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Kallelse
Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Kroksbäck i Malmö

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

söndagen den 15 april 2018 kl 15.00
Lokal: Europaporten, Stadiongatan 25.

Efter stämman serveras en stor buffé med vatten, öl och vin. Biljetter till buffén erhålles vid

avprickningen på stämman.
Anmäl dig till stämman på medsänd anmälningsblankett. Glöm inte att anteckna om du ska

deltaga i efterföljande buffé.
Styrelsen

Dagordning
Föreningsstämmans öppnande. Ordföranden summerar det gångna året och ger en blick framåt.

pwäaweww—
Val av stämmoordlörande.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Godkännande av röstlängd.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.
Godkännande av dagordning.

Val av två personer att jämte ordtöranden justera protokollet.

Val av minst två rösträknare.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
11. Genomgång av revisorernas berättelse.
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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

valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
16. Beslut om antal styrelseledamöter.

17. Val av styrelsens ordförande.

18. Val av övriga styrelseledamöter.

19. Presentation av HSB-ledamot.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant.

21. Val av revisorer och suppleant.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

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

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

25. Beslut om reviderade stadgar. Förslag bifogas. På ordinarie föreningsstämma den 2 april 2017 beslutade

stämman enhälligt att andra föreningens stadgar. På denna stämma måste ändringarna tagas med 2/3 dels

majoritet.
26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som

angivits i kallelsen:
Inga
27. Föreningsstämmans avslutande.
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ÅRSREDOVISNING
HSB Brf Kroksbäck i Malmö

Org nr 746000—5338

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1966 på fastigheterna Kroksbäck l, 2, 3 och 4 i kvarteret 453
Kroksbäck i Malmö. Tomtmarken innehas med tomträtt. Den totala tomtytan uppgår till 57 316 m2.

Byggnadsytan uppgår till 9 584 mZ. Föreningens byggnader består av fyra åttavåningshus och 5
trevåningshus med en sammanlagd lägenhetsyta på 37 923 m2 samt en kommersiell byggnad på 639 m2.

I bostadshusen finns tillsammans 39 trapphus med adresserna:

Hus 1: Mobäcksgatan 3,5,7,9

Hus 2: Mobäcksgatan11,13,15,17,19,21,23,25

Hus 3: Mobäcksgatan 27,29,31

Hus 4: Norrbäcksgatan 1,3,5

Hus 5: Norrbäcksgatan 15,17,19

Hus 6: Norrbäcksgatan 29,31 ,33

Hus 7: Norrbäcksgatan 35,37,39

Hus 8. Norrbäcksgatan 41,43,45,47

Hus 9: Norrbäcksgatan 7,9,1 1,13,21,23,25,27.

Hus 10: Kommersiell byggnad med vårdcentral som har adress Lorensborgsgatan 26 (S'/7,5 m2) och en fn

tom lokal med adress Norrbäcksgatan 49 (61 ,5 mZ). Båda lokalerna är hyreslokaler enligt stämmobeslut

2017-04-02 (se nedan).

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadstöretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar fr o m 2017-01 -01. Försäkringen har förlängts t o m
2018—12-3 1. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Hemförsäkring tecknas av varje lägenhetsinnehavare självt.

Föreningens 459 lägenheter fördelar sig enligt följande: 3 st 1 r 0 k

1 14 st 2 r 0 k '

301 st 3rok

3SSt 4rok

6st 5rok
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Föreningen innehar också ett antal lokaler att användas som fritidslokaler och hobbylokaler. Föreningens
kontor finns i källarlokal Mobäcksgatan 1 1.

Antalet parkerings- och garageplatser uppgår till:

Mobäcksgatan 45 st

Garagetaket 147 st

Norrbäeksgatan 33 st

Garaget 219 st (+ 2 st udda platser)

Affärslokalen &
Summa 461 st

Några lediga parken'ngsplatser finns i skrivande stund på parkeringsdäcket Lorensborgsgatan. I övrigt är allt
uthyrt. ] samband med staketinstallationen vid Lorensborgsgatan har det tillkommit parkeringsplatser.
Handikapparkeringen har flyttats till Mobäcksgatan.

Vid affärslokalen finns 17 parketingsplatser. I Region Skånes avtal med oss ingår 10 p-platser. Därutöver

hyr Regionen ytterligare 2. Två platser ärt v spärrade som vänd zon för lastfordon. Resten för uthyrning.
I garaget finns dessutom 16 st MC platser.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls söndagen den 2 april 2017 på Europaporten, Stadiongatan 25. Närvarande

var enligt upprättad förteckning 155 röstberättigade medlemmar, varav 10 genom fullmakt. Totala antalet

närvarande var 248 personer. Det är glädjande att så pass många medlemmar och övriga deltagare bevistar

stämman.

Styrelsen under verksamhetsåret

Verksamhetsåret omfattar perioden 1/1—3 1/ 12. Styrelsen kvarstår emellertid intill kommande

föreningsstämma varför tidsangivelsen anges från stämma till stämma (gäller även firmatecknare och övriga
förtroendevalda).

2017-04-02 — 2018—04-15

Ordföranden väljs enligt stadgarna på föreningsstämman. Styrelsen i övrigt har konstituerat sig enligt nedan.

Ordförande Jan Gasslander Vald till 2018

Vice ordförande Kennet Lunderquist Vald till 2019

Sekreterare Eva Roos Davidsson Vald till 2019 (se nedan)

Studieorganisatör Lennart Johansson Vald till 2019

Ledamot Göran Larsson Vald till 2018

Utsedd av HSB Kent Bengtsson

Vår sekreterare Eva Roos Davidsson avgick ur styrelsen 2017-10-31 beroende på flytt från föreningen.

Ordföranden har temporärt skött sekreteraruppgiften. I tur att avgå vid kommande ordinarie

föreningsstämma år ordföranden Jan Gasslander samt ledamoten Göran Larsson. Därutöver måste Eva Roos
Davidsson ersättas.

Styrelsen har under året hållit tretton (13) protokollförda sammanträden. '
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Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av styrelseledamötema.

Revisorer

Ordinarie revisorer har varit Ingvar Henriksson och Arne Andersson samt revisor, utsedd av HSB

Riksförbund.

