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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 22e maj 2019, kl. 1830

Lokal: Slottstadens skolas aula

&

DAGORDNING

90399???”—
Öppnande av stämman
Val av ordförande för stämman

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Fastställande av dagordningen

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val
av rösträknare

Fråga om kallelse behörigen skett
9. Styrelsens årsredovisning
10. Revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i
styrelsen

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

18. Val av revisor och eventuell suppleant

19. Beslut om antal ledamöter i valberedning

20. Val av valberedning

21. Val av fullmäktige jämte suppleant till HSB Malmö

22. Fastställande av valberedningsinstruktion för 2019

23. Inkomna motioner L
24. Avslutning
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ÅRSREDOVISNING

HSB Brf Erikslust i Malmö

Organisationsnummer: 746000-5536
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2018-01-01 — 2018-12-31

föreningens 69:e verksamhetsår

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Bostadsrättsföreningens hus färdigställdes år 1953 på fastigheten Klaveret 1 i Malmö som
föreningen innehar med tomträtt. Fastighetens adresser är Torupsgatan l, Erikslustvägen 26, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 och Mellandhedsgatan 22

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).
Årsredovisningen är upprättad i SEK.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF Skadeförsäkring. I föreningens fastighetsförsäkring
ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:
R 0 k Antal
1 91
2 99

3 169
4 24

5 28

Totalt 411 lägenheter.

Fastigheten innehåller 18 st lokaler med en totalyta på 500 kvm
Total lägenhetsyta: 24 361 kvm

Lägenhetemas medelyta 59,3 kvm.
Garage: 62 bilplatser och 2 MC-platser
Inga parkeringsplatser hyrs ut. Q-park övervakar att inga otillåtna fordon använder våra
parkeringsplatser. (
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De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i

fastigheten:

2012 — Byggnation av miljöhus, samt nya entrépartier
2012 — Ombyggnad av Torupsgården

2014 — Dränering och renovering garage
2014 — Ombyggnad av Mellanhedsgården

2015 — Totalrenovering av samtliga källarutrymmen och
nya förråd

2016 — OVK och underhållsspolning av avlopp

2016 — Skyddsrumsunderhåll

2016 — Byte av värmeväxlare och injustering av radiatorer

2016 — Slipning och oljning av ytterdörrar

2017 — Byte av styrsystem till värmesystemet

2018 - Installation av taggsystem, porttelefon och byte låscylindrar

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 14e maj 2018 i Slottsstadens skolas aula

Närvarande var 50 röstberättigade medlemmar, varav 1 via fullmakt.

Extrastämma

Extra föreningsstämma angående uppdaterade stadgar utifrån
ny lag om ekonomiska föreningar,

samt fråga om kollektiv bredbandsanslutning. Stämman hölls 2018-03-07, vari 72

röstberättigade medlemmar var representerade, varav 5 via fullmakt. Stämman beslutade att anta
styrelsen förslag om stadgeändring, samt att föreningen ska tillhandahålla kollektiv
bredbandsanslutning.

Styrelsen under verksamhetsåret

Ordförande Johan Steimer

Vice ordförande Gabor Kovacs
Sekreterare Mikael Kluge

Studieorganisatör Bibbi Lind Wiberg

Ledamot Annica Crespo—Carreira

Ledamot Adam Scheutz

Utsedd av HSB Preben Karlsson

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Johan Steimer, Gabor

Kovacs, Adam Scheutz. Styrelsen har under året hållit 13 sammanträden, inkl. 1 konstituerande.

Firmatecknare två i förening

Johan Steimer, Gabor Kovacs, Mikael Kluge, Bibbi Lind Wiberg

Revisorer

Magnus Tonning och Catarina Andersson med Rickard Bernspång som suppleant samt Erik
Mauritzon auktoriserad revisor från Ernst and Young utsedd av HSB Riksförbund

(
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Valberedning
Håkan Jönsson (sammankallande), Johan Revstedt samt Berit Söderholm

Representanter i HSB Malmö fullmäktige

Johan Steimer och Gabor Kovacs med Adam Scheutz och Annica Crespo-Carreira
som ersättare

Förvaltare

Jonas Börnå, Sydsverige Entreprenad AB

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Underhåll

Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

. Anslutning till kollektivt bredband 1/7—201 8

. Byte av låssystem — hösten 2018

. Elektronisk tvättstugebokning. - Under 2019 blir tillträdet till tvättstugoma också med

tagglösning i stället för vanliga nycklar samt att styrningen av maskinerna byts ut.
. Val av tvättmaskinspark och torktumlare som framöver ska installeras.

