finan-
siella poster uppgick till  –1,7 (24,6) MSEK. I 
resultatet ingår räntekostnad för upptaxering 
om 35,1 MSEK. 

lIkVIDItet Och fInAnSIeRInG
Koncernens disponibla likvida medel och 
outnyttjade kreditfaciliteter uppgick per ba-
lansdagen till 875,3 (975,5) MSEK. Motsva-
rande belopp för moderföreningen var 171,3 
(126,0) MSEK.
 Koncernens skulder till kreditinstitut upp-
gick per balansdagen till 1 550,0 (1 224,0) 
MSEK. Motsvarande belopp för moderfören-
ingen var 0,0 (0,0) MSEK.
 Likvida medel och outnyttjade kreditfacilite-
ter överstiger avräkningsskulden till förvaltade 
bostadsrättsföreningar vilket innebär att HSB 
Malmö har full täckning för denna skuld.

fInAnSIellA RISkeR
Finanspolicyn för HSB Malmö fastställs årligen 
av styrelsen, vilket senast skedde den 13 juni 
2013. Finanspolicyn omfattar koncernens regler, 
riktlinjer och limiter för hanteringen av bl. a. 
likviditetsförvaltning, kreditgivning och skuldför-
valtning. De finansiella risker som HSB Malmö 
är utsatt för definieras som finansieringsrisk, 
ränterisk och kreditrisk. Finansieringsrisk upp-
står vid svårigheter att återfinansiera förfallet lån 
eller om återfinansiering endast kan ske till 
kraftigt ökade kostnader. För att minimera 
kostnader för koncernens upplåning och för att 
säkerställa att finansiering kan erhållas, har 
föreningen tecknat en kontokredit som täcker 
behovet av rörelsekrediter samt kreditlöften som 
säkrar våra föreningars inlånade medel. 
 Under året har krediter och lånelöften om 
totalt 1 650 MSEK refinansierats mellan två 
banker med löptider om 2 och 3 år för att ytterli-
gare minska finansieringsrisken. Även om återfi-
nansieringsrisken ökat något efter finanskrisen, 
bedöms HSB Malmös samlade risk i detta avse-
ende som låg. Koncernens bestånd av egna 
bostadsfastigheter i företrädesvis centrala Malmö 
har ett bestående värde även med kort varsel. 
 Ränterisk avser den resultateffekt som en 
bestående ränteförändring har på koncernens 
finansnetto. Upplåningen som är räntebärande 
medför att koncernen exponeras för ränterisk. 
En förändring av räntenivån med +/– 1 procent-
enhet vid antagandet om oförändrad lånevolym 
skulle påverka koncernens räntekostnad med 

kOnceRnenS BOlAG I SAMMAnDRAG 

Sammandrag hSB Malmö
Sunds- 

fastigheter
Övriga  

fastigheter elimineringar koncern
Belopp i MSEK
ReSultAtRäknInGAR
Omsättning 95 199 9 –26 277
Rörelsekostnader –128 –116 –4 24 –224
Rörelseresultat –33 83 5 –2 53
Finansiella poster 7 –85 –2 – –80
Resultat efter finansnetto –26 –2 3 –2 –27
Koncernbidrag och skatt 10 –245 – 265 30
Resultat efter skatt –16 –247 3 263 3
Varav engångsposter –1 – – – –1

BAlAnSRäknInGAR
tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 3 2 477 54 213 2 747
Finansiella anläggningstillgångar 630 54 77 –589 172
Kortfristiga fordringar 466 7 5 –446 32
Kassa och bank 161 22 – – 183
Summa tillgångar 1 260 2 560 136 –822 3 134

eget kapital och skulder
Eget kapital 547 544 4 –307 788
Avsättningar 5 60 1 –17 49
Långfristiga skulder 1 1 550 52 –52 1 551
Kortfristiga skulder 707 406 79 –446 746
Summa eget kapital och skulder 1 260 2 560 136 –822 3 134
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10,6 MSEK. I enlighet med gällande Finanspo-
licy skall detta belopp ej överstiga 15 MSEK.
 Kreditrisk avser risken att en kredittagare för 
sent, eller endast delvis eller inte alls, infriar sina 
betalningsförpliktelser mot föreningen på grund 
av betalningssvårigheter eller konkurs. HSB 
Malmös kunder är i huvudsak bostadsrättsfören-
ingar och hyresgäster i egna fastigheter. Kredit-
riskerna bedöms som begränsade. I syfte att 
minska finansiella risker avseende nyproduktion 
produceras samtliga projekt i gemensamma 
intressebolag med HSB Produktion AB.  

AVRäknInGSSAlDO MeD  
BOStADSRättSfÖRenInGAR
HSB Malmö är sedan 2008 registrerat som 
inlåningsföretag av Finansinspektionen. Det 
åligger inlåningsföretag att upplysa om att 
inlånade medel inte omfattas av den statliga 
insättargarantin. 
 HSB Malmös förvaltade medel (avistamedel) 
säkerställs enligt föreningens finanspolicy ge-
nom likvida medel, kontokredit och lånelöften. 
Per den 31 december uppgick BRF:s inlånade 
medel på avräkningskontot till 369 MSEK och 
summan av HSB Malmös likvida medel, check-
räkningskrediter och lånelöften uppgick till 875 
MSEK. Säkerhet för lånelöften utgörs i första 
hand av pantbrev. HSB Malmös avräkningslikvi-
ditet mot bostadsrättsföreningarna uppgick till 
237 %. Minimikravet är 80 % enligt HSBs Kod 
för föreningsstyrning vilket gör att inlånade 
avista medel är skyddade med god marginal. 

InVeSteRInGAR I AnläGGnInGStIllGånGAR
Koncernens investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 68,4 (269,6) MSEK. 
Motsvarande belopp för moderföreningen var 0,7 
(1,4) MSEK. Avyttring av materiella anläggnings-
tillgångar uppgick i koncernen till 0,0 (0,0) MSEK 
och i moder föreningen till 0,0 (0,0) MSEK.

SkAtteBeSlut ORIOn MeD fleRA 
HSB Malmö erhöll den 30 september Kam-
marrättens dom i HSB Malmös skattemål. 
Kammarrätten dömde till HSBs nackdel som 
innebär en upptaxering av HSB Malmös dot-
terbolags inkomster avseende fastighetsförsälj-
ningar via kommanditbolag. 
 Sammanlagt medför detta en kostnad inklude-
rat skattetillägg och räntor om totalt 264 mkr för 
HSB Sundsfastigheter under 2013. Föregående 
år gjordes en koncernmässig avsättning om 261 
MSEK för att hantera ett eventuellt negativt 
utfall. Därigenom påverkas årets resultat sam-
mantaget i koncernen med 3 MSEK (se även tidi-
gare information i HSB Malmös årsredovisning 
2012 sid 37 och delårsrapporten 2013-08-31 samt 
pressmeddelande den 30 september 2013). 

ÖVRIGt 
HSB Malmö är en medlemsägd förening. För 
att bli medlem måste du lösa en insats och 
betala årsavgiften. Insatsen är för närvarande 
500 kronor om du bor i bostadsrätt och 50 
kronor för övriga. Årsavgiften är 100 kronor 
om du är under 26 år, annars 200 kronor.
 Till HSB Malmös årsmöte 2013 inkom 19 
(185) motioner. Mötet beslutade att bifalla 7 
(2) stycken. Bland de som bifölls fanns en om 
att i notapparaten specificera intäkter och 
kostnader i medlemskapet, en om fler bospar-
produkter med differentierade villkor, vilken 
också överfördes till Riksförbundet, en om att 
inrätta ett forum i portalen senast inom ett år 
för de olika förtroendeuppdragen och att en 
fördjupningskurs i valberedningsarbete införs.