Revisorssuppleant har varit Tobias Hansen.

Samtliga är valda på ett år.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Jan Gasslander, ordförande, samt Angela Fonsmar och Yvonne Möller.
Samtliga är valda på ett är. Jan Gasslander har endast tillfälligt gått in som ordförande.

Representanter i fullmäktige
Ordinarie representanter har varit Jan Gasslandcr och Kennet Lunderquist. Ersättare har varit Lennart

Johansson och Göran Larsson.

Medlemsantalet — Iägenhetsöverlåtelser

Vid årets slut var medlemsantalet 585 (förra året 580). 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.
Noteras skall att vid stämman har en bostadsrättslägenhet en röst oavsett antalet innehavare, Samma gäller

för medlem som har två sammanslagna lägenheter.

Antalet överlåtelser har under året varit 28 st (förra året 33 st). En lägenhet kan vara överlåten mer än en

gång (tex först arv sedan försäljning).

Personal

Vicevärd och tre fastighetsskötare är anställda av Örehus Fastighetsförvaltning och hyrs in av föreningen

enligt avtal. Vicevärden arbetar 4 dagar/vecka beroende på uppnådd pensionsålder. Den övriga personalen
täcker upp vicevärdens frånvaro. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter svarar personalen även för extra

insatser såsom snöröjning, hjälp vid arrangemang etc. Då mot extra debitering. Till och från har vi haft en

extra fastighetsskötare från samma företag utan kostnad för föreningen.

Föreningen har, liksom tidigare, endast en timanställd kontorist, som tjänstgör vid behov. Arbetsuppgifterna
är kontraktsskrivningar för förråd/parkenngsplatser samt rent administrativa göromål. Även denna tjänst

hyrs in av Örehus Fastighetsförvaltning. Föreningen har således ingen egen anställd personal.

Fritidsaktiviteter

Vår förening understödjer aktivt flera töreningsaktiviteter. Vi har biljard- och dartverksamhet i en bra

utrustad lokal, en fint utrustad hobbylokal, vävstuga, handarbetsgrupp, dans och gymnastik. Vår mest aktiva

förening är PRO.
Alla våra eldsjälar till ledare önskar sig dock fler deltagare. Så varför inte ta kontakt med någon lämplig

aktivitet? Lista med kontaktpersoner och telefonnummer kan erhållas på kontoret.

De olika aktiviteterna har möjlighet att äska bidrag från föreningen till sin verksamhet.

Föreningen har under året ordnat shoppingresor till både Ullared och Tyskland. 5
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Besiktningar
Varje år görs besiktningar av hissar, kontroll av brandsäkerheten, kontroll av brandluckor och inte minst
kontroll av våra lekplatser. Detta görs av externa firmor.

Stadgecnlig besiktning
Delar av styrelsen samt vicevärden gjorde i slutet av november en övergripande (ej detaljstyrd) genomgång

av vårt område. Från noteringama kan nämnas att vissa källarnedgångar behöver repareras liksom vissa

källargolv. Detta planeras att göras 2018.

En liten tillbakablick

Hälften av nuvarande styrelse valdes på föreningsstämman 2010-10-24. Eftersom det sker ett löpande utbyte

av styrelseledamöter och inte minst för att mäklare ständigt efterfrågar uppgifter om vad som gjorts i

föreningen har nedanstående sammanställning gjorts.
Under perioden 20] 1 — 2017 har det gjorts förbättringar och investeringar på drygt 55 miljoner kronor (det

stora renoveringsprogrammet, som avslutades våren 201 ] ej med i detta belopp). Nedan har endast större

åtgärder medtagits. Mängder av mindre åtgärder är ej med.
Då flera av åtgärderna sträcker sig över mer än ett år så har inget år angivets för respektive åtgärd utan

sammanställningen gäller för nämnd tidsperiod (ej i exakt tidsföljd)
Nedan också en sammanställning över hur lånebilden ser ut från 2010 och framåt.

. Det stora renoveringsprojektet, som pågick mellan åren 2009—2011, avslutades på våren 2011. Projektet

omfattade byte av alla ytterfönster, fasadrenovering, miljöhus, gårdsbelysning och en del förbättringar i

våra grönområden.

. Uppgradering av ventilationen i garaget.
Nya pumpar i värmecentralerna.
Renovering av samtliga tvättstugor, torkrum och mangelrum i alla husen liksom renovering av samtliga
källartoaletter.

Nytt låssystem för entrédörrarna (APTUS) samt nytt bokningssystem lör tvättstugoma.
Installation av mätare och införande av s k gemensam el.

Inköp av ny maskinutrustning (sopmaskin med tillhörande bytesverktyg).
Ombyggnad av parkering Norrbäcksgatan samt montering av staket längs med gatan med
tjärrkontrollerade grindar för in- och ut passage.
Genomgång och renovering av värmesystemet i samtliga hus.

. LED-belysning i höghusens trappor samt i hissarna.
0 Renovering av läckage från taket i garaget samt nya brunnar från taket. En del andra törbättn'ngari

garaget. Linjemålning. Dränering mot Mobäcksgatan.
. Ombyggnad av affärslokalen (del av) till vårdcentral enligt avtal med Region Skåne. Montering av staket

runt byggnaden samt iordningsställande av nya parkeringsplatser.

Byte av befmtliga elmätare till lägenheterna då nuvarande inte fungerade tillfredställande.
Slipning och målning av alla källargolv.
Ny fasadbelysning på vissa hus.

Renovering av våra ytterf'önster då tidigare utfört arbete var undermåligt.
Nytt värmeövervakningssystem i samarbete med HSB för att erhålla en jämnare värme.

Förbättring av kantpappen på våra tak.
Bredbandsanslutning.
Staket längs med Lorensborgsgatan med automatisk grindöppning.

Staket mellan husen 3 och 4. '
Installation av ett antal automatiska dörröppnare till entrédörrar.