. Långtidsavtal med EON som tar över totala driften och övervakningen av uppvärmningen
i fastigheten, samt nytt styrsystemet.

Efter styrelsens utvärdering av HSB flck HSB förnyat förtroende för den ekonomiska
förvaltningen för de kommande 2 åren, 2019—2020.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 2018-10-01. Punkter i besiktningen är
införda i underhållsplanen, alternativt åtgärdade.

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

201 9—2 1

. Infodring av avlopp: 34 miljoner
Tvättmaskiner: 1 miljon

Byte stamventiler: 150,000 kr
Renovering lekplatser: 60.000 kr
Olja entrédörrar: 110.000 kr

2022—23

Omfogning skorstenar: 1,2 miljoner
Trapphus: 2—2,5 miljoner
Fasader: 1—1,5 miljoner

Tvättmaskiner: 0,8 miljoner

OVK: 200.000 kr

Fasad punktinsatser: 400.000 kr

Planerade åtgärder ska finansieras med eget kapital och lånat kapital.

Q
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Ekonomi

Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 639 kr/m2 bostadslägenhetsyta.
Den för år 2019 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 3 % och styrelsen beslöt att

höja årsavgifterna fr o m 2019—01-01.

Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar
enskilda år. I flerårsbudgeten 2019 till 2023 ligger ett par större underhåll budgeterat, såsom

stamrenovering och trapphusrenovering samt med hänsyn till kommande tomrättsförhandling
behöver föreningen bygga lite kapital.

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 50 928 688 kr. Under året har föreningen
amorterat 83 340 kr. Lånens snittränta har varit 1,38 %.

Styrelsen har aktivt arbetat med att förnya och förbättra tekniken i fastigheten för att sänka de

löpande driftskostnaderna där byte av styrsystemet är ett exempel på det. Vidare har styrelsen
under året upphandlat två leverantörsavtal i samband med att de gamla löpte ut.

Styrelsen anser att föreningen har en låg belåningsgrad i förhållande till fastighetens värde och
omsättning. Styrelsens ambition är att finansiera kommande underhåll med en blandning av egna
medel och lånade medel, för att bibehålla god likviditet. Föreningens driftskostnader har hållits på

den nivå som budgeterat, vilket motsvarar de besparingar styrelsen har förväntat sig för de

investeringar som gjorts. I syfte att begränsa riskerna har föreningen bundit lånen på olika

bindningstider.

Andra händelser under året

Hemsidan - Information som behöver uppmärksammas förs in under Nyheter eller på förstasidan

alldeles under den stora bilden. Möten, t ex stämmomöten hamnar under fliken Kalendarium och

där anges datum, tid, plats och eventuell annan information, aktuell inför just den sammankomsten.

Hemsidan innehåller också information vad som gäller om parkering, tvättstugorna, uteplats och

grillning, markiser och balkongskydd och 2:a hands uthyrning.

Styrelsens månadsmöten —Informationen kommer ut ca 8 gånger per år och publiceras på
hemsidan som en underavdelning till Medlemsbladet, samt sätts upp i trapphusen, och är ett

komplement till medlemsbladen.

Medlemsbladet — En skrift om nyheter och förändringar i föreningen. Den delas ut ca 3 gånger

per år till alla hushåll i föreningen.

Gruppmejl— Mejl av det här slaget är uppgifter som behöver komma medlemmen tillhanda
snabbt. Går ut till de medlemmar som lämnat sina mejluppgifter till styrelsen eller själv lagt in
dem i Portalen.