VIktIGA hänDelSeR efteR åRetS utGånG
I januari korades HSB Malmö till Skånes bästa 
företag inom fastighetsförvaltning.

fRAMtIDA utVecklInG  
HSB Malmös kärnverksamhet, som består i att 
leverera kvalitativa förvaltningstjänster till 
bostads rättsföreningar, är stabil och utvecklas 
fortlöpande.
 Vårt mål är ökad medlemsnytta och en 
långsiktigt hållbar ekonomi. Detta ger trygghet 
för våra medlemmar, ägare och kunder.
 Service, öppenhet och kvalitet är ledorden 
som skall ge oss fortsatt fokus på medlemsnytta 
och ekonomisk hållbarhet.
 HSB Malmö är ISO-certifierad med 9001:2008 
sedan 2012. Genom att kontinuerligt arbeta med 
ständiga förbättringar för ökad kvalitet, förvän-
tar vi oss en säkrare leverans, och på sikt nöjdare 
kunder, medlemmar och anställda.
 Koncernens helårsresultat, exklusive en-
gångsposter, bedöms för 2014 bli i nivå med 
resultatet för 2013. Under 2014 kommer ett 
nytt redovisningsregelverk, K3. Det nya K3-
regelverket får en stor påverkan på hur avskriv-
ningar hanteras genom så kallad kompo-
nentavskrivning. Det kommer medföra högre 
avskrivningar och en negativ påverkan av 
resultatet.

StyRelSenS ARBete
Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 april 
2013 och styrelsen fick följande sammansättning:

•	Claes Caroli, HSB brf Domaren, ordförande 
•	 Maj-Britt Thulin, HSB brf Bollebygd, ledamot
•	 Birgitta Nilsson, HSB brf Lindeborg, ledamot 
•	Björn Andersson, HSB brf Valby, ledamot
•	 Susann Sörensson, HSB brf Trumman, ledamot
•	 Izet Omanovic, HSB brf Eriksfält ledamot 
•	 Daniel Christiansson, HSB brf Eken, ledamot
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Styrelsemöte nr not 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Datum  17 

jan
28 
feb

21 
mar

11 
apr

22 
apr

2 
maj

13 
jun

13 
jun

29 
aug

2 
okt

7 
nov

5 
dec

19 
dec

Ordinarie styrelsemöten    3 Konst .        3
Claes Caroli 
Styrelsens ordförande • • • • • • • • • • • • •
Maj-Britt Thulin 
Vice ordförande • • • • • • • • • • • • •
Birgitta Nilsson 
Ledamot • • • • • • • • • • • • •
Björn Andersson 
Ledamot • • • • • • • • • • •  •
Izet Omanovic 
Ledamot • •  • • • • • • • • • •
Susann Sörensson 
Ledamot • • • • • •   • • • • •
Jonas Henriksson 
Ledamot

1 • • • •          
Daniel Christiansson 
Ledamot

2     • •   • • • • •
Peter Frank 
Arbetstagarledamot • • • • • • • • • • •  •
Jörgen Åkesson 
Arbetstagarledamot • • • • • • • • • • • • •
Rolf Malmgren 
Suppleant arbetstagarledamot • • •    • • •  • •  
Tommy Lind 
Suppleant arbetstagarledamot • • •  • • • • • • • •  

näRVARO VID PROtOkOllfÖRDA StyRelSeMÖten 2013

noteringar Övriga sammankomster

1 Avgick som ledamot 2013-04-20 På följande datum har fördjupningsmöten och styrelsekonferenser hållits

2 Tillträdde som ledamot 2013-04-20 Medlem 31/1

3 Sammanträde per capsulam styrelsens Förvaltning 21/3

 ordinarie ledamöter undertecknar Ekonomi 14/2, 30/5, 26/9, 28/11

Nyproduktion 16/5, 14/11

Remissvar brf-kod 17/1

Styrelseutvärdering 17/1

Styrelsekonferens 30-31/5

Strategikonferens 2-3/10

Till föreningsrevisorer omvaldes Lena Anders-
son och Tommy Johansson. Till revisorssupple-
ant omvaldes Claes Gannfelt.
 Fackliga representanter i styrelsen efter 
stämman har varit Jörgen Åkesson och Rolf 
Malmgren (suppleant) från Unionen samt 
Peter Frank och Tommy Lind (suppleant) från 
Fastighetsanställdas Förbund. 
 Styrelsen bestod efter årets stämma av sju 
ordinarie ledamöter och två arbetstagarleda-
möter med två suppleanter. Enligt stadgarna 
ska styrelsen bestå av minst sju och högst elva 
ledamöter. 
 Styrelsen följer verksamheten såväl genom 
det ordinarie styrelsearbetet som genom den 
löpande kontakten mellan styrelsemötena. 
Under 2013 har styrelsen haft 13 protokoll-
förda sammanträden. Dessa har bland annat 
hållits i samband med avgivande av delårsrap-

port och årsredovisning. Ett sammanträde har 
behandlat budget. Utöver detta har sju för-
djupningsmöten hållits med affärsområdena 
för en mer fördjupad verksamhetsanalys. 
 Styrelsen har arbetat i enlighet med den 
arbetsordning som den har fastställt.

fÖRSlAG tIll VInStDISPOSItIOn 
Till föreningsstämmans förfogande står  
följande vinstmedel:

Balanserat resultat 494 113 536
Årets resultat – 16 405 698
Summa 477 707 838

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att:

till balanserade vinstmedel avsättes 477 707 838
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Belopp i MSek 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 276,8 262,3 268,3 268,0 268,1

Kostnad för sålda varor och tjänster –190,7 –188,7 –198,8 –199,1 –212,0

Bruttoresultat 86,1 73,6 69,6 68,8 56,1

Försäljnings- och administrationskostnader –32,4 –34,4 –36,0 –37,6 –34,7

Poster av engångskaraktär –0,7 –1,4 3,7 6,1 1,3

Rörelseresultat 53,1 37,8 37,3 37,3 22,7

Finansiella poster –80,4 –50,7 –29,6 –10,8 –18,4

Resultat efter finansiella poster –27,3 –12,9 7,7 26,5 4,3

Skattekostnader 30,5 –244,8 –6,0 2,5 –2,6

årets resultat 3,2 –257,7 1,6 29,0 1,7

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Belopp i MSek 2013 2012 2011 2010 2009

tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 747 2 712 2 475 2 272 2 140

Finansiella anläggningstillgångar 172 178 166 179 204

Kortfristiga fordringar 32 30 21 81 94

Kassa och bank 183 136 161 140 185

Summa tillgångar 3 134 3 056 2 823 2 672 2 623

eget kapital och skulder

Eget kapital 788 785 1 042 1 040 1 011

Avsättningar 49 317 76 71 105

Långfristiga skulder 1 551 1 175 860 702 690

Kortfristiga skulder 746 779 845 859 817

Summa eget kapital och skulder 3 134 3 056 2 823 2 672 2 623

feMåRSÖVeRSIkt  
fÖR kOnceRnen
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2013 2012 2011 2010 2009