Köp av frisörsalongen i affärsbyggnaden.
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Lånesituationen

En sammanställning över vår låncsituation från 2010:

Årsbokslut per Miljoner kronor (mkr)

"2010-04-30 40 Under perioden 2009—2011 lånades totalt 40 mkr för det stora

201 1-04-30 65 renoveringsprojektet
2012-04-30 60

2012-12-31 60

2013-12-31 60

2014-12-31 65 Under detta och följande år genomfördes flera stora projekt

2015-12-31 71 bl a ombyggnaden parkeringen Norrbäcksgatan, vårdcentralen

2016-12-31 84 och inte minst renoveringen av våra ytterfönster. Kostnaden för

2017-12—31 82 enbart ytterfönstema var 15,7 mkr.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i höghusen
Under hösten genomfördes OVK. Kontrollen gjordes av tinna SIMAB (Sotama i Skåne).

Denna kontroll är enligt lag obligatorisk och ska göras vart 6:e år.

Tyvärr blev inte kontrollen godkänd då sotama inte kom in i en del lägenheter samt att några lägenheter blev
underkända. Allt detta måste nu åtgärdas omgående för att få OVK:n godkänd. Styrelsen måste nu ta till

krafttag för att få allt godkänt.

Affärslokalen (frisörsalongen)

Under slutet av 2015 fördes förhandlingar med Malmö Stad om att inrätta en familjecentral i den då

befintliga frisörsalongcn (se underlag föregående årsredovisning). För att möjliggöra detta var föreningen
tvungen att lösa in frisörsalongen. Tyvärr strandade detta projekt. Några dagar innan vi skulle ha en
slutförhandling om hyran hoppade kommunen av. Anledningen var enligt kommunen att man hittat en annan
lösning. Mycket informellt fick vi beskedet att nyinvesteringar stoppats. Huruvida detta är korrekt eller inte
har vi inget direkt vetskap om.

Efter detta har Region Skåne haft option på lokalen men även här fick vi ett negativt besked, informellt av

samma skäl som kommunen.

Vi har däreRer haft kontakt med ett par andra intressenter men ännu är ingenting klart.

Underhållsplan
Vår underhållsplan uppdaterades i höstas av firman Anders Granlund Underhållsplanering, som gjort våra

planer de senaste åren. Vi fick ett gott betyg efter genomgången. De senaste årens omfattande
förbättringsarbeten gör att avsättningen till underhållsfonden är på en rimligt låg nivå. Aktuell avsättning
framgår av resultaträkningen.

Lånesituationen

Under året har följande lån omsatts/slutreglerats:

Swedbank: Lånebelopp 5 000 000 kr, omsattes 2017-01-25
Tidigare ränta 3,65 %
Ny ränta 0,73 %.

SBAB: Lånebelopp 5 000 000 kr, omsattes 2017—10-02
Tidigare ränta 0,62 % |
Ny ränta 0,66 %.

Dessa båda län har tagits med rörlig ränta.
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Stadshypotek: Lånebelopp 835 000 kr
Tidigare ränta 0,72 %
Ny ränta 1,05 %
Lånet slutamorterades 2018-02-02.

Lånet hos Stadshypotek på 1 888 024 kr slutamorterades under året.

Meningen var att även lånet hos Stadshypotek på 835 000 kr skulle amorteras men vi var tvungna att
reservera pengar för en eventuell ombyggnad av ”frisörsalongen”.

När du läser årsredovisningama tänk på att ränta på ett rörligt lån förändras varje 3 månaders period.

Framtidsprognos

Som nämns i föregående årsredovisning försöker vi nu vid omsättning av lån att binda dem med rörlig ränta.

Vi avser att framöver försöka amortera så mycket som möjligt.

Avtal

Under året har följande avtal tecknats eller reviderats:

Försäkringsavtal: Våra fastigheter har under året varit försäkrade i Länsförsäkringar. Detta avtal har nu
förlängts att gälla hela 2018. Premien är indexreglerad har ökat från 497 709 kr till 505 843 kr, en höjning
med ca l,6 %. Vi har dock fått en viss försämring av självrisken för vattenskador.

HSB: Vi har tecknat ett nytt administrationsavtal med HSB vilket omfattar bl a bokföring, betalning av

leverantörsfakturor och aviseringar av avgitter och hyror. Avtalet gäller 2018-05-01— 2021-04—30.

Kostnaden blev något lägre per år beroende på att vissa bitar i det gamla avtalet, vilka ej använts, har tagits

bort. Fast pris under avtalsperioden. Anledningen till att avtalet tecknats redan nu är att det gamla liksom det

nya löper med 6 månaders uppsägningstid.

Kopieringsmaskinen: Avtalet har kompletterats med ett serviceavtal.

Anticimex: Avtalet om råttbekämpning har sagts upp ettersom vi inte haft något problem med råttor. Skulle

så bli fallet i framtiden är det enkelt att teckna nytt avtal. Vi vill påpeka vikten av att inte lägga ut mat på

gården, ej heller att kasta ut eller lägga mat till fåglarna.

Styrelsen avser att under 2018 gå igenom samtliga våra avtal för att kontrollera att de är adekvata.

Våra fönster

De brister som konstaterats i utförandet av vårt fönsterbytei det stora renoveringsprogrammet

under åren 2009—2011 har under de senaste åren åtgärdats av föreningen med vår advokat som

projektledare. Stämning har lämnats in mot vår ursprungliga entreprenör. En första förberedande
förhandling har hållits i Tingsrätten 29/1 1 med motparten. Någon överenskommelse kunde då inte
nås. Vi räknar med att det blir en ny förhandling i början av 2018. Kan vi inte enas då så är

domstolsförhandling utsatt till vecka 36 2018.
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Vårt periodiska underhåll under året

Det periodiska underhållet är nu väsentligt lägre än de senaste åren. Årets totala kostnad är 781 603 kr.

Det är dock viktigt att påpeka att det fortfarande finns en hel del att åtgärda men vi kan ta det i en lugnare

takt.

Under periodiskt underhåll redovisas åtgärder enligt underhållsplanen och/eller förbättringar av våra system.

Rena reparationer redovisas under löpande underhåll.

