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Kallels
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Ängdala kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma torsdagen den 26januari 2012 kl. 19:00.

Ni som önskar förtäring på stämman, vänligen lämna ifylld lapp i styrelserummets
(fastighetskontoret i källaren) brevinkast eller i var brevlåda på Pilåkersvägen 4C,
senast den 19januari.

Hjärtligt välkomna!

Lokal: Fritidslokalen på Ribevägen 19 A

STYRELSEN

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i

styrelsen
14. Val av revisor! och suppleant!
15. Val av valberedning
16. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB
17. Inkomna motioner
18. Avslutning
19. Ovriga frågor
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Ars edovisni g
för

HSB Bostadsrättsförening Ängdala i Malmö.

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsaret
2010-09-01—2011-08-31.

Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna Jylland 9-10 vilka innehaller
92 st lägenheter och 4 st lokaler.
1 fastigheterna Jylland 9-10 finns 3 bostadshus med tillsammans 7 trapphus med adresserna
Pilakersvägen 4 A-C, Korsörvägen 16 A-B och Ribevägen 19 A-B.

Föreningens 92 bostäder fördelar sig enligt följande: 30 st 1 r o k
16 st 2rok
46 st 3rok

Föreningens 4 lokaler är fördelade med 2 st. på Ribevägen 19 och 2 st. på Korsörvägen 16.

Föreningens byggnader färdigställdes år 1951.

Total lägenhetsyta är 4 521 kvm samt total lokalyta på 204 kvm. Genomsnittlig bostadsyta är
49,1 kvm. Till fastigheterna hör 4 vindsförrad varav 3 piskbalkonger, 1 källarförråd samt
17 parkeringsplatser för bil och 2 för motorcykel (1 mc-plats ledig i skrivande stund) och
samtliga hyrs ut till medlemmarna i föreningen.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 27januari 2011, i Rune Schöns lokal, Ribevägen 19.
Närvarande var 32 st. varav 27 st. röstberättigade medlemmar.

1



HSB BRF ÄNGDALA 1 MALMÖ
746000-522 1

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordförande Benny Elfgren
Föreningsvärd Dan Andersson
Sekreterare Susanne Larsson
Kassör/Ledamot Johan Lundquist
Utsedd av HSB Cecilia Bothén
Suppleant Christian Falck

1 tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Benny Elfgren och
Johan Lundquist. Fyllnadsval för Dan Andersson, som avgår vid kommande
föreningsstämma.

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden inklusive budgetmöte med HSB och den
Stadgeenliga besiktningen samt ett extra sammanträde inför takrenoveringen.

Firmatecknare, två i förening
Ordinarie ledamöter, d v s Benny Elfgren, Johan Lundquist, Susanne Larsson, Dan
Andersson, två i förening.

Revisorer
Ordinarie revisorer Mats Ärlelid och Mikael Olsson samt Martina Näs, revisorsuppleant och
revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning
Anita Dreifaldt.

Representanter i HSB Malmö Fullmäktig
Benny Elfgren, ordinarie och Susanne Larsson, suppleant.

Vicevärd
Ingen vicevärd under verksamhetsaret.

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid arets slut var medlemsantalet 107 st.
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.
Antalet lägenhetsöverlåtelser har under aret varit 14 st. Antalet godkända
andrahandsuthyrningar har uppgatt till 5 st.
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Väsentliga händelser under året

Ekonomi och avtal
Styrelsen som valdes på föreningsstämman startade sitt arbete i februari med att konstatera att
den inre reparationsfonden och kostnaderna för densamma är nu avslutad. HSB kom med ett
mycket bra erbjudande om direktavisering av våra manadsavgifter, vilket styrelsen tackade ja
till. Vi har tecknat ett nytt fastighetsförsäkringsavtal med Folksam fr.o.m. januari 2011.
Föreningen tackade ja till en kostnadsfri samordnad upphandling som HSB Finans erbjuder
som tillsammans med andra föreningar gör att vi får bättre förhandlingsläge när vi ansöker om
nya lån. Hyrorna för vara uthyrningsbara vinds- och källarförråd samt parkeringsplatserna har
höjts till rimliga hyresnivåer, vilket innebär en något större inkomst till föreningen.
Skatteverket kom med en ny tillämpning av skatteregel för privatbostadsrättsföreningar, som
har inneburit en skatteaterbäring till föreningen pa 91 000 kr. Inför takrenoveringen skrevs
avtal med Epcon KPA Konsult och Hellens Plat för totalentreprenaden.