Förbättring av felanmälan - Systemet har förbättrats på så sätt att när en felanmälan kommer in
svarar vaktmästaren inom ett par dagar medlemmen, via mejl/SMS och föreslår ett eventuellt
besök eller annan åtgärd. Denna procedur har tidigare inte varit möjlig och vi ser det som ett stort

framsteg för att komma tillrätta med sådant som inte fungerar. Det sker också återkoppling av fel
i gemensamma utrymmen, samt åtgärdstid.

[&
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Andrahandsuthyrning - Föreningen följer praxis vad gällande andrahandsuthyrning. Styrelsen
beviljar andrahandsuthyrning om maximalt 12 månader åt gången, om det finns skäl kan en ny 12
månadsperiod beviljas. Under året har det varit mellan 1 1—20 st. godkända andrahandsuthyrningar,
vanligaste anledningen är provboende med ny sambo.

Generellt uppfattar styrelsen som att det finns en god grannsämja och att vi hjälps åt med att hålla

en god stämning i trappuppgångar, tvättstugor och på gårdarna. Det finns även gårdar som
anordnar egna aktiviteter.

Utemiljö - Under stor uppslutning monterades våra nya utemöbler i vårkanten, tack till de 30 tal
medlemmar som hjälpte till. Sommaren var extremt varm, och vi hade bevattningsförbud under

en

lång period, vilket har orsakat skador på växter och gräsytor. Entrépartiet till 42-gården har
planterats om med nya växter, o som dekoration en ring i Cortenstål som fylls med säsongens
blommor. Under höst och vinter har beskärning gjorts på många ställen, och växtkomplettering

kommer göras i under 2019

Fritidsklubben LUSTAN - Erbjöds olika aktiviteter som resor, konstrunda och teaterbesök. I
december bjöds på traditionell adventsglögg. Högsta deltagandet var 35 personer

Kommentarer till Årets resultat

Föreningen har gjort ett bra resultat som låg inorn förväntningarna. Vi fick ett extra tillskott från
VA—syd på ca 1,4 Mkr som ersättning för saneringskostnaderna som uppstod i samband med

översvämningen 2014. Det positiva resultatet är bra för det kommande underhållsbehovet.
Styrelsen är trygg med budget och underhållsplanen de kommande åren och jobbar samtidigt aktivt
med hantering av tomträtten nar den går ut 31/12/2024.

Tomträtten: Styrelsen följer utvecklingen i tomträttsfrågan samt stödjer lobbygruppen, Brf-

gruppen som verkar för bättre villkor för BRF-föreningarna — gentemot kommunen och

politikerna. Vidare så jobbar styrelsen med att om möjligt se till att där inte ska finnas några större
renoveringar i samband med att vi får nytt tomträttsavtal för att mildra effekten av den höjda

avgiften.

Styrelsen bedömer föreningens ekonomi som fortsatt mycket god även efter att renoveringen av
vårt avloppsystem är genomfört, bland annat utifrån nyckeltalens belåningsgrad (lån/m2) och
skuldkvot (lån/omsättning).

För 2018 är belåningsgraden 2 091 kr/m2 men kommer att röra sig mot ca 3300 kr/m2 när lånen

för renoveringen slår igenom fullt ut. Under 5 000 kr/m2 räknas som bra och över 10 000 kr som

riskabelt. Skuldkvoten uppgår till ca 3,1 och efter renoveringen ca 4,6. En skuldkvot under 5 är
bra, över 10 riskabelt och över 20 mycket riskabelt.

Väsentliga avtal
. Föreningen har tomträttsavgäld som löper ut 2024-12-31
. Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med Sydsverige Entreprenad

C
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Ekonomisk förvaltning med HSB Malmö

Markskötsel med Svensk Markservice

Drift, service och övervakning av värmecentraler med EON
Städ med Bertils Sons städ

Fastighetsjour med Örestads bevakning
Underhållsplanering med Bredablick Fastighetspartner

Utveckling, framtid och risker

Då när det började

När arkitekten Torsten Roos i början av 50-talet ritade vår fastighet i form av kopplade hexagoner

var det något nytt och unik. Husen utmanade den tidens norm och bildade tillsammans med bland

andra stjämhusen i Örebro grunden för en ny typ av bebyggelse. En av de bärande tankarna var att
de inramade gårdarna skulle skapa gemenskap och trivsel, närhet mellan alla

som bodde i husen.