Följande är gjort (alla belopp i tusentals kronor, ksek):

Lokaler

Utbyte av befintligt nyckelsystem till vårt standardsystem APTUS
(taggsystem) till föreningslokalen och gymnastiksalen 34

Gemensamma utrymmen

Installation av videosystem i miljöhuset Norrbäcksgatan ] 33

Underhåll värmesystem

Termofotografering av vissa lägenheter beroende på drag 65

Åtgärder för att eliminera drag i vissa lägenheter (efter
resultatet av termofotograferingen) 46

Ombyggnad av elmatningen till pumpar i vännecentralema 10

Fortsatt genomgång av värmesystemet i hus 5 samt åtgärder i

en del lägenheter & 391

Underhåll el

Installation av ytterbelysning på fasad, pergola och cykelskjul

Norrbäcksgatan 1—5, 15—1 9 och 29—33 49

Underhållpassagesystem

Installation av automatiska dörröppnare som komplement till

av Malmö Stad installerade dörröppnare (13 st) 59

Underhåll mar-kylar

Automatisk grind Öppnare på staket mellan husen 3 & 4 inkl

grävning for kabel 42

Nya fotskrapor vid entréerna låghusen 45 87

Underhåll garage och p—platser

Installation av datakablar i garaget för att senare kunna styra

ventilationen från vårt övervakningssystem 40

Uppgradering av brandpostema i garaget till ny standard 49

Byte av inpassagesystem till parkeringen Norrbäcksgatan
till vårt standardsystem APTUS 40 129

Summa periodiskt underhåll 782



8

O Org Nr 746000-5338
HSB Brf Kroksbäck

Avregistrering av hostadsrättslokaler
I enlighet med ståmmobcslut så har följande bostadsrättslokaler avregistrerats (gäller båda lokalerna i

affarsbyggnaden):
Återförd insats kr

Lokal upplåten till Region Skåne som vårdcentral 59 920

Frisörsalongen 5 200

Summa 65 120

Beloppet tillgodoräknas föreningen och är bokfört på Övriga intäkter på resultatredovisningen.

Årsavgifter
Våra årsavgifter har förändrats enligt följande:

2011 + 5 % (planerad höjning efter den stora renoveringen 2009—201 1)
2012 0 %

2013 0 %

2014 + 2 %

2015 + 3 %

2016 0 %

2017 0 %

2018 0 %

Trots våra stora törändringsarbeten under de senaste åren har vi kunnat hålla avgifterna på en rimlig nivå.

Vi har även gynnats av den låga räntenivån.

Ett axplock av andra aktiviteter under året

Under hösten anordnades resor till Tyskland respektive Ullared.

Två nya tvättmaskiner har installerats i hus 7.

Julen sjöngs in den 9/12 med kören Mixus Cantus och utdelning av godispåsar till barnen.

Sommarfesten i Kroksbäcksparken hölls den 20/5 i samverkan med omgivande föreningar.

Vi har haft kostsamma reparationer av ytterbelysningen beroende på slarv med elarbetena i samband

med den stora renoveringen 2009—201 1. Total kostnad drygt 55,000 kr. Detta tycks vara ett

återkommande problem.

Åtgårdande av felkopplade anslutningar till höghusens taktläktar (hus 6—7) samt olika serviceåtgårder på
takfläktar/rensluckor etc har totalt uppgått till drygt 130 000 kr. Felkopplade elanslutningar till husen

4—5 åtgärdas i början av 2018.

Cykling är nu tillåten på vår gård. Iakttag försiktighet så att ingen kommer till Skada.
Årets fastighetstaxering innebär ett lägre taxeringsvärde än föregående år. Efter omfattande

korrespondens med Skatteverket Eek vi bl a affarsfastigheten taxerad som särskild enhet viket bör
innebära skattebefrielse. Övriga förslag från oss blev godkända.

Ekonomiska utsikter — 5 års prognos

Liksom tidigare gör vår HSB ekonom på hösten en 5 års prognos med vid tidpunkten kända förändringar.

Nuvarande plan sträcker sig över åren 2018—2022.

Prognosen visar på en stabil ekonomi. Då en hel del av våra kostnader stiger trots låg intl ation så kommer
överskottet att minska år för år.

Om inget oförutsett inträffar så räknar vi med låga eller inga avgiftshöjningar framöver. 9
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Väsentliga osäkerhetsfaktorer, som föreningar står inför
Genom de omfattande förbättrings- och renoveringsarbeten som har skett de senaste åren så räknar vi

med att riskerna för att något stort oförutsett har minskat. Det betyder dock inte att allt är åtgärdat men

det kan ske i en lugnare takt. Det finns fortfarande en hel del reparationer och förbättringar som kan

göras.
Den rättsliga processen om våra fönster har börjat (se ovan). Hur utfallet blir är svårt att sia om. Går det

inte vår väg så har föreningar redan garderat sig mot detta.

Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om ett planprogram för Holma/Kroksbäck. Detta planprogram
håller nu på att brytas ner i detaljplaner. Dessa detaljplaner kan innebära byggnation på mark i vår

omedelbara närhet. Dock kan man inte utan vårt tillstånd bygga på vår mark (trots att det är mark med

tomträtt). Men planerna kan innebära nackdelar för vissa av våra hus. Styrelsen försöker att bevaka dessa
planer. Vår överklagan av den nya förskolan invid Kroksbäcks idrottsplats avslogs av formella skäl.
Kommunen har ett planmonopol och har följt de regler som gäller vid planändringar.

Vår tomträttsavgäld ska förhandlas fram under 2018 för att träda i ma 2020. Detta kan innebära en

avsevärd kostnadshöjning som kan påverka våra avgifter på ett negativt sätt.

Stamrenovering: Inget nytt har framkommit som tyder på att vi måste tidigarelägga en renovering. Vi
räknar med att det blir aktuellt först efter år 2020. Osvuret är dock bäst.

Beslut 2017 som får effekt 2018

Budgeten för 2018 visar på en bra ekonomi och styrelsen har därför beslutat att lägenhetsavgiliema för
2018 ska vara oförändrade mot 2017. Detta förutsatt att inget oförutsett inträffar. Förråd och

parkeringsplatser höjs dock enligt avtal, i regel med 3 %.
Elavgifterna höjs från 1,13 kr/kWh under 2017 till 1,35 för 2018 beroende på höjd skatt och höjda
nätavgifter. Elskatten höj des åter 2018—01—01 och nätägarens avgifter kan komma att förändras varför en
höjning åter kan komma till stånd vid kommande halvårsskifte.