Ombyggnad och underhålisplan
Fixargruppens fina arbete fortsatte med ommalning av köket i vår festlokal och
blomstergruppen förskönade våra trädgardar med blommor utanför entréer och vid uteplatser.
HSB anlitades till att röja upp i trädgardarna inför sommarskruden och de gjorde ett finfint
arbete. Tidningsskåpen pa var miljöstation brann tyvärr ner och tillfälligt hade vi plastkärl.
Tak- och omfogning av fasaderna på Ribevägen startades i augusti och ommalning av vårt
motionsrum pa Pilakersvägen utfördes i augusti.

Årets löpande underhåll
Serviceavtalet för hissarna tecknades 2010-01-01 med Hiss i Skåne AB och löper fortfarande,
Hiss i Skåne gjorde en del större förbättringar som har resulterat i att hissarna fungerar mer
smärtfritt än tidigare. Föreningens avtal med Sydsverige Entreprenad upphörde 2011-03-31
och nytt avtal tecknades med HSB Malmö för yttre och inre skötsel av fastigheterna fr.o.m.
2011-04-01. Serviceavtal för kabel-tv, bredband och porttelefon finns med Sydantenn Tele
AB gällande fel i fastigheterna. Serviceavtal med Bengtssons Tvättservice AB för vår
tvättutrustning löper vidare. När det gäller vara nycklar och cylindrar har vi valt att anlita
LasBorgström.

Aktiviteter
Under aret arrangerades ett antal aktiviteter. Vi startade aret med Angdalamöte den 7 oktober.
Styrelsen informerade om nuläget i föreningen och att en container beställdes till den 8-10
oktober. En träff med nya medlemmar anordnades den 13 december 2010. Det traditionella
julkaffet gick av stapeln den 28 november och vi mumsade glatt i oss av goda bullar, tomten
kom på besök och vi gissade på antalet lampor i trädet på Pilåkersvägen. När sommaren
närmade sig träffades medlemmar för att mingla på vår grillkväll i var fina trädgård på
Pilakersvägen. Ett nytt informationsmöte gick av stapeln den 18 augusti. Här medverkade
konsult från Epcon och totalentreprenör Helléns Plat samt delar av styrelsen för att informera
och svara pa medlemmarnas frågor angaende den kommande takrenoveringen.

Årsavgifter
Inga höjningar.

Avsägelser lägenheter
Föreningen har inte haft nagra avsägelser under året.

3



HSB BRF ÄNGDALA 1 MALMÖ
746000-5221

Årlig stadgeenlig besiktning

Den stadgeenliga besiktningen genomfördes den 23 maj 2011. Det gjordes en utvändig
genomgång av fastigheterna, trädgårdarna och miljöstationen. Kallade till mötet var samtliga
medlemmar i styrelsen och föreningsvalda revisorer. Närvarande var Benny Elfgren, Johan
Lundqvist, Dan Andersson, Cecilia Bothén, Susanne Larsson och revisorer Mats Arlelid och
Mikael Olsson samt revisorsuppleant Martina Näs. Underhållsplanen reviderades med att
kosmetiska atgärder som inte påverkar funktionen av våra fastigheter flyttades fram i tiden,
för att ge tid och utrymme för takrenoveringen.

Inkomna motioner
Inkommen motion angående balkongrenoveringsavgiften fran medlem Nils Nilsson. Se efter
revisionsberättelsen.

Förväntad framtida utveckling

Avtal
Avtalet med HSB Bolina upphör 2011-12-3 1 och nytt avtal ingås under hösten med en av
nätoperatörerna.

Ombyggnad och underhållsplan
Takrenoveringen och omfogning av söder- och västerfasader sker på våra tre fastigheter.
Efter branden pa miljöstationen kommer nya lasbara skåp för tidningsatervinning. Eftersom
en del ovälkomna gäster tar sig in i vara trädgårdar kommer en del utsatta platser få nya och
bättre stängsel och grindar. Vara avloppsstammar kommer att genomgå en fräsning vilket
innebär att livslängden pa nuvarande stammar fölängs, genom att fräsa stammarna kan vii
underhållsplanen senarelägga bytet av stammarna med ett antal år. Motionsrummet far en
uppfräschning med nya gardiner och ett par inköp av begagnade saker i form av, möbel i
rotting och träningsredskap.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är tillfredsställande.
För att täcka kostnaderna för takrenoveringen, fräsning av stammar samt nya stängsel och
grindar har vi lönelöfte hos Swedbank pa 2 miljoner. Lån kan lyftas med 1 miljon at gangen
beroende pa vart behov. Fräsning av stammar och inköp av ett nytt stängsel genom förs under
varen 2012.