Det finns många exempel på detta. Ett är Lustan, vår fritidsförening, där man under alla år har

engagerat medlemmarna i både det ena och det andra. Vad inte så många vet är att flera av

lägenheterna hade en liten l:a med kokskåp hörande till sig för uthyrning eller som första boende
när barnen var flygfärdiga.

HSB hade på den tiden ofta lett utvecklingen precis som när man introducerade sopnedkasten i
slutet av 20-talet. Nytänkandet var en viktig del av samhällsutvecklingen. Idag, nästa 70 år

senare,
står vi för nya utmaningar. HSB arbetar fortfarande med utvecklingen och leder i många fall tankar

kring energineutrala hus, kretsloppstänkande och miljö. Vi är övertygade om att det gäller att

fortsätta med nytänkandet, samma grundidé som skapade Stjämhusen. Då, på 50-talet, kostade

energi nästa inget vilket gjorde att energisystemet byggdes på ett sätt som idag inte fungerar. Idag

är kostnaden för energi, vatten och avfall stora utgiftsposter och de kommer att öka ytterligare i
framtiden.

Vision

Som bostadsrättsförening måste vi verka för att ge våra medlemmar bästa tänkbara service, säkra
våra medlemmar största investering och vara en aktiv del av samhället. Det betyder att vi måste

vara med och utveckla vårt bostadsområde för att fungera även under de kommande 70 år. Vi
måste följa med i samhällsutvecklingen och på sikt skapa ett energineutralt boende.

Att ha gemensam el och på så sätt minska de fasta kostnaderna är ett vanligt förekommande sätt

att minska kostnaderna för både föreningen och medlemmarna. Genom att köpa in elen
tillsammans kan vi köpa större mängder till lägre kostnader, och säkerställa koldioxidfri

produktion. Den så kallade nätavgiften blir också lägre, ofta försvinner den helt. Transporter,
oavsett om det är varor som vi beställer på nätet eller kollektivtrafik förändras snabbt. Det dröjer

inte så många år förrän vi inte kan köpa bensin eller dieseldrivna bilar längre utan det är elbilar

som gäller. El-cyklar och andra eldrivna fordon kommer att vara basen i vår kommunikation.

q
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Kompletterar vi den gemensamma elen med solceller så vi själva kan producera stora delar av den
el vi förbrukar blir vinsterna än större. Det kan ske genom att installera solpaneler på taken. Nu

tänker någon att det inte går, så kan vi inte göra. Vi kan inte ha solpaneler på taken, det skulle göra

husen fula. Vi skall givetvis inte förfula våra hus utan skall vi bygga solceller på taken med

moderna solpaneler. Så det ske utan att det varkenförändrar ellerförfular våra vackra hus. Och

det finns hopp, redan idag finns det solceller som ser ut som takpannor, som både är
snygga och

som samtidigt producerar el. Någon kanske tänker att det blir dyrt men vi kommer givetvis inte

göra en sådan investering med mindre än att vi sparar eller till och med tjänar pengar.

Att bygga laddstolpar för elbilar kan vi göra redan nu och vi hoppas att de första stolparna kommer

upp redan under detta året eller senast nästa. Vi har redan boende som har någon form av el- eller

hybridbilar så behovet finns.

Det viktiga är att vi hela tiden tänker på hur vi kan skapa något som håller ytterligare 70 år, som

ger glädje och ett attraktivt boende även för kommande generationer. Och detta på ett sätt som inte

förändrar grundidén med vår bostadsrättsförening — att skapa gemenskap och trivsel.

Medlemsinformation

Under året har 55 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 506 medlemmar

(501 föregående år).
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en
medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock

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

&
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Föreningsstyrningsrapport
Ordinarie stämma 2017 antog att HSB:s Kod för bostadsrättsföreningar skall gälla för Brf
Erikslust.