Beslut början 2018

Vårt lån hos Stadshypotek på 835 000 kr amorterades slut 2/2.

Motioner

Inga motioner inkomna.

Kompletterande information till resultat— och balansräkningarna

Resultaträkningen

Nettoomsättningen, no! ]
Årsavgifterna för lägenheterna höjdes inte under året.
Lokaler, parkerings- och garageplatser höjs årligen med 30/0 enligt avtal.
För vissa lokaler regleras hyran enligt separata avtal.

För "frisörsalongen" redovisas en hyra på 4 934 kr för 2017 mot 59 208 kr 2016. Föreningen övertog

lokalen 1/3.

Drift, not 2
Okningen av kostnaderna för fastighetsskötsel och lokalvård avser bl a den obligatoriska
ventilationskontrollen i höghusen (177 250 kr), extra städinsatser i trapporna samt indexhöjning enligt avtal

för fastighetsskötarna.
L—
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Elkostnadema avser föreningens totala elkostnader som även inkluderar lägenheternas kostnad. Intäkterna

från lägenheterna redovisas under not 1.
Okningen i övriga avgifter avser bl a bredbandsanslutningen samt höjningen av törsäkringspremien.

Personalkostnader och arvoden, not 3

Arvodena för de förtroendevalda är indexreglerade enligt stämmobeslut.

För valberedningen avser arvodet i sin helhet arbete innan stämman 201 7
.

Periodiskt underhåll, not 5

Kostnaderna hari år minskat kraftigt. Se specifikation ovan.

Poster av engångskaraktär

Kostnaden avser köp av ”frisörsalongen”.

Balansräkningen

Tillgångar

klar-kartläggningar, not 1 1
Årets anskafhtingar består av:
Staket längs med Lorensborgsgatan 1 724 528 kr

Staket mellan husen 3 och 4 326 454 kr

Summa 2 050 982 kr

Kassa och bank

Avser kreditnotor, som av redovisningstekniska skäl redovisats på 2018 men tillhör 2017 och därför finns

denna korrigeringspost här.

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Minskningen av insatser beror på avregistreringen av bostadsrättslokalerna i aftörsfastigheten. Se ovan.

fondför yttre underhåll
Okningen ( 5 552 397 kr)består av:

Extra avsättning från 2016 5 000 000 kr

Avsättning enligt årets resultaträkning 552 397 kr

Summa 5 552 397 kr
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Ekonomiska ställning och resultat

S-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 28 2 l 7 27 669 27 049 27 492 25 971

Rörelsens kostnader -22 717 -25 716 -25 309 —30 004 -24 674

Finansiella poster, netto -1 469 -1 670 —2 072 -2 152 -2 177

Finansiellt netto 3 556 283 -332 -4 664 -880

Årets resultat efter finansiellt netto 3 004 3 494 2 551 2 743 1 258

Likvida medel & tin. placeringar 6 182 4 039 5 581 2 477 3 589

Skulder till kreditinstitut 82 375 84 263 71 263 65 263 60 113

Fond för yttre underhåll 8 019 2 467 3 678 3 561 7 968

Balansomslutning 101 321 99 465 89 742 81 216 80 906

Fastighetens taxeringsvärde 302 769 304 635 265 881 265 881 265 881

Soliditet % 13% 10% 1 1% 12% 18%

Räntekostnad/kr/kvm 39 44 54 57 58

Låneslmld/kr/kvm 2 172 2 222 1 879 1 721 1 585

Avgift per kvm/kr 634 634 634 615 603

Underhålls Balanserat

Uppl. - res.

Årets
Insatser avgifter fond /Disg_fond resultat

Belopp vid årets
ingång 2 036 000 0 2 466 550 5 161 678 282 787
Extra avsättning yttre fond enl. stämmobeslut

2016 5 000 000 -6 000 000

Insatser lokaler 462 och

463 —65 120

Resultatdisponering under året 282 787 -282 787

lanspråkstagande 2017 av yttre fond -781 603 781 603

Avsättning år 2017 yttre
fond 1 334 000 -1 334 000

Årets resultat 3 556 094

Belopp vid årets slut 1 970 880 0 8 018 947 -107 932 3 556 094
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Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat 5 444 465

Årets resultat 3 556 094

Reservering till fond för yttre underhåll -1 334 000

Extra avsättning -5 000 000

Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets
kostnad 781 603

Summa till stämmans förfogande 3448 162

Styrelsen föreslår följande disposition
Extra avsättning -3 448 162

Balanseras 1' ny räkning 0
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Styrelsens slutord
Så har vi lagt ytterligare ett är bakom oss. Ett år som har gått i ett något lugnare tempo vad gäller antalet

projekt och kostnaderna för dessa. Låt oss nu hoppas att de gångna årens omfattande investeringar och
förbättringar har gjort att vi kan se framtiden an med tillförsikt. I årsredovisningen finns en specifikation
över de större förbättringsarbeten som gjorts de gångna åren. Trots dessa omfattande åtgärder har vårt

lånebehov varit rimligt och några större avgiftshöjningar har ej skett. Det visar på en stark ekonomi.

Förbättringsarbetena kommer att fortsätta det kommande året men fortfarande i en lugnare takt. Under

diskussion är bl a renovering av vissa kållamedgångar, förbättring av målningen i vissa källare, påbörja

utbytet av utslitna tvättmaskiner, förnyelse av grönområdet längs med Mobäeksgatan, en helt ny grillplats.
För att nämna några.

Vår ekonomiska inriktning nu är att, så gott detär möjligt, förbereda oss för kommande stamrenovering

genom att dels försöka amortera så mycket som möjligt för att ha ett gott låneutrymme dels att avsätta så

mycket som möjligt till vår underhållsfond. Allt för att försöka undvika kraftiga avgiftshöjningar när det är
dags. Det gäller att försöka bädda så bra som möjligt för oss alla.

Tyvärr har vi inte kunnat avsluta vår tvist om ersättning för de stora kostnader för åtgärderna på våra fönster.
Rättsprocessen rullar här vidare. Styrelsen har emellertid gjort erforderliga ekonomiska dispositioner så våra
avgifter kommer sannolikt inte att påverkas vid ett negativt utfall av processen.