Årsavgifter
En höjning med 4 % från 1januari 2012.

Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av föreningens verksamhet under aret och den ekonomiska ställningen vid arets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
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5-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
Nettoomsättning 3345 3311 3 191 3 115 3072
Rörelsens kostnader -2 07 2 734 -2 811 -2 429
Finansiella poster, netto 523 -554 -486 -445 -513
Skatter 108 -17 -41 -51 -284
Arets resultat 23 -20 -70 -192 -154

Likvida medel & fin.
placeringar 5 899 5 382 5216 5087 5432
Skulder till kreditinstitut 12959 13030 13 102 13 172 13245
Fond för yttre underhall 4 988 4 884 5 007 5 288 5 334
Balansomslutning 18907 18657 18960 19284 19661
Fastighetens taxeringsvärde 53 478 53 478 50 954 50 954 50 954

Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande star följande belopp i kr
Balanserat resultat 173 243
Arets resultat 22 940
Summa 196 183

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur Fond för yttre underhall
motsvarande årets kostnad -232 686

Överföring till Fond för yttre underhåll
enligt underhållsplan 76 000
Balanseras i ny räkning 352 869
Summa 196 183

Förslaget innebär:
Balanserat resultat ökar med 179 626

Fond för yttre underhall minskar med
jämfört med föregående år. 156 686

Styrelsens slutord

Styrelsen tackar för förtroendet och det gångna aret samt önskar en god fortsättning pa det
nya året!
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HSB Bil Ängdala i Malmö
2010-09-01. 2009-09-01

Resultaträkning 2011-08-31. 2010-08-31

Nettoomsättning Not 1 3 345 009 3 311 069

Fastighetskostnader
Drift Not2 -1858950 -1908584
Löpande underhåll Not 3 -302 894 -238 497
Periodiskt underhåll Not 4 -232 686 -95 819
Fastighetsskatt/avgift -131 920 -130 374
Tomträttsavgäld Not 5 -5 806 -5 322
Avskrivningar Not 6 -374 703 -380 671
Summa fastighetskostnader -2 906 959 -2 759 267

Rörelseresultat 438 049 551 802

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 93 778 66 219
Räntekostnader och liknande resultatposter -617 476 -620 369
Summa finansiella poster -523 698 -554 150

Resultat efter finansiella poster -85 648 -2 348
Inkomstskatt 108 588 -17 387

Årets resultat 22940 -19 735

Förslag till resultatdisposition
Avsättning underhållsfond -76 000 -200 000
Disposition underhållsfond 232 686 95 819
Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond 156 686 -104 181

Faktiskt resultat 179 626 -123 916

7



Org Nr: 746000-5221

HSB Bil Ängdala i Malmö

Balansräkning 2011-08-31 2010-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark Not 7 12 794 622 13 169 325
Pågående byggnation Not 8 91 271 12 630

12 885 893 13 181 955
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar Not 9 700 700

700 700

Summa anl~ggningstillgångar 12 886 593 13 182 655

Omsättningstillgångar

Kortfrist,~a fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 5 089 2 120
Avräkningskonto HSB Malmö 1 354 536 881 762
Ovriga fordringar Not 10 11 759 10 882
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 103 620 79 155

1 475 004 973 920

Kortfristiga placeringar Not 12 0 4 500 000

Kassa och bank
Kassa och Bank 4 545 288 575

4 545 288 575

Summa omsättningstillgångar 6 020 291 5 474 495

Summa tillgångar 18 906 884 18 657 150
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HSB Bil Ängdala i Malmö

Balansräkning 2011-08-31 2010-08-31

Eget kapital och skulder

Egetkapital Not 13
Bundet eget kap/tal
Insatser 123 500 123 500
Fond för yttre underhåll 4 988 334 4 884 153