Driftnetto fastigheter, MSEK 128,0 111,3 110,2 99,0 93,0

Årets resultat, MSEK 3,2 –257,8 1,6 29,0 1,7

Avkastning på eget kapital, % –3,5 –1,4 0,7 2,6 0,4

Avkastning på totalt kapital, % 1,9 1,1 1,6 2,0 1,3

Kassalikviditet, % 28,8 21,3 21,6 25,7 34,1

Tillgänglig likviditet, % 122,6 130,5 157,7 165,5 255,7

Soliditet, % 25,1 25,7 36,9 38,9 38,5

Justerad soliditet enligt HSBs kod, % 46,2 46,2 55,7 58,1 58,7

Avräkningslikviditet, % 237,3 251,3 295,6 349,0 623,7

Skuldsättningsgrad, gånger 2,8 2,4 1,5 1,3 1,3

Räntetäckningsgrad, gånger 0,7 0,7 1,2 2,0 1,2

Medelantal anställda 119 109 109 114 128

Antal enskilda medlemmar 44 226 44 208 43 520 43 197 42 899

Antal bostadsrättsföreningar 249 251 254 258 258

totalt antal medlemmar 44 475 44 459 43 774 43 455 43 157

nyckeltAl fÖR kOnceRnen

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital .

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster, plus finansiella kostnader, 
i förhållande till genomsnittlig balansomslutning .

kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus lager och pågående arbeten 
i förhållande till kortfristiga skulder .

tillgänglig likviditet
Omsättningstillgångar och outnyttjade kreditfaciliteter 
minus lager och pågående arbeten i förhållande till 
kortfristiga skulder .

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid 
periodens utgång .

justerad soliditet enligt hSBs kod
(Eget kapital +/– över- eller undervärden skattejusterad) / 
(Balansomslutning +/– över- eller undervärden minus 
likvida medel) .
Skall överstiga 15 % i enlighet med HSB’s Kod för 
föreningsstyrning.

Avräkningslikviditet
Kassa och bank, kortfristiga placeringar och outnyttjade 
kreditfaciliteter i förhållande till bostadsrättsföreningarnas 
inlånade avistamedel . 
Skall överstiga 80 % i enlighet med HSB’s Kod för 
föreningsstyrning.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital .

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 
i förhållande till finansiella kostnader .

DefInItIOneR
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Resultaträkning

ReSultAtRäknInG
KONCERN HSB MALMÖ

Belopp i tSek not 2013 2012 2013 2012

Nettoomsättning 2,4 276 802 262 285 94 591 91 069

Kostnad för sålda varor och tjänster 1,3,4,6 –190 663 –188 738 –94 952 –89 605

Bruttoresultat 86 139 73 547 –361 1 464

Försäljningskostnader 1,6 –5 763 –7 474 –5 446 –6 225

Administrationskostnader 1,5,6 –26 626 –26 903 –26 994 –27 761

Intäkter av engångskaraktär 7 – 653 – –

Kostnader av engångskaraktär 7 –700 –2 100 –700 –2 100

Rörelseresultat 53 050 37 723 –33 501 –34 622

Resultat från andelar i intresseföretag 8 –602 –10 373 –662 –10 753

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar

9 1 502 2 474 1 502 2 474

Övriga finansiella intäkter 10 4 172 3 650 12 988 15 317

Övriga finansiella kostnader 11 –85 472 –46 409 –6 969 –10 098

Resultat efter finansnetto –27 350 –12 935 –26 642 –37 682

Bokslutsdispositioner, koncernbidrag – – 10 236 263

Skatt 12 30 504 –244 841 – –

årets resultat 3 154 –257 776 –16 406 –37 419
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Balansräkning

BAlAnSRäknInG

KONCERN HSB MALMÖ

Belopp i tSek not 2013–12–31 2012–12–31 2013–12–31 2012–12–31

tIllGånGAR

Byggnader och mark 13 2 715 826 2 689 420 – –

Pågående ny-, till- och ombyggnation 14 19 192 9 995 – –

Inventarier 15 11 597 12 927 3 224 3 294

Materiella anläggningstillgångar 2 746 615 2 712 342 3 224 3 294

Andelar i koncernföretag 16 – – 450 341 450 341

Andelar i intresseföretag 17 66 264 66 265 75 510 75 572

Fordringar hos intresseföretag 18 42 500 42 500 42 500 42 500

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 58 200 58 200 58 200 58 200

Uppskjuten skattefordran 26 – 4 791 – –

Andra långfristiga fordringar 20 5 210 6 327 3 167 4 048

finansiella anläggningstillgångar 172 174 178 083 629 718 630 661

Summa anläggningstillgångar 2 918 789 2 890 425 632 942 633 955

Kundfordringar/hyresfordringar 8 009 17 264 6 611 16 092

Fordringar hos koncernföretag – – 441 164 491 160

Fordringar hos intresseföretag 21 14 127 3 350 14 127 3 350

Övriga fordringar 22 3 495 3 973 2 441 1 550

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 6 049 5 933 1 865 3 184

kortfristiga fordringar 31 680 30 520 466 208 515 336

kassa och bank 183 293 135 510 161 287 115 995

Summa omsättningstillgångar 214 973 166 030 627 495 631 331

SuMMA tIllGånGAR 3 133 762 3 056 455 1 260 437 1 265 286
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Balansräkning

KONCERN HSB MALMÖ

Belopp i tSek not 2013–12–31 2012–12–31 2013–12–31 2012–12–31

eGet kAPItAl Och SkulDeR

Andelskapital 27 613 27 634 27 613 27 634

Reservfond 41 396 41 396 41 396 41 396

Bundna reserver – 226 – –

Bundet eget kapital 69 009 69 256 69 009 69 030

Balanserade vinstmedel 715 478 973 028 494 114 531 533

Årets resultat 3 154 –257 776 –16 406 –37 419

fritt eget kapital 718 632 715 252 477 708 494 114

Summa eget kapital 24 787 641 784 508 546 717 563 144

Avsättningar för pensioner 3 847 4 905 3 847 4 905

Övriga avsättningar 25 1 397 264 609 1 397 3 609

Uppskjuten skatteskuld 26 43 601 47 492 – –

Avsättningar 48 845 317 006 5 244 8 514

Skulder till kreditinstitut 27 1 550 000 1 175 000 – –

Långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 28 500 – 500 –

långfristiga skulder 1 550 500 1 175 000 500 –

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 27, 29 – 49 159 – –

Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 28 669 423 649 672 669 423 649 672

Förskott från kunder 12 557 10 895 98 45

Leverantörsskulder 19 812 31 095 7 112 5 781

Skulder till koncernföretag – – 5 079 4 147

Skulder till intresseföretag 1 539 11 077 1 539 11 077

Skatteskulder 833 760 24 5

Övriga skulder 30 26 055 13 259 12 845 13 003

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 31 16 557 14 024 11 856 9 898

kortfristiga skulder 746 776 779 941 707 976 693 628

SuMMA eGet kAPItAl Och SkulDeR 3 133 762 3 056 455 1 260 437 1 265 286

Ställda säkerheter 32 1 638 448 1 262 802 3 095 3 948

Ansvarsförbindelser 33 217 958 217 503 217 803 217 355
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kassaflödesanalys

kASSAflÖDeSAnAlyS
KONCERN HSB MALMÖ

Belopp i tSek 2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –27 350 –12 935 –26 642 –37 682
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m .m . 35 471 28 436 –1 693 –1 150