Årets resultat är bra, det bästa på flera år. Det har i hög grad påverkats av lägre kostnader för planerat
underhåll men även högre kostnader för inlösen av ”frisörsalongen” och avtalet om bredbandsanslutningen

(enbart dessa båda poster uppgår till mer än en miljon kronor).

Tack för detta år och ett särskilt stort tack till alla dom som ställt upp när vi behövt komma in i lägenheterna

för bl a den obligatoriska ventilationskontrollen och inte minst för åtgärderna på värmesystemet. Nu hoppas

vi att du kommer till föreningsstämman så vi får en lika god uppslutning som tidigare år. Stämman kommer

(som vanligt) att avslutas med en stor buffé. Välkommen!!
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2017-01-01 2016-01-01

Resultaträkning 2017-12-31 201 6-12-31

Nettoomsättning Not 1 28 216 606 27 668 872

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -14 001 674 -13 088 191

Personalkostnader och arvoden Not 3 -437 953 -386 140

Löpande underhåll Not 4 —1 283 111 -1 381 435

Periodiskt underhåll Not 5 -781 603 —4 563 123

Övriga externa kostnader Not 8 -1 810 775 -2 124 096

Fastighetsskattlavgift -641 275 -638 362

Tomträttsavgäld Not 7 -1 305 560 -1 305 560

Avskrivningar Not 8 -2 454 867 -2 229 362

Summa fastighetskostnader -22 716 818 -25 716 269

Bruttoresultat 5 499 788 1 952 603

Poster av engångskaraktär -475 000 0

Rörelseresultat 5 024 788 1 952 603

Finansiella postar

Ränteintäkter och liknande resultalposter 8 401 15 477

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 477 095 -1 685 293

Summa finansiella poster -1 468 694 -1 669 816

Resultat efter finansiella poster 3 556 094 282 787

Årets resultat 3 556 094 282 787

Tilläggswplysning

Årets resultat 3 556 094 282 787

Avsättning underhållsfond —1 334 000 -1 352 000

lanspråkstagande av fond för yttre underhåll 781 603 4 563 123

Netto avsättning (—)/ disposition (+) underhållsfond -552 397 3 211 123

Överskott 3 003 697 3 493 910
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Balansräkning 20174 2-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgängar

Byggnader och Mark Not 10 86 209 928 88 341 969

Mamanläggningar Not 11 6 723 257 4 914 874

Inventarier Not 12 401 135 481 362

93 334 320 93 738 205

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 13 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 93 335 020 93 738 905

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 10 207 18 582

Avräkningskonto HSB Malmö 6 081 089 4 038 706

Övriga fordringar Not 14 2 000 2 054

Aktuell skattefordran 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 15 1 791 573 1 667 038

7 884 869 5 726 380

Kassa och bank

Kassa och Bank 100 731 0

100 731 0

Summa omsättningstillgångar 7 985 600 5 726 380

Summa tillgångar 101 320 620 99 465 285
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Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 16

Bundet eget kapital

Insatser 1 970 880 2 036 000

Fond för yttre underhåll 8 018 947 2 466 550

9 989 827 4 502 550

Fritt eget kapital

Dispositionsfond -107 932 5 161 678

Årets resultat 3 556 094 282 787

3 448 162 5 444 465

Summa eget kapital 13 437 989 9 947 015

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 17 82 375 300 84 263 324

82 375 300 84 263 324

Konfristfga skulder
Leverantörsskulder 1 728 630 1 403 134

Aktuell skatteskuld 45 749 53 734

fond för inre underhåll 386 772 433 568

Ovriga skulder Not 18 126 227 128 734

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 3 219 953 3 235 776

5 507 331 5 254 947

Summa skulder 87 882 631 89 518 271

Summa eget kapital och skulder 101 320 620 99 465 285
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 201231 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byggnader

Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 69 år.

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

uppgår genomsnittligt till 2 %

Inventarier

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

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

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

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

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

Fond för yttre underhåll

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

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

beslut gällande 2017.

lnkomstskatUunderskottsavdrag
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut
till 1 811 920 kr (föregående år 1 811 920 kr)
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zon-01.01 2016-01-01

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 1 Nettoomsättning
Årsavgifter bostäder 24 013 992 24 013 992

Årsavgifter lokaler 4 934 59 208

Hyresintäkter 2 639 111 2 229 869

Årsavgift el 1 146 752 1 052 409

Övriga intäkter 411 817 313 394

28 216 606 27 668 872

Not 2 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 4 589 646 4 258 227

EI 2 032 196 2 001 969

Uppvärmning 3 999 363 4 077 557

Vatten 1 140 700 1 165 547

Sophämtning 452 053 551 799

Övriga avgifter 1 737 715 1 033 092

Summa 14 001 674 13 088191

Not 3 Personalkostnader och arvoden

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda

Styrelsearvode 276 750 266 850

Revisorsarvode 46 126 44 475

Valberedning (avser fram lill stämman 2017) 40 326 21 348

Summa 363 201 332 673

Övriga anställda

Övriga personalkostnader
Sociala kostnader 74 752 53 467

Summa 74 752 53 467

Totalt 437 953 386 140

Medeltalet anställa under räkenskapsåret 0 0

Not 4 Löpande underhåll
Löpande underhåll 973 [)

Material i löpande underhåll 143 591 226 558

Löpande underhåll av bostäder 17 649 47 424

Löpande underhåll av lokaler 74 013 2 873

Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 1 544 61 595

Löpande underhåll lvättutrustning 176 066 81 836

Löpande underhåll Valsanitet 124 778 200 747

Löpande underhåll värme 22 555 41 815

Löpande underhåll ventilation 157 444 94 025

Löpande underhåll el 132 798 224 996

Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 16 797 26 093

Löpande underhåll hissar 80 344 80 016

Löpande underhåll huskropp utvändigt 31 445 49 179

Löpande underhåll markytor 118 027 178 598

Löpande underhåll garage och p-platser O 6 091

Skadegörelse 0 24 862

Försäkringsskador 185 087 34 727

Summa 1 283 111 1 381 435
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2017-01-01 2016-01-01