Styrelsen avger följande föreningsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året följt HSB:s Kod för bostadsrättsföreningar och dess riktlinjer.
(se: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/om-foreningen1/foreningsstyrning/)

Koden tillämpas enligt riktlinjen ”följ eller förklara”.

Styrelsen har:

. Fastställt arbetsordningen för styrelsen och förvaltningen vid sitt konstituerande möte den

13 juni 2018 och delgivet denna revisorerna

Hållit möte tillsammans med revisorerna en gång under året, utöver bokslutsarbetet

Genomfört samtliga upphandlingar med minst 3 anbudsgivare under året

Hållit ett allmänt informationsmöte under hösten (18/10) med bl.a. diskussion
om framtid

Till alla medlemmar delat ut ett större informationsblad 3 gånger under året
om vad som

händer i föreningen, samt 8 månadsrapporter från styrelsemötena

. All information som delas ut eller sätts upp finns även på hemsidan

Styrelsen för verksamhetsåret 2018

C
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Nedan framgår föreningens ekonomiska ställning och resultat

Förändring av eget kapital

Uppl. Underhålls- Balanserat res.

Insatser avgifter fond /Disp.fond Årets resultat
Belopp vid årets ingång 916 785 0 6 304 635 -2 890 007 1 269 800

Förändring uppskr.fond 0

Resultatdisponering under året 1 269 800 -1 269 800

lanspråkstagande 2018 av yttre fond -560 032 560 032

Avsättning år 2018 yttre fond 510 000 -510 000
Årets resultat 3 187 565

Belopp vid årets slut 916 785 0 6 254 603 -1 570 175 3 187 565

Femårigt sammandrag

(16
Alla belopp i tusentals kronor mån)

2018 2017 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 18 684 16 606 21 536 16 645 15 358

Rörelsens kostnader -14 833 -14 627 -19 628 -18 407 -l 8 815

Finansiella poster, netto -663 -709 -1 174 -1 244 -1 411

Årets resultat 3 188 1 270 734 -3 006 -4 868

Likvida medel & fin.

placeringar 11 796 8 265 6 233 5 690 2 930

Skulder till kreditinstitut 50 929 51 012 51 095 51 137 39 003

Fond för yttre underhåll 6 255 6 305 7 032 7 415 5 598

Balansomslutning 63 050 59 851 59 123 58 409 49 060

Fastighetens taxeringsvärde 403 226 403 226 403 226 320 691 320 691

Soliditet % 14% 9% 7% 6% 21 %

Räntekostnad kr/kvm 29 30 49 51 60

Låneskuld kr/kvm 2 090 2 094 2 097 2 103 1 601

Avgift kr/kvm 639 621 598 586 571
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Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat -1 570 235

Årets resultat 3 187 565

Summa till stämmans förfogande 1 617 330

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 1 617 330

L
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2018-01-01 2017-01-01

Resultaträkning 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter och hyresintäkter Not 1 16 980 366 16 469 585

Ovriga intäkter Not 2 1 703 800 136 134

Summa Nettoomsättning 18 684 166 16 605 719

Fastighetskostnader

Drift Not 3 -8 567 647 -8 013 523

Personalkostnader och arvoden Not 4 -342 745 -337 901

Löpande underhåll Not 5 -1 946 240 -1 680 856

Reriodiskt underhåll Not 6 -560 032 -1 290 356

Ovriga externa kostnader Not 7 -901 048 -877 691

Fastighetsskatt/avgift -627 756 -618 780

Tomträttsavgäld Not 8 -25 166 -25 166

Avskrivningar Not 9 -1 863186 -1 782 375

Summa fastighetskostnader -14 833 820 -14 626 647

Bruttoresultat 3 850 346 1 979 072

Rörelseresultat 3 850 346 1 979 072

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 46 198 14 836

Räntekostnader och liknande resultatposter -708 978 -724 168

Summa finansiella poster -662 780 -709 332

Årets resultat 3 187 565 1 269 740

(
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Mark Not 10 50 414 660 51 024 641
Inventarier Not 11 49 112 90 149
Pågående nyanläggningar och förskott Not 12 50 650 0