Betald skatt –232 523 1 299 19 1 038
kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital

–224 402 16 800 –28 316 –37 794

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 8 840 –7 377 9 395 –10 117
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 5 708 –23 262 3 185 –474
kassaflöde från den löpande verksamheten –209 854 –13 839 –15 736 –48 385

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag – –60 328 – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –68 411 –174 135 –656 –1 352
Investeringar i finansiella tillgångar –10 487 –16 333 – –
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar – 494 50 059 117 139
kassaflöde från investeringsverksamheten –78 898 –250 302 49 403 115 787

finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital –20 319 –20 319
Upptagna lån 336 555 238 028 11 645 –
Amortering av låneskulder – – – –90 139
kassaflöde från finansieringsverksamheten 336 535 238 347 11 625 –89 820

årets kassaflöde 47 783 –25 794 45 292 –22 418
likvida medel vid årets början 135 510 161 304 115 995 138 413
likvida medel vid årets slut 183 293 135 510 161 287 115 995

Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2013 2012 2013 2012
Avgår resultatandel i intresseföretag 62 –573 – –
Av- och nedskrivningar av tillgångar 34 738 30 769 726 610
Avsättningar till pensioner –117 –83 –207 –83
Övriga avsättningar 788 –1 677 –2 212 –1 677
totalt 35 471 28 436 –1 693 –1 150

förvärv av dotterföretag
Materiella anläggningstillgångar – 94 266 – –
Rörelsefordringar – 914 – –
Likvida medel – 497 – –
Summa tillgångar – 95 677 – –

Avsättningar – 589 – –
Lån – 32 331 – –
Rörelseskulder – 1 932 – –
Summa skulder – 34 852 – –

Köpeskilling – 60 825 – –
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten – –497 – –
Ökning(–)/Minskning(+)  Påverkan på likvida medel – 60 328 – –
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Redovisningsprinciper

ReDOVISnInGSPRIncIPeR

AllMänt
HSB Malmö ekonomisk förening, org nr 
746000-4836, har sitt säte i Malmö i Skåne län. 
Huvudkontorets adress är HSB Turning Torso, 
211 15 Malmö.
 Årsredovisningen har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre bolag (K2-reglerna).
 Anläggningstillgångar, långfristiga skulder 
och avsättningar består i allt väsentligt enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller beta-
las efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader från balansdagen. Tillgångar, 
avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

kOnceRnReDOVISnInG 
De finansiella rapporterna för moderföretaget 
och dotterföretagen som tas in i koncernredo-
visningen avser samma period och är upprät-
tade enligt de redovisningsprinciper som 
gäller för koncernen. Alla koncerninterna 
mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster 
eller förluster som uppkommer i transaktioner 
mellan företag som omfattas av koncernredo-
visningen elimineras i sin helhet. Dotterföre-
tag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av rösteta-
let eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande över den driftsmässiga och finan-
siella styrningen. Ett dotterföretag tas med i 
koncernredovisningen från förvärvstidpunk-
ten, vilken är den dag då moderföretaget får 
ett bestämmande inflytande, och ingår i kon-
cernredovisningen fram till den dag det be-
stämmande inflytandet upphör. Koncernredo-
visning har upprättats enligt förvärvsmetoden, 
vilket innebär att dotterbolagens egna kapital, 
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värde, vid förvärvstid-
punkten elimineras i sin helhet. Övervärden 
enligt upprättade förvärvsanalyser skrivs av 
enligt respektive tillgångsslag.
 Koncernredovisningen omfattar inte bo-
stadsrättsföreningar i vilka det pågår byggna-

tion, då syftet är att andelarna skall avyttras så 
snart byggnationerna är färdigställda.

IntReSSeBOlAGSReDOVISnInG
Med intressebolag avses bolag där koncernen 
och moderbolag innehar minst 20 % och 
högst 50 % av rösterna eller där koncernen i 
övrigt har ett betydande inflytande. Intressebo-
lag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Detta innebär att det bokförda värdet av ande-
larna i intressebolaget justeras med ägarföreta-
gets andel i intressebolagets resultat för året 
och sänks med beloppet för erhållen utdel-
ning. Därmed ingår i ägarföretagets resultat-
räkning dess andel av intressebolagets resultat. 

IntäkteR 
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med 
hyresavtal. Intäkt vid försäljning av fastighet 
redovisas i samband med risker och förmåner 
som förknippas med att äganderätten övergår 
till köparen. 
 För uppdragsintäkter gäller att pågående 
konsultarbeten avseende reparation, ombygg-
nation och tillbyggnation intäktsredovisas i 
takt med faktureringen. Pågående arbeten till 
fast pris har värderats till nedlagda kostnader, 
med pålägg för skälig andel av indirekta kost-
nader och med avdrag av fakturerade a-con-
ton. Intäkterna redovisas netto efter mervär-
desskatt.

fAStIGheteR 
Fastigheter redovisas till anskaffningskostnad 
med avdrag för planenliga avskrivningar över 
nyttjandeperioden och erforderliga nedskriv-
ningar.
 Vid ny- och ombyggnationer aktiveras di-
rekta kostnader samt indirekta kostnader för 
projektledning med mera. Ränte- och kreditiv-
kostnader under byggtiden aktiveras. Repara-
tionsåtgärder på grund av eftersatt underhåll i 
förvärvade fastigheter aktiveras. Utgifter för 
reparation och underhåll i befintliga fastighe-
ter kostnadsförs löpande. Värdehöjande åtgär-
der, som innebär en varaktig resultatförbätt-
ring genom höjd hyra eller sänkt driftkostnad, 
aktiveras.
 Fastigheterna, inklusive de koncernmässiga 
övervärdena, skrivs av på den del av anskaff-
ningsvärdena som är hänförliga till byggnader. 
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Vid förvärv av fastigheter, via bolag, redovisas 
ingen uppskjuten skatt på fastighetens över-
värde. Den eventuella rabatten för den upp-
skjutna skatten har påverkat fastighetsvärdet.

Årliga avskrivningar av byggnad sker med:
•	1–2 % för hyreshus och lantbruksenheter
•	2 % för industribyggnader och vårdenheter
•	5 % för markanläggningar
•	10 % för värdehöjande åtgärder

InVentARIeR
Inventarier redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivning enligt plan baseras på ursprung-
liga anskaffningsvärden och sker linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Av-
skrivning sker med 20 %. 

fInAnSIellA tIllGånGAR 
Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Finansiella instrument som är avsedda 
att stadigvarande innehas i verksamheten 
klassificeras som anläggningstillgångar. Finan-
siella tillgångar som utgörs av aktier redovisas 
till anskaffningsvärdet efter eventuella ned-
skrivningar till verkligt värde. Bedömningen 
görs aktieslag för aktieslag och en nedskriv-
ning till verkligt värde görs när värdenedgång-
en bedöms vara bestående.

leASInGAVtAl 
Koncernen redovisar samtliga leasingavtal som 
operationella leasingavtal i enlighet med 
BFNAR 2000:4. 

kOnceRnBIDRAG 
Koncernbidrag redovisas över resultaträkning-
en. 

AktIeäGARtIllSkOtt 
Aktieägartillskott, som inte är en följd av kon-
cernbidrag enligt ovanstående stycke, tillförs 
värdet på dotterbolagets aktier, i den mån 
nedskrivning ej erfordras.