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 5 Porlodlskt underhåll

Periodiskt underhåll lokaler 34 152 179 803

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 32 500 743 963

Periodiskt underhåll värme 390 871 2 284 843

Periodisk! underhåll el 49 375 784 014

Periodiskt underhåll tele/tv/porttelefon 59 313 0

Periodiskt underhåll huskropp utvändigt 0 509 375

Pen'odiskt underhåll markytor 87 000 0

Periodisk! underhåll garage och p-plats 128 392 61 125

Summa 781 603 4 563 123

Not 6 Övriga externa kostnader

Förvaltningsarvoden 338 976 447 232

Revisionsarvoden 21 148 22 255

Övriga externa kostnader 1 450 651 1 654 609

Summa 1 810 775 2 124 096

Not 7 Tomträttsavgäld
Tomträttsavgäld 1 305 560 1 305 560

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

Not & Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader 2 374 640 2 149 135

lnventarler 80 227 80 227

Summa 2 454 867 2 229 362

Not 9 Poster av engångskaraktär

Inköp av frisörsalong 475 000 0

475 000 0
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Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 10 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader 124 057 935 103 553 303

Ornklassificering () 20 504 632

Umående ackumulerade anskaffningsvärden 124 057 935 124 057 935

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader —35 715 966 -33 741 066

Årets avskrivningar —2 132 041 -1 974 900

Utgående avskrivningar -37 848 007 -35 715 966

Bokföit värde Byggnader 86 209 928 88 341 969

Taxeringsvärde för:

Byggnad - bostäder 214 000 000 214 000 000

Byggnad - lokaler 3 002 000 4 868 000

217 002 000 218 868 000

Mark - bostäder 85 000 000 85 000 000

Mark - lokaler 767 000 767 000

85 767 000 85 767 000

Taxeringsvärde totalt 302 769 000 304 635 000

Not 11 Markanlåggnlngar
Ingående anskaffningsvärde 5 226 999 4 136 762

Årets anskaffning 2 050 982 1 090 237

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 277 981 5 226 999

ingående ackumulerade avskrivningar -312 125 -137 892

Årets avskrivningar -242 599 -174 233

Utgående avskrivningar -554 724 -312 125

Bokfört värde 6 723 257 4 914 874

Not 12 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 802 270 961 922

Årets investeringar 0 -162 981

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 802 270 802 270

ingående avskrivningar -320 908 -403 662

Årets avskrivningar -80 227 -80 227

Utrangering 162 981

Utgående avskrivningar -401 135 -320 908

Bokfört värde 401 135 481 362

Not 13 Andelar

Andel HSB Malmö 500 500

Andel Fonus 200 200

700 700
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Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 2 000 2 054

2 000 2 054

Not15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald försäkring 505 843 497 709

Förutbetald tomträttsavgäld 652 780 652 780

Upplupna intäkter 375 561 363 860

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 257 389 152 689

1 701 573 1 667 038

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

Insatser avgifter fond lDlspfond Årets resultat

Belopp vid årets ingång 2 036 000 0 2 466 550 5 161 678 282 78?

Extra avsättning yttre fond enl. stämmobeslut 2016 5 000 000 -5 000 000

Insatser lokaler 462 och 463 -65 120

Resultatdisponering under året 282 787 -282 787

lanspråkstagande 2017 av yttre fond -781 603 781 603

Avsättning år 2017 yttre fond 1 334 000 -1 334 000

Årets resultat 3 556 094

Belopp vid årets slut 1 970 880 0 8 018 947 -107 932 3 556 094

Not 17 Långfristiga skulder tl II kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Kom/datum Belopp amortering
SBAB 25965337 0.66% 2018-01-01 5 000 000 ()

Swedbank Hypotek 2852323555 0,730/0 201801-25 5 000 000 0

Stadshypotek 141719 1,05% 2018-02-02 835 000 0

Swedbank Hypotek 2857318253 0.66% 2018-02—23 13 000 000 0

Stadshypotek 901526 2,96% 2018-03-30 5 000 000 0

Stadshypotek 70900 0,75% 2018-12—01 6 000 000 0

Stadshypotek 775071 4,82% 2019-03-01 2 475 300 0

Stadshypotek 90475 0,72% 2019-04-30 9 165 000 0

Swedbank Hypotek 2854579840 3,09% 2020-01-24 5 000 000 0

Swedbank Hypotek 2855170581 2,41% 2021-06-23 7 000 000 0

Swedbank Hypotek 2857995530 1,26% 2022-08-25 7 000 000 0

Swedbank Hypotek 2853566707 3,39% 2023—0327 10 900 000 0

SBAB 25447077 2,24% 2025-01-17 6 000 000 0

82 375 300 0

34 835 [kr av föreningens lån ska slutbetalas under 2016. Styrelsen bedömer att lånen kommer förlängas och därför

är av långsiktig karaktär och de klassificeras därför som långfristiga per 2017-12-31.

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 82 375 300

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 82 375 300

Finns Swap-avtal knutna till föreningen Nej
(Swap utgör ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden)
Genomsnittsränta vid årets utgång 1,75%

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
2017-08-31 2016-08-31

Ställda säkerheter 84 451 000 84 451 000
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Org Nr'. ”6000-5338

&
HSB:s Brf Kroksbäck I Malmö

2017-12-31 2016-12-31
Noter

Not 18 Övriga kortfristiga skulder 19 752 21 795
Källskalt

16 99? 16 913
ArbetsgiVaravgifter 69 420 90 027
Mervärdesskatt

20 058 []

Depositioner 126 227 128 734

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 108 811 120 355
Upplupna räntekostnader 94? 922 905 515
Övriga upplupna kostnader 2 163 220 2 209 906
Förutbetalda hyror och avgifter

3 219 953 3 235 776

Le 'nart Johansson

Kyan Henriksson”n ,

v föreningen vald revisor

Arne Ande so

Av föreningen vald revisor
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Revisionsberättelee
fill föreningsstämman i HSB Berroksbilcir i Malmö, org.nr. 746000-5338

Som delav en revision eniigt ISA använder lag professionellt
under helaomdöme och har en professionellt skeptisk inställning

revisionen. Dessutom:

Rapport om årsredovisningen
' ideniineraroai bedömeriag riskerna för väsentliga felaktigheteri