50 514 422 51 114 790
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 13 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 50 515 122 51 115 490

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 203 076 26 178

Avräkningskonto HSB Malmö 4 795 866 6 265 041
Ovriga fordringar Not 14 207 533 207 531
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 15 328 696 236 912

5 535 171 6 735 662

Kortfristiga placeringar Not 16 7 000 000 2 000 000

Kassa och bank

Kassa och Bank 0 0

0 0

Summa omsättningstillgångar 12 535 171 8 735 662

Summa tillgångar 63 050 293 59 851 152

(
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Org Nr: 746000—5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 17
Bundet eget kapital

Insatser 916 785 916 785
Fond för yttre underhåll 6 254 603 6 304 635

7171 388 7 221 420
Fritt eget kapital

Balanserat resultat -1 570 235 -2 890 007
Årets resultat 3 187 565 1 269 740

1 617 330 -1 620 267

Summa eget kapital 8 788 718 5 601 153

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 18 15 393 860 50 928 688

15 393 860 50 928 688
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 19 35 534 828 83 340
Leverantörsskulder 585 573 688 143
Aktuell skatteskuld 46 362 37 386
Fond för inre underhåll 281 673 316 929
övriga skulder Not 20 15 312 25 515
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 2 403 967 2 169 999

38 867 714 3 321 312

Summa skulder 54 261 574 54 250 000

Summa eget kapital och skulder 63 050 293 59 851 152

4
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

2018-01-01 2017-01-01

Kassaflödesanalys 2018-12-31 2017-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 3187 565 1 269 680

Avskrivningar M1 782 375
Kassaflöde från löpande verksamhet 5 050 751 3 052 055

(före förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) lminskning (+) kortfristiga fordringar -268 684 -352 819

Ökning (+) lminskning (-) kortfristiga skulder 94 914 -583 960

Kassaflöde från löpande verksamhet 4 876 981 2115276

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -1 262 816

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 262 816 OO
Finansieringsverksamhet
Ökning (+) lminskning (-) av skulder till kreditinstitut -83 340 -83 340

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -83 340 -83 340

Årets kassaflöde 3 530 825 2 031 996

Likvida medel vid årets början 8 265 041 6 233 045

Likvida medel vid årets slut 11 795 866 8 265 041

g
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Valuta

AII redovisning sker i svensk valuta SEK.

Byggnader

Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 57 år.

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

uppgår genomsnittligt till 1.8 %

Inventarier

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

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar förändringar av föreningens likvida medel under räkenskapsåret.
(Denna har upprättats enligt indirekta metoden)

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

Inkomster

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

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

Långfristiga skulder
Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,

oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Fond för yttre underhåll

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

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

beslut gällande 2018.

Inkomstskattlunderskottsavdrag
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut
till 0 kr (föregående år 0 kr) Q
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

2018-01-01 2017-01-01
Noter

2018-12-31 2017-12-31

Not 1 Årsavgifter och hymslntäkter

Årsavgifter bostäder 15 576 852 15 119 251
Årsavgifter lokaler 764 952 715 791
Hyresintäkter 638 562 634 543
Summa 16 980 366 16 469 585

Not 2 Övriga Intäkter

Ersättning försäkringsskador 178 234 0

Årsavgift el 0 -3 602
Ovriga intäkter 1 525 566 139 736
Summa 1 703 800 136 134

Not 3 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 3 023 569 2 963 341
El 536 086 444 784
Uppvärmning 3 235 482 3 037 288
Vatten 850 373 841 211
Sophämtning 336 458 326 437
Övriga avgifter 585 680 400 461
Summa 8 567 647 8 013 523

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvoden, löner. andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda

Styrelsearvode 212 500 209 100
Revisorsarvode 40 000 39 360
Löner och andra ersättningar 15 317 15 297
Summa 267 817 263 757

Övriga personalkostnader
Sociala kostnader 74 928 74 144
Övriga gemensamma kostnader 0 0
Summa 74 928 74 144