SäkRInGSReDOVISnInG
För säkring av ränterisk kopplad till upplåning 
används ränteswappar. Belopp som skall beta-

las eller mottas enligt ränteswapp nettoredovi-
sas löpande som räntekostnad. Premie som 
betalats eller mottagits när swappavtalet in-
gicks periodiseras som ränta över avtalets 
löptid. Ränteswappar redovisas på samma sätt 
oavsett om de har samma eller längre löptid 
än den säkrade upplåningen.
 Mer information om redovisningsprinciper 
och finansiell riskhantering, se not 27.

AVSättnInGAR 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när 
bolaget har en förpliktelse (legal eller infor-
mell) på grund av en inträffad händelse och 
då det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
som är förknippade med ekonomiska fördelar 
kommer att krävas för att uppfylla förpliktel-
sen och beloppet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

SkAtteR 
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 
2001:1, Inkomstskatter tillämpas. Redovisade 
inkomstskatter innefattar skatt på årets resul-
tat, justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder och ford-
ringar sker till nominella belopp och görs 
enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.
 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk-
ningsmetoden på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot över-
skott vid framtida beskattning. I moderbolaget 
redovisas, på grund av sambandet mellan redo-
visning och beskattning, den uppskjutna skat-
teskulden på obeskattade reserver, som en del 
av de obeskattade reserverna. I koncernredo-
visningen delas däremot obeskattade reserver 
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapi-
tal. 

Redovisningsprinciper
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Bokslutskommentarer

BOkSlutSkOMMentAReR
I följande noter är belopp i TSEK om inget annat anges . Siffror inom parentes avser föregående år .

AllMännA uPPlySnInGAR

not 1 Anställda och personalkostnader

PeRSOnAlkOStnADeR (avser Sverige) 2013 2012

Styrelse 
och vd

Övriga  
anställda totalt

Styrelse 
och vd

Övriga  
anställda totalt

hSB Malmö

Löner och ersättningar 2 341 37 174 39 515 2 262 33 861 36 123

Sociala kostnader 1 390 16 212 17 602 1 262 13 870 15 132

(varav pensionskostnader) 1 535 3 966 4 501 429 2 894 3 323

Dotterbolag

Löner och ersättningar – 8 569 8 569 – 7 614 7 614

Sociala kostnader – 3 385 3 385 – 2 965 2 965

(varav pensionskostnader) – 772 772 – 616 616

koncern

Löner och ersättningar 2 341 45 743 48 084 2 262 41 475 43 737

Sociala kostnader 1 390 19 597 20 987 1 262 16 835 18 097

(varav pensionskostnader) 2 535 4 738 5 273 429 3 510 3 939

1 Varav pensionskostnader till vd i HSB Malmö uppgår till 535 (429) TSEK .
2 Varav pensionskostnader till vd i koncernen uppgår till 535 (429) TSEK .

eRSättnInG tIll StyRelSe Och VD

namn uppdrag Period
Arvode/ 
fast lön3

Rörlig  
ersättning

Övriga 
förmåner Summa

Pensions-
kostnader

Claes Caroli Ordförande jan – dec 112 17 – 129 –

Maj-Britt Thulin Vice ordförande jan – dec 56 16 – 72 –

Birgitta Nilsson Ledamot jan – dec 56 18 – 74 –

Björn Andersson Ledamot jan – dec 56 15 – 71 –

Daniel Christiansson Ledamot maj – dec 38 10 – 48 –

Susann Sörensson Ledamot jan – dec 56 17 – 73 –

Izet Omanovic Ledamot jan – dec 56 13 – 69 –

Jonas Henriksson Ledamot jan – apr 18 6 – 24 –

Peter Frank Arbetstagarledamot jan – dec 56 16 – 72 –

Jörgen Åkesson Arbetstagarledamot jan – dec 56 18 – 74 –

Tommy Lind Suppleant arbetstagarledamot jan – dec 28 9 – 37 –

Rolf Malmgren Suppleant arbetstagarledamot jan – dec 28 6 – 34 –

Summa styrelse 4 616 161 – 777 –

Michael Carlsson Verkställande direktör jan – dec 1 564 – 65 1 629 535

Summa vd 5 1 564 – 65 1 629 535

3 Inklusive semesterersättning.     
4 Totala pensionsförpliktelser för styrelsen uppgår till 0,0 (0,0) TSEK.
5 Totala pensionsförpliktelser för vd uppgår till 0,0 (0,0) TSEK. Forts. nästa sida
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Bokslutskommentarer

Styrelsens arvode bestäms av medlemmarna på årlig föreningsstämma . Arbetstagarrepresentanternas arvode bestäms av vd . Arbetsta-
garsuppleanterna får 50 procent av ordinarie arvode .
 Till den verkställande direktören utgår lön enligt avtal med 27 inkomstbasbelopp vilket 2013 motsvarar en årslön om 1 528 000 kro-
nor till detta kommer förmånen av fri bil . Tjänstepension, inklusive sjukersättning, utgår under anställningstiden med 35 procent av gällan-
de lön . Den verkställande direktören utser den eller de försäkringar som den avgiftsbestämda pensionen skall betalas till . Vid uppsägning 
från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på tolv månader och vid uppsägning från den verkställande direktören gäller en uppsäg-
ningstid på sex månader . 
 Michael Carlsson har även uppdrag i HSB Riksförbunds styrelse och erhåller där ett arvode på 2 264 kronor per sammanträde, i HSB 
ProjektPartners styrelse och erhåller där ett arvode på 75 467 kronor per år samt i Stiftelsen HSBs Garantifond och erhåller där ett arvo-
de på 2 264 kronor per sammanträde . För övriga styrelseuppdrag som härrör sig till anställningen utgår inga styrelsearvoden .
 Till övrig företagsledningen utgår ersättning enligt marknadsmässiga villkor med pensionsavsättning enligt lag, inga bonus- eller incita-
mentsprogram finns .

MeDeltAl AnStällDA 2013 2012

Antal  
anställda

Varav  
män

Varav  
kvinnor

Antal  
anställda

Varav  
män

Varav  
kvinnor

HSB Malmö 95 52 % 48 % 87 49 % 51 %

Dotterbolag 24 65 % 35 % 22 72 % 28 %

koncern 119 54 % 46 % 109 53 % 47 %

StyRelSeleDAMÖteR Och leDAnDe BefAttnInGShAVARe PeR BAlAnSDAGen

2013 2012

Antal Varav  
män

Varav  
kvinnor

Antal Varav  
män

Varav  
kvinnor

hSB Malmö

Styrelseledamöter 9 6 3 9 6 3

Ledande befattningshavare 7 3 4 8 4 4

koncern

Styrelseledamöter 9 6 3 9 6 3

Ledande befattningshavare 7 3 4 8 4 4

ÖVRIGA ARVODen tIll fÖRtROenDeVAlDA

namn uppdrag Period
Arvode/ 
fast lön

Rörlig
ersättning6

Övriga 
förmåner Summa

Pensions-
kostnader

Ingrid Holmberg Valberedning – Sammankallande jan – dec 20 16 – 36 –
Preben Karlsson Valberedning – Sekreterare jan – apr 3 6 – 9 –
Monica Bermsten Valberedning – Ledamot jan – dec 11 14 – 25 –
Rolf Brandt Valberedning – Ledamot jan – dec 8 10 – 18 –