5111834 5007653
Fr/tt eget kap/tal
Balanserat resultat 173 243 297 159
Årets resultat 22 940 -19 735

196 183 277 424

Summa eget kapital 5 308 017 5 285 077

Skulder
tångfnst,~a skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 12 887 745 12 959 105

12 887 745 12 959 105
Ko&dsti~’a skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 71 360 71 360
Leverantörsskulder 90 759 73 019
Skatteskulder 19 899 42 123
Fond för inre underhåll 0 2 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 529 105 223 973

711 123 412 967

Summa skulder 13 598 868 13 372 072

Summa eget kapital och skulder 18 906 884 18 657 150

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Panter för fastighetslån 18 104 000 18 104 000
varav friWorda

Ansvarsförbindelser
HSB Malmö 0 160
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HSB BrfÄngdala i Malmö

Redovisningsprlnciper man.

Ärsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BEN) allmänna råd.

Byggnader
Avskrivning sker enligt en rak plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad
nytt~andeperiod. Byggnaden är slutavskriven år 2049 enligt nuvarande plan.

Ombyggnader
Avskrivning på ombyggnader sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över 5 år och som grundar sig på
anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod.

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

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på
föreningens underhållsplan.

Inkomstskatt
Föreningen har tidigare beskattats för kapitalintäkter. Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2010-12-29 innebär att
bostadsrättsföreningar inte beskattas för kapitalintäkter som är hänförliga till föreningens fastigheter.
Begäran om omprövning har lett till att inkomstskatt återbetalats för 2009 och 2010 med 91 201 kr.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

Övriga bokslutskommentarer

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-08-31 2010-08-31

Förtroendevalda
Styrelsearvode 85 600 84 800
Sammanträdesersättningar 0 0
Revisorsarvode 8 750 8 750
Löner och andra ersättningar 48 4 126

94 398 97 676

Övriga anställda
Löner och ersättningar 0 19 800
Uttagsskatt 0 0
Övriga kostnader anställda 4 154 8 000
Lönebidrag 0 0

4 154 27 800

Gemensamma ersättningar
Sociala kostnader 31 352 36 042
Övriga gemensamma kostnader 0 1 200

31 352 37 242

Totalt 129904 162718

Löner och arvoden ingår i persons/kostnader under not 2 Drift.
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HSB Bil Ängdala i Malmö
2010-09-01 2009-09-01

Noter 2011-08-31 2010-08-31

Not 1 Nettoomsättnlng
Årsavgifter bostäder 3 172 189 3 143 720
Årsavgifter lokaler 77 280 76 532
Hyresintäkter 25 920 21 600
Ovriga intäkter 69 620 69 217

3345009 3311069

Not2 Drift
Personalkostnader 129 904 162 718
Fastighetsskötsel och lokalvård 381 836 390 467
El 122 899 128 313
Uppvärmning 641 309 628 786
Vatten 173 420 174 730
Sophämtning 97 040 84 554
Ovriga avgifter 82 853 96 391
Förvaltningsarvoden 86 226 111 077
Ovriga driftskostnader 143 463 131 547

1858950 1908584

Not 3 Löpande underhåll
Löpande underhåll 18 469 14 699
Material i löpande underhåll 21 675 22 912
Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 3 806 32 673
Löpande underhåll tvättutrustning 12 662 7 520
Löpande underhåll av installationer 52 882 5 907
Löpande underhåll Va/sanitet 30 057 1 584
Löpande underhåll värme 0 1195
Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 11 942 9 270
Löpande underhåll hissar 127 505 104 936
Löpande underhåll huskropp utvändigt 0 854
Löpande underhåll markytor 23 896 29 972
Försäkringsskador 0 6 975

302894 238497

Not 4 Periodiskt underhåll
Periodiskt underhåll 4 750 0
Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 12 685 18 821
Periodiskt underhåll tvättutrustning 153 151 76 998
Periodiskt underhåll va/sanitet 62 100 0

232686 95819

Not 5 Tomträttsavgäld
Tomträttsavgäld 5 806 5 322

Not 6 AvskrIvningar
Byggnader och ombyggnader 374 703 380 671

374 703 380 671
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HSB Brf Ängdala i Malmö

Noter 2011-08-31 2010-08-31

Not 7 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 195 282 19 195 282
19 195 282 19 195 282