Uttalanden årsredovisningen. vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Kroksbåckl annat utifrånfel. utformar och utför granskningsåtgärder bland
Malmö för år 1l1i2017-31I12l2017, ochdessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
i enlighet medEnligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats till följd avRisken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden som beroroegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 i maskopi.på fel. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
december 2017 och av dess finansiella reeultatför året enligt ellerförfalskning. avsiktliga utelämnanden. felaktig informationmedårsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ärtörenlig åsidosättande av intern kontroll.
årsredorrisningens övriga delar.

interna* skaffar Jag mig en förståelse av den det av föreningens
Vi tilstyrker därför att föreningsstämman fastställer rosultairäkningen

kontroll som har betydelse för min revision för att utfonna
och balansräkningen för föreningen.

granskningsåmårder som är lämpliga med hänsyn till
eftektivlteteniomständigheterna. men inte för att uttala mig om

Grund för uttalande
den interna kontrollen.

Vi har utfört revisionen enligtgod revisionssed i Sverige.

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nännare i avsnitten ' utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvaroch Den används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
föreningsvalda revisorns ansvar. redovisningen och tillhörande upplysningar.

'i drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed

sitt antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
SVerige. Revieom utsedd av HSB Riksförbund harfuligiort I de inhämtadeJag drar också en slutsats. med grundyrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

revisionsbevisen. om humvida det finns någon väsentlig

Vi anser att de revisionsbevls vi har inhämtat är tillräckliga och oeåkemetslaktor som avser sådana händelser eller förhållanden

ändamålsenliga som grund för vara uttalanden, som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
enfortsätta verksamheten Om jag drar slutsatsen att det finns

Styrelsens ansvar väsentlig osäkerhetsfaktor. måste tag i revisionsberåtlelsen fästa
i årsredovisningen om den

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas uppmärksamheten på uppiysningama
är

och att den ger en rättvisande bild eniigt årsredovisningslagen. väsentliga osäkerhetsfaktom eller. om sådana upplysningar
de bedömer är Mina

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som otillräckliga. modifiera uttalandet om årsredovisningen.
innehåller fram till

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte slutsatser baseras på de revisionsbevts som inhämtas

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter datumet för revisionsberättelsen, Dock kan framtida händelser

eller på fel. eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta

verksamheten,
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

verksamheten. Debedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
'

kan påverka utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
upplyser, när så är tillämpligt. om förhållanden som

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna. och omomförmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet ochårsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

med verksamheten händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra
eller inte har något realistiskt allematlv till att göra något avdefta. revisionens planeradeJag måste lnfonnera styrelsen om bland annat

måste ocksåomfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen. däribland

on AuditingJag har utfört revisionen enligt Infomational Standards de eventuella behrdande brister iden interna kontrollen som jag

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig identifierat.
helhet integrad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som

innehåller några väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på Den Iöreningsvelda revisorns ansvar
somoegentligheter eller på fel, och att lämna en revbionsberåltelse därmed eniigt godJag har utfört en revision enligt revisionslagen och

innehåller vara uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av

säkerhet. men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med

lSA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en rättvisande bildårsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på av föreningars resultat och ställning.

om degrund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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Rapport om andra krav eniigt, lagar, andra
författningar samt stadgar

Som en det av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
Uttalanden och harrevisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme

en revisionUtöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört under hela revisionen.en professionellt skeptisk utställning
Brf Kroksbäckl Malmö för årav styrelsens förvaltning för HSB avGranskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner

tl112017»3t/1212017 samt av förslaget till dispositioner beträffande revisionen avföreningars vinst eller förlust grundar sig främst på
föreningens vinst eller förlust. som utförsräkenskaperna. Wlka tillkommande granskningsåigärder

Vt tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionella
Det innebär att

förslaget i förvaltningsberättelsen ooh beviliar styrelsens ledamöter bedömning med utgångspunktl risk och väsentlighet
områden och

ansvarsfrihet för räkenskapsåret vi fokuserar granskningen på sådana atgärder.
ochförhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg

Grund för uttalanden situation. Viöverträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens

Vi har utfört revisionen enligtgod revisionssed i Sverige. Vårt ansvar går igenom och prövar fattade beslut. beslutsunderlag. vidtagna
ansvar, Vi är för vart uttalandeenligt denna beskrivs nän'narei avsnittet Revisorns åtgärder och andra förhållanden som är relevanta

ioberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssad vårt uttalande om styrelsensom ansvarsfrihet Som underlag för

i övrigt fuliglort sitt vinst eller förlust harSverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har förslag til dispositioner beträffande törerrfngens
yrkesetiska ansvar eniigt dessa krav. vi granskatom förslaget är förenligt med boetadsrättslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tiflräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande föreningars vinstellerförtust. Wi förslag till utdelning

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart.
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital.

konsollderingsbehov, likviditet och ställning i övrigt. %...%%”!
och förvaltningen av ngvar Henriksson

Styrelsen ansvarar iöriöreningens organisation
annat attföreningar-e angelägenheter. Detta innefattar bland Av HSB Riksförbund utsedd Av föreningen vald revisor

att tillsefortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och revisor
att iörertingens organisation är utformad så att bokföringen.

imedeislörvaitningen och föreningens ekonomiska angelägenheter

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt,

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen. coh därmed vårt Arne Andersson
meduttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsoevis för att

Av föreningen vald revisor
styrelseledamoten rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

i något väsentligt avseende:

' företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskvtdighet mot

föreningen, eller

' på något annat sätt handlat i sina tired bostadsrättslagen,

tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar.
årsredovisningslagen eller stadgama.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
om detta, ärföreningens vinst eller förlust. och därmed vårt uttalande

medatt med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

Dostadsrättslagen.

men ingen garanti förattRimlig säteriet är en hög grad av säkerhet.
revisionssed i Sverige alltid kommeren revision som utförs enligt god

att upptäcka atgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot föreningen. eller att ett förslag till
är förenligt meddispositioner av föreningens vinst eller förhist inte

hastade rådslagen.



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.
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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. 

Gårdsfest 1975-08-30 innan årsmötet. Någon som minns?
Samtliga foton: Ewert Jönsson