Ingela Hultén Valberedning – Ledamot jan – dec 8 13 – 21 –

Christina Jahn Valberedning – Ledamot maj – dec 6 6 – 12 –

Tommy Johansson Förtroendevald revisor jan – dec 28 16 – 44 –

Lena Andersson Förtroendevald revisor jan – dec 28 16 – 44 –

Tommy Johansson Stadgegruppen – Ledamot jan – dec – 3 – 3 –

Jörgen Magnusson Stadgegruppen – Ledamot jan – dec – 2 – 2 –

Nancy Mashoun Stadgegruppen – Ledamot jan – dec – 2 – 2 –

Björn Andersson Stadgegruppen – Ledamot jan – dec – 3 – 3 –

Sofie Wallenman Bosparrådet – Sammankallande jan – dec – 1 – 1 –

Sofie Skånhamre Bosparrådet – Ledmot jan – dec – 1 – 1 –

Jan Engman Bosparrådet – Ledmot jan – dec – 1 – 1 –

Sonja Jernström Bosparrådet – Ledmot jan – dec – 1 – 1 –

Jan Wettbo Bosparrådet – Ledmot jan – dec – 1 – 1 –
Summa övriga förtroendevalda 112 112 – 224 –

6 Exklusive kostnadsersättningar
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SjukfRånVARO koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Total sjukfrånvaro 5,3 % 3,1 % 6,0 % 3,8 %

varav långtidssjukskrivning 3,5 % 1,4 % 4,0 % 1,8 %

Sjukfrånvaro för män 2,3 % 1,4 % 2,2 % 1,8 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,9 % 5,0 % 10,0 % 5,6 %

Anställda 29 år eller yngre 2,6 % 1,2 % 4,1 % 1,8 %

Anställda 30-49 år 8,1 % 5,3 % 9,0 % 5,9 %

Anställda 50 år eller äldre 2,8 % 1,1 % 2,4 % 1,3 %

not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Medlem och Kommunikation1 23 039 23 770 23 039 23 770

Fastigheter 182 211 171 216 – –

Förvaltning 65 162 59 209 65 162 59 209

Övrigt 6 390 8 090 6 390 8 090

totalt 276 802 262 285 94 591 91 069
1 Varav medlemsavgifter ingår med 13 831 (13 872) TSEK 
Nettoomsättning sker endast i Sverige.

koncern hSB Malmö

MeDleMSVeRkSAMhet 2013 2012 2013 2012

Medlemsintäkter 13 831 13 872 13 831 13 872

Summa intäkter 13 831 13 872 13 831 13 872

Tidning –3 370 –3 380 –3 370 –3 380

Utbildning –1 377 –1 427 –1 377 –1 427

HSB Ledamot –3 250 –3 172 –3 250 –3 172

HSB Riksförbund –3 127 –3 023 –3 127 –3 023

Medlemsverksamhet –5 681 –4 969 –5 681 –4 969

Summa kostnader –16 805 –15 971 –16 805 –15 971

totalt –2 974 –2 099 –2 974 –2 099

Koncernstrategiska kostnader har ej fördelats på medlemsverksamheten.

not 3 Driftnetto fastighetsförvaltning

koncern

2013 2012

Hyresintäkter 205 676 191 869

Övriga intäkter 2 335 3 363

Drift- och underhållskostnader –73 689 –77 636

Tomträttsavgäld –1 695 –1 802

Fastighetsskatt –4 667 –4 449

Driftnetto 127 960 111 345

not 4 Inköp och försäljning inom koncernen

hSB Malmö

2013 2012

Försäljning av tjänster 9 284 7 826

Köpta tjänster –26 –239

Hyreskostnader –16 374 –16 052
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not 6 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

koncern hSB Malmö
2013 2012 2013 2012

fördelning per tillgångstyp
Byggnader –32 000 –28 748 – –
Inventarier –2 138 –2 021 –726 –610
totalt –34 138 –30 769 –726 –610

fördelning per funktion
Kostnad för sålda varor och tjänster –33 611 –30 246 –199 –87
Administrationskostnader –527 –523 –527 –523
totalt –34 138 –30 769 –726 –610

not 7 Intäkter och kostnader av engångskaraktär

koncern hSB Malmö
2013 2012 2013 2012

Realisationsresultat försäljning fastigheter – 653 – –
Intäkter av engångskaraktär – 653 – –

Garantiavsättning tidigare nyproduktion –700 –2 100 –700 –2 100
kostnader av engångskaraktär –700 –2 100 –700 –2 100

not 8 Resultat från andelar i intresseföretag

koncern hSB Malmö
2013 2012 2013 2012

Resultatandelar från intressebolag –602 –10 373 –62 –953
Nedskrivning av andelar i intresseföretag – – –600 –9 800
totalt –602 –10 373 –662 –10 753
Avser intressebolag för nyproduktion.

not 5 Arvoden till revisorer

koncern hSB Malmö
2013 2012 2013 2012

Revisionsuppdrag
KPMG AB 497 504 290 282
Övriga – 4 – –
Förtroendevalda revisorer, inklusive sociala avgifter 116 116 116 116
totalt 613 624 406 398

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
KPMG AB 147 143 97 94
totalt 147 143 97 94

Andra uppdrag
KPMG AB 87 420 87 413
totalt 87 420 87 413

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagel
ser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Utdelning från HSB Projektpartner AB 1 502 2 474 1 502 2 474

totalt 1 502 2 474 1 502 2 474

not 10 Övriga finansiella intäkter

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter 3 409 3 122 3 092 2 781

Ränteintäkter koncernföretag – – 9 133 12 008

Föreningsavgälder 763 528 763 528

totalt 4 172 3 650 12 988 15 317

not 11 Övriga finansiella kostnader

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Räntekostnader koncernföretag – – –27 –18

Ränta pga ändrad taxering –35 090 – – –

Övriga räntekostnader –50 382 –49 056 –6 942 –10 080

Aktiverade byggräntor – 2 647 – –

totalt –85 472 –46 409 –6 969 –10 098

not 12 Skatt 

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt 31 404 –261 627 – –

Uppskjuten skatt –900 16 786 – –

totalt 30 504 –244 841 – –

Aktuell skatt för året –437 –629 – –

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 1 31 841 –260 998 – –

Aktuell skatt 31 404 –261 627 – –
1 I aktuell skatt hänförlig till tidigare år ingår skattetillägg med –65 474 TSEK.