Ingående ackuniulerade avskrivningar byggnader
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-6025 957
-374 703

-6400 660

-5 645 286
380 671

-6 025 957

Bokfört värde Byggnader 12 794 622 13 169 325

Bokfört värde Byggnader och Mark

Taxeringsvärde för:

12 794 622 13 169 325

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

34 000 000
1 478 000

35 478 000

34 000 000
1 478 000

35 478 000

Mark - bostäder
Mark - lokaler

Taxeringsvärde totalt

18 000 000 18 000 000

18 000 000 18 000 000

53 478 000 53 478 000

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott
Pågående nyanläggningar. Tak klart 2012. till totalkostnad 4 500 000 kr 91 271

Not 9 Aktier, andelar och värdepapper
Andel HSB Malmö
Andel Fonus

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto

500 500
200 200
700 700

11 759 10 882
11 759 10 882

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

52 601
40 585
10 434

103 620

44 079
17 374
17 702

79 155

Not 12 Kortfristiga placeringar
Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för

Not 13 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Vinstdisp enl. stämmobeslut
Årets resultat
Belopp vid årets slut

0 4500000

UppI. Underhålls- Balanserat res.
Insatser avgifter fond /Disp.fond Årets resultat

123 500 0 4 884 153 297 159 -19 735
104181 -123916 19735

22 940
123500 0 4988334 173243 22940

Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering
SBAB 10877156 5,67% 2013-07-02 6 752 485 0
Swedbank Hypotek 2851514840 4,17% 2016-04-25 6 206 620 71 360

12 959 105 71 360

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut, efter nybelåning pga tak, uppgå till

Not 15 Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar)

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter

51 576
172 397

0
223 973

12 630

12 887 745

14 602 305

71360 71360

66414
203 618
259 073

529 105

12



ts. 1’
rt

Vår revisionsberättelse har f!~.jj.. ~24011 av vi beträffande denna årsredovisning

~
Av föreningen vald revisor

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

AV
Mikael Olsson
Av föreningen vald revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB BrfÄngdala i Malmö

Organisationsnummer 746000-5221

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bit Ängdala i Malmö
för räkenskapsåret 2010-09-01 - 2011-08-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelseftilla uppskattningar som styrelsen gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Malmö2Jt2- 2011

Mats Ärlelid
Av föreningen vald revisor

Mikael Olsson
Av föreningen vald revisor

l~r-Erik Gillberg
Borevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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Motion

H.S.B. Ängdala.

Balkongrenovering

Med denna motion vill jag lägga förslag till följande ändring.

För att undvika att fråga uppkommer” när är balkongerna betalda”
vill jag ändra” Balkongrenovering” till” Balkongunderhåll” eller

Balkonghyra”

Kostnadern är beräknade fram till 2014 för au inte störa föreningens budget
och sparplaner och för au unvika onormal hyreshöjning.
H.S.B. Ängdala renoverade balkongerna ca 1990 kostnade var då omkring
14.000 sv kr! balkong därtill kommer kostnader för lån m. m.
Följer vi denna betalningplan har vi år 2014 betalt 21.000 sv kr då tycker
jag att vi betalt våra balkonger.

Kvar har vi undehållskostnader vi måste betala.

Förslagsvis blir avgift månadsvis följande:

Avgift 2011 kvarstår 79 kr! mån

2012 50 kr! mån

2013 25 kr! mån

2014 25 kr! mån tillsvidare ... därefter kommer kostnaden att
beräknas som t.ex hyra för p-platser m.m.

Nils A. Nilsson lägenhet 22 Pilåkersvägen 4 b
21747 Malmö.

Malmö 2011- 03-03

1

Nils AJ3)i≤’son
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HSB Brf Ängdalas ordinarie föreningsstämma 2011

Motion från Nils A. Nilsson angaende balkongrenovering

Styrelsens yttrande

Namnbyte

Styrelsen bifaller den första del av Nils Nilssons motion som gäller namnbytet:
styrelsen föreslår att Balkongavgift är ett mer relevant uttryck att använda.

Kostnader

Styrelsen avslår andra delen av Nils Nilssons motion som gäller kostnader.

HSB Brf Ängdalas styrelse
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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 /nettoomsättning 
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. 
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. 
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. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 



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 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
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. 
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. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 040-35 77 00. 
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