Totalt 342 745 337 901

Medeltalet anställa under räkenskapsåret 0 0

(
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

2018-01-01 2017-01-01
Noter

2018-12-31 2017-12-31

Not 5 Löpande underhåll
Löpande underhåll 0 5 714
Material i löpande underhåll 211 684 283 423
Löpande underhåll av bostäder 11 244 1 785
Löpande underhåll av lokaler 0 30 380
Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 309 318 107 094
Löpande underhåll tvättutrustning 179 574 62 147
Löpande underhåll av installationer 0 13 180
Löpande underhåll Va/sanitet 384 827 492 942
Löpande underhåll värme 25 653 33 222
Löpande underhåll ventilation 20 929 7 813
Löpande underhåll el 132 425 256 948
Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 16 430 17 712
Löpande underhåll hissar 0 O
Löpande underhåll huskropp utvändigt 8 838 27 836
Löpande underhåll markytor 139 755 168 654
Löpande underhåll garage och p-platser 37 391 0
Skadegörelse 66 432 7 068
Försäkringsskador 401 741 164 939
Summa 1 946 240 1 680 856

Not 6 Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll bostäder 0 13 425
Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 101 287 66 557
Periodiskt underhåll tvättutrustning 309 442 605 964
Periodiskt underhåll va/sanitet 0 47 310
Periodiskt underhåll värme 0 43 750
Periodiskt underhåll el 66 860 71 675
Periodiskt underhåll tele/tv/porttelefon 6 972 422 925
Periodiskt underhåll markytor 61 250 18 750
Periodiskt underhåll garage och p-plats 14 221 0
Summa 560 032 1 290 356

Not 7 Övriga externa kostnader

Förvaltningsarvoden 302 760 350 225
Revisionsarvoden 37 500 48 750
Övriga externa kostnader 560 788 478 716
Summa 901 048 877 691

Not 8 Tomträttsavgäld
Tomträttsavgäld 25 166 25 166
Ny tomträttsavgäld kommer att gälla fr.om 2025-01-01

Not 9 Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader 1 822 149 1 741 338
Inventarier 41 037 41 037
Summa 1 863 186 1 782 375

g



18

©.
Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

Noter 2018-12-31 2017-12-31

Not 10 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader 88 629 955 88 629 955
Aktivering, låssystem 1 212 168 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 842 123 88 629 955

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader -37 605 314 -35 863 976
Årets avskrivningar -1 822 149 -1 741 338
Utgående avskrivningar -39 427 463 -37 605 314

Bokfört värde Byggnader 50 414 660 51 024 641

Bokfört värde Byggnader och Mark 50 414 660 51 024 641

Taxeringsvärde för:

Byggnad - bostäder 208 000 000 208 000 000

Byggnad - lokaler 6 200 000 6 200 000

214 200 000 214 200 000

Mark - bostäder 187 000 000 187 000 000
Mark — lokaler 2 026 000 2 026 000

189 026 000 189 026 000

Taxeringsvärde totalt 403 226 000 403 226 000

Not 11 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 205 182 110 994
Årets investeringar 0 94 188
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 205 182 205 182

Ingående avskrivningar -115 033 -73 996
Årets avskrivningar -41 037 -41 037

Utgående avskrivningar -156 070 -115 033

Bokfört värde 49 112 90 149

Not 12 Pågående byggnation
Ingående anskaffningsvärde 0 0

Omklassificering O 0
Årets investeringar 50 650 0

Pågående nyanläggningar 50 650 0

Not 13 Andelar

Andel HSB Malmö 500 500

Andel Fonus 200 200

Ovriga långfristiga värdepapperinnehav m.m. 0 0

700 700
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

Noter
2018-12-31 2017-12-31

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 207 533 207 531

207 533 207 531

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

upplupna ränteintäkter 24 558 2 332
Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 304 138 234 580

328 696 236 912

Not 16 Kortfristiga placeringar
Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för. 7 000 000 2 000 000

Not 17 Förändring av eget kapital

Uppl. Underhålls- Balanserat res.
Insatser avqifter fond /Dis .fond Årets resultat