Uppskjuten skatt fastigheter –4 892 –32 549 – –

Uppskjuten skatt avseende övrigt 3 992 37 636 – –

Effekt pga sänkt skattesats – 11 699 – –

uppskjuten skatt  –900 16 786 – –

Avsättning för skatter 48 392 47 492 – –

Underskottsavdrag –192 509 –175 130 –192 454 –175 130

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag har ej redovisats i juridisk person då eventuellt utnyttjande av avdraget ej kan bedömas.
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not 13 Byggnader och mark

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Anskaffningsvärden

Ingående balans 2 931 269 2 520 765 – –

Årets anskaffningar 53 838 203 784 – –

Årets anskaffningar – förvärv – 57 446 – –

Omklassificeringar 4 568 149 274 – –

utgående balans 2 989 675 2 931 269 – –

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –232 069 –201 848 – –

Årets anskaffningar – förvärv – –1 473 – –

Årets avskrivningar –32 000 –28 748 – –

utgående balans –264 069 –232 069 – –

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –9 780 –9 780 – –

utgående balans –9 780 –9 780 – –

Restvärde 2 715 826 2 689 420 – –

varav byggnad 2 500 351 2 481 679 – –

varav markanläggning 25 229 27 043 – –

varav mark 190 246 180 698 – –

Skattemässigt restvärde 2 197 791 2 197 021 – –

Aktiverade byggräntor under året ingår med – 2 647 – –

not 14 Pågående ny-, till- och ombyggnation

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Anskaffningsvärden

Ingående balans 9 995 152 588 – –

Årets tillkommande investeringar 13 765 6 681 – –

Omklassificeringar –4 568 –149 274 – –

utgående balans 19 192 9 995 – –

Restvärde 19 192 9 995 – –
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not 15 Inventarier

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Anskaffningsvärden

Ingående balans 35 615 33 672 16 787 15 453

Årets anskaffningar 808 1 962 656 1 353

Årets försäljningar –2 252 –19 –1 782 –19

utgående balans 34 171 35 615 15 661 16 787

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –22 688 –20 686 –13 493 –12 901

Årets försäljningar 2 252 19 1 782 19

Årets avskrivningar –2 138 –2 021 –726 –611

utgående balans –22 574 –22 688 –12 437 –13 493

Restvärde 11 597 12 927 3 224 3 294

Varav fastighetsinventarier 6 808 7 688 – –

Brandförsäkringsvärde  25 500 26 500 25 500 26 500

leasingavtal avseende inventarier

Anskaffningsvärde 3 292 3 366 2 445 2 719

Avgifter inom 1 år 982 963 730 747

Avgifter 1–5 år 716 571 696 399

Avgifter senare än 5 år – – – –

Samtliga leasingavtal har betraktats som operationella .

hyresavtal

Avgifter inom 1 år 889 592 17 530 16 521

Avgifter 1–5 år 2 325 – 4 547 2 106

Avgifter > 5 år – – – –

not 16 Andelar i koncernföretag

hSB Malmö

Anskaffningsvärden 2013 2012

Ingående balans 450 341 450 341

utgående balans 450 341 450 341

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans – –

utgående balans – –

utgående bokfört värde 450 341 450 341

Innehav Org.nr Säte Antal aktier kapital andel
Anskaffnings-

värde
Bokfört 

värde
HSB Sundsfastigheter AB 556060-9835 Malmö 100 100 % 450 341 450 341
totalt 450 341 450 341
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not 17 Andelar i intresseföretag

koncern hSB Malmö
2013 2012 2013 2012

Anskaffningsvärden
Ingående balans 84 865 74 986 94 172 85 326
Årets anskaffningar 600 9 800 600 9 800
Årets resultatandelar –1 79 –62 –954
utgående balans 85 464 84 865 94 710 94 172

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans –18 600 –8 800 –18 600 –8 800
Årets nedskrivningar –600 –9 800 –600 –9 800
utgående balans –19 200 –18 600 –19 200 –18 600

utgående bokfört värde 66 264 66 265 75 510 75 572

Innehav Org.nr Säte 
förvärvs-

datum

Antal  
aktier/ 

andelar
kapital-

andel
Anskaffn. 

värde
ned-

skrivn.

Bokfört 
värde 
koncern

Bokfört 
värde hSB 
Malmö

HSB Betladan Exploatering HB 969717-2584 Malmö 2006-06-26 1 50,0 % 50 – 220 81

HSB Projekt i Malmö Nr 1 AB 556788-3276 Malmö 2009-11-10 500 50,0 % 9 350 –9 600 68 46

HSB Projekt i Malmö Nr 2 AB 556788-3284 Malmö 2009-11-10 500 50,0 % 9 350 –9 600 68 46

HSB Projekt Holding i Malmö AB 556788-3268 Malmö 2009-12-10 50 000 50,0 % 75 000 – 65 909 75 112

HSB Tjänsteutveckling AB 556848-8455 Malmö 2011-04-27 2 250 22,5 % 225 – – 225

totalt 93 975 –19 200 66 265 75 510

not 18 Långfristiga fordringar hos intresseföretag

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Ingående balans 42 500 25 000 42 500 25 000

Årets nyutlåning – 17 500 – 17 500

Årets amortering – – – –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 500 42 500 42 500 42 500

not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

koncern hSB Malmö
2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 58 303 60 128 58 303 60 128
Årets anskaffningar – – – –
Årets försäljningar –5 –1 825 –5 –1 825
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 58 298 58 303 58 298 58 303

Ingående nedskrivning –103 –1 928 –103 –1 928
Årets återförda nedskrivning 5 1 825 5 1 825
utgående ackumulerade nedskrivningar –98 –103 –98 –103

Bokfört värde 58 200 58 200 58 200 58 200 Forts. nästa sida
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Innehav typ Antal Datum
Anskaffn. 

värde
ned-

skrivning
Bokfört 

värde

HSB ProjektPartner AB (556501-4148) Aktier 13 751 1996-02-27 55 004 – 55 004

HSB Riksförbund Ek . För . Andel 1 1925-12-01 3 144 – 3 144

Fonus Andel 1 1976-06-30 12 – 12

HSB GIT Andel 1 2011-11-01 20 – 20

Andel i en bostadsrättsförening (lokal) 1 Andel 1 Före år 1996 118 –98 20

totalt 58 298 –98 58 200
1 En andel har avyttrats under året.

not 20 Andra långfristiga fordringar

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 6 592 10 676 4 313 10 676

Årets nyutlåning/anskaffning – 2 279 – –

Årets amortering –1 117 –6 363 –881 –6 363

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 475 6 592 3 432 4 313

Ingående nedskrivning –265 –265 –265 –265

utgående ackumulerade nedskrivningar –265 –265 –265 –265

Bokfört värde 5 210 6 327 3 167 4 048

Reversfordringar 337 365 337 365

Nedskrivning reversfordringar –265 –265 –265 –265

Kapitalförsäkringar 3 095 3 948 3 095 3 948

Övriga långfristiga fordringar 2 043 2 279 – –

totalt 5 210 6 327 3 167 4 048

not 21 Fordringar hos intresseföretag

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Fordringar för exploatering i handelsbolag 2 052 1 308 2 052 1 308

Fordringar för IT-utveckling i aktiebolag 12 075 2 042 12 075 2 042

totalt 14 127 3 350 14 127 3 350

not 22 Övriga fordringar

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Mervärdesskatt 389 – 389 –

Avräkning bostadsrättsföreningar – 624 – 624

Avräkning övriga förvaltade företag – 32 – 32

Övriga kortfristiga fordringar 3 106 3 317 2 052 894

totalt 3 495 3 973 2 441 1 550
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not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Upplupna tomträttsavgälder 1 093 845 – –

Upplupna räntor/räntebidrag – 1 – 1

Övrigt 4 956 5 087 1 865 3 183

totalt 6 049 5 933 1 865 3 184

not 24 Förändringar i eget kapital

hSB MAlMÖ

Andels-
kapital Reservfond

Balanserade 
vinstmedel

årets  
resultat totalt

Ingående balans 27 634 41 396 531 533 –37 419 563 144

Omföring föregående års resultat – – –37 419 37 419 –

Insatser nettoförändring –21 – – –21

Årets resultat – – – –16 406 –16 406

Belopp vid årets utgång 27 613 41 396 494 114 –16 406 546 717

kOnceRn

Andels-
kapital

Bundna  
reserver

fria  
reserver

årets  
resultat totalt

Ingående balans 27 634 41 622 973 028 –257 776 784 508

Omföring föregående års resultat – – –257 776 257 776 –

Insatser nettoförändring/nyemission –21 – – –21

Förskjutning mellan fritt och bundet – –226 226 –

Årets resultat – – – 3 154 3 154

Belopp vid årets utgång 27 613 41 396 715 478 3 154 787 641

not 25 Övriga avsättningar

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Avsättningar för garantiåtaganden 1 306 681 1 306 681

Avsättningar för omstrukturering 91 250 91 250

Avsättningar för förlustkontrakt – 2 678 – 2 678

Avsättning för skatt omtaxering – 261 000 – –

totalt 1 397 264 609 1 397 3 609

Tidigare avsättning för skatt omtaxering på 261 MSEK har återförts i koncernen för att möta det negativa utfallet i  
HSB Sundsfastigheter AB som fastställdes genom Kammarrättens dom i skattemålen den 30 september 2013.
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not 26 Uppskjuten skatteskuld / fordran

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Uppskjuten skattefordran, byggnader och mark –4 791 –4 791 – –

Uppskjuten skatteskuld, byggnader och mark 90 732 86 021 – –

Uppskjuten skattefordran, underskottsavdrag –42 340 –38 529 – –

48 392 47 492 – –

totalt 43 601 42 701 – –

Förändring av uppskjuten skatt har redovisats över resultaträkningen.

not 27 Skulder till kreditinstitut

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Förfall inom ett år från balansdagen – 49 159 – –

Förfall 1–5 år efter balansdagen 1 550 000 1 175 000 – –

Förfall  senare än 5 år efter balansdagen – – – –

totalt 1 550 000 1 224 159 – –

Koncernen har avtal om kreditfaciliteter med tre av de större affärsbankerna. Kreditfaciliteterna uppgår till 2 250 (2 075) MSEK varav 
1 550 (1 224) MSEK utnyttjades på balansdagen. Delar av kreditfaciliteten, 600 MSEK, förfaller under 2014 men klassificeras som lång
fristig då åtagandet avser att löpa längre än 12 månader.

koncern

Räntebindningstid 2013 Ränta

Inom 1 år 900 000 2,79 %

Inom 2 år 100 000 2,65 %

Inom 3 år – –

Inom 4 år 50 000 4,05 %

Inom 5 år 50 000 4,19 %

Över 5 år 450 000 3,07 %

Summa/Genomsnittsränta 1 550 000 2,95 %

Koncernens skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. För att erhålla önskad räntebindning upptas så kallat swapavtal. Koncernen har 
upptagit swapavtal om 1 050 MSEK. I redovisningen marknadsvärderas inte swapavtalen. Marknadsvärdet var negativt och uppgick per 
20131231 till –26,6 (–59,8) MSEK.
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not 28 Skulder till bostadsrättsföreningar

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Avräkning bundna medel bostadsrättsföreningar 500 – 500 –

totalt 500 – 500 –

kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Avräkning bostadsrättsföreningar – Avistamedel 368 873 392 472 368 873 392 472

Avräkning bostadsrättsföreningar – Bundna medel 300 550 257 200 300 550 257 200

totalt 669 423 649 672 669 423 649 672

I enlighet med HSB kod för föreningsstyrning skall 80 % av inlånade avistamedel kunna återbetalas inom fem bankdagar. HSB Malmö har 
säkerställt detta genom kreditlöften i bank. Se även tidigare avsnitt ”Nyckeltal för koncernen” och nyckeltal för Avräkningslikviditet.

not 29 Checkräkningskredit

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Beviljad kredit 60 000 60 000 10 000 10 000

Utnyttjad kredit – –49 159 – –

Outnyttjad kredit 60 000 10 841 10 000 10 000

not 30 Övriga skulder

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Avräkning övriga förvaltade företag 11 642 11 975 11 642 11 975

Personalens källskatt 1 171 993 973 859

Mervärdesskatt 392 12 – –

Deponerade hyror 842 110 – –

Övriga skulder 12 008 169 230 169

totalt 26 055 13 259 12 845 13 003

not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Upplupen semesterskuld 5 956 5 208 4 861 4 341

Sociala avgifter 3 188 2 727 2 665 2 320

Upplupna löner och ersättningar 786 203 786 203

Upplupna räntor 3 030 2 651 1 154 1 184

Övrigt 3 597 3 235 2 390 1 850

totalt 16 557 14 024 11 856 9 898
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not 32 Ställda säkerheter 

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

för skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 1 705 541 1 283 146 – –

Varav outnyttjade i eget förvar –78 188 –35 292 – –

utnyttjade ställda säkerheter 1 627 353 1 247 854 – –

för pensionsåtaganden i  
andra långfristiga fordringar

Kapitalförsäkring 3 095 3 948 3 095 3 948

för ansvarsförbindelser och garantier

Spärrade bankmedel 8 000 11 000 – –

totalt ställda säkerheter 1 638 448 1 262 802 3 095 3 948

not 33 Ansvarsförbindelser

koncern hSB Malmö

2013 2012 2013 2012

Borgensåtaganden för intresseföretag 175 400 125 000 175 400 125 000

Borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar i produktion – 50 000 – 50 000

Borgensåtaganden 13 000 13 000 13 000 13 000

Garantiförbindelser arbetsgivarorganisationer 1 611 1 556 1 456 1 408

Garantiförbindelser exploateringsavtal 27 947 27 947 27 947 27 947

totalt 217 958 217 503 217 803 217 355

HSB Malmö har för den producerade bostadsrättsföreningen Flaggskepparen ansvar för oplacerade eller återlämnade lägenheter fram till 
sju år efter första inflyttning.
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt god redovisningssed, 
och ger en rättvisande bild av koncernens och föreningens ställning och resultat, samt att förvalt-
ningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och föreningens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 27 februari 2014

  
Claes Caroli (ordförande) Maj-Britt Thulin (vice ordförande) 

  
Björn Andersson Izet Omanovic

  
Birgitta Nilsson Susann Sörensson

  
Daniel Christiansson Jörgen Åkesson (arbetstagarrepresentant)  

   
Peter Frank (arbetstagarrepresentant) Michael Carlsson (verkställande direktör) 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2014

  
David Olow Lena Andersson Tommy Johansson 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB
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RAPPORt OM åRSReDOVISnInGen  
Och kOnceRnReDOVISnInGen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för HSB Malmö ek 
för för år 2013. Föreningens årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 30 – 
56. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisning-
en och koncernredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisning-
en inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgär-
der inhämta revisionsbevis om belopp och 

annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av mo-
derföreningens och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2013 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för 

ReVISIOnSBeRättelSe
Till föreningsstämman i HSB Malmö ek för 
Organisationsnummer 746000-4836
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året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 
 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderföreningen och för koncer-
nen.

RAPPORt OM AnDRA kRAV enlIGt lAGAR 
Och AnDRA fÖRfAttnInGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för HSB Malmö ek för för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst, 
och det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi utöver vår revision av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller fören-
ingens stadgar.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättel-
sen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Malmö den 27 februari 2014

David Olow
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Tommy Johansson

Lena Andersson





HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö 
Telefon 010-442 30 00, E-post kundtjanst.hsbmalmo@hsb.se
www.hsb.se/malmo
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