Belopp vid årets ingång 916 785 0 6 304 635 -2 890 007 1 269 740

Förändring uppskr.fond O

Resultatdisponering under året 1 269 740 -1 269 740

lanspråkstagande 2018 av yttre fond -560 032 560 032

Avsättning år 2018 yttre fond 510 000 -510 000
Årets resultat 3 187 565
Belopp vid årets slut 916 785 0 6 254 603 -1 570 235 3 187 565

Not 18 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Låneinstitut Lånenummer Ränta Slutdatum Belopp
SBAB 11094821 1,77% 2021—09-17 8 125 000 0
SBAB 20861487 1.67% 2020-03-20 4 000 000 0
SEB Bolån 38460889 1,71 % 2021-03-28 3 268 860 0

15 393 860

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 50 511 988
Finns Swap-avtal knutna till föreningen

Nej
Genomsnittsränta vid årets utgång 1,39%

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,

oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter 54 656 000 54 656 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

(
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Org Nr: 746000-5536

HSB:s Brf Erikslust i Malmö

Noter
2018-12-31 2017-12-31

Not 19 Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitui Lånenummer Ränta Slutdatum Belopg amortering
Nordea Hypotek 39788731589 0,59% 2019-08-14 2 918 198 0
SEB Bolån 22406566 0,79% 2019-09-28 2 775 000 0
SEB Bolån 36362782 3,07% 2019-05-28 4 541 630 83 340
SEB Bolån 36379170 4,00% 2019-07-28 3 000 000 0
SEB Bolån 38562134 0,85% 2019-03-28 3 000 000 0
SEB Bolån 42413933 0,62% 2019-07-28 6 300 000 0
Stadshypotek 208174 0,65% 2019-06-03 13 000 000 0

35 534 828 83 340

Summa kortfristiga skulder 35 534 828

Nat 20 Övriga mustiga skulder
Depositioner 15 312 25 515

15 312 25 515

Nat 21 Upplupna kostnader ochärm inlånat
Upplupna räntekostnader 17 159 26 516
Övriga upplupna kostnader 933 685 778 528
Förutbetalda hyror och avgifter 1 453 123 1 364 955

2 403 967 2 169 999

Malmo q / Li - 2019

;;
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Preben Karlsson

Vår revisionsberätteise har q / Li - 267 Z avgivits beträffande denna årsredovisning

'Efiiä'iyiäuri't'ison
Ernst & Young

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Av föreningen vald revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö, org.nr 746000-5536

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö för år 2018 omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under

(räkenskapsåret). hela revisionen. Dessutom:

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig- . identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse— tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings- inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

Grund för uttalanden oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar samt Den utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande

förtroende valde revisorns ansvar. av intern kontroll.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god . skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full- interna kontroll som har betydelse för vår revision för att

gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

om effektiviteten i den interna kontrollen.

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

Styrelsens ansvar som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen i redovisningen och tillhörande upplysningar.

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-

ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-

inte innehåller några årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund ining som väsentliga felaktigheter, vare
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam- föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den

drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
verksamheten. ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-

visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
De auktorlserade revisorernas ansvar

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att . utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp-

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller lysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god som ger en rättvisande bild.

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
interna kontrollen som vi identifierat.

grund i årsredovisningen.
Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i

enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

A member firm of El nst & Young Global Limited
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
revision av styrelsens förvaltning av HSB Bostadsrättsförening för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

Erikslust i Malmö för år 2018 (räkenskapsåret). alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda-

möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Som en delav en revision enligt god revisionssed i Sverige an-

vänder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme
Grund för uttalande

och har en professionellt skeptisk inställning under hela

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

ningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen revisorernas professionella bedömning och övriga valda
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
dessa krav. åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
styrelsens ansvar andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om

ansvarsfrihet.Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed Malmö den 7/L/--2019
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

Ernst & Young AB
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
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Äta/' %_.Åfl/%f%fåå'/föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Erik Mauritzson agnus Tonning
Auktoriserad rev" or Förtroendevald revisor (/

rina Andersson

Förtroendevald revisor

2 (2)

A membel firm of Ernst & Young Global Limited



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



Egna anteckningar.



 



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