
 

ÅRSREDOVISNING 
OCH VERKSAMHETSPLANERING

HSB 
BRF SÖDERTORP
I MALMÖ

1/1 2014 – 31/12 2014





1



2



  

 
 
HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

 
 
 
Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 

 

HSB Certifiering verksamhetsplanering  

Öppnar dörren för delägarna! 4 

Planerade månadsavgifter 5 

Planerat underhåll och nyinvesteringar 6 

Antagen kostnadsutveckling 7 

Uppföljning 8 

Information till delägarna  9 

Certifieringsutlåtande från certifieringsrevisor 10 

 

Årsredovisning  

Förvaltningsberättelse 11-16 

Resultaträkning 17 

Balansräkning 18-19 

Tilläggsupplysningar 20 

Noter 21-25 

Kassaflödesanalys 26 

Revisionsberättelse 27 

Fritidskommittén 28-30 

Motioner 31-32 

Ordlista 33-34 

  

 
 

Öppnar dörren för delägarna! 
 
Innehållsförteckning 

3



 

 
 
HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

 

Styrelsen anstränger sig 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening anstränger sig styrelsen för att ge viktig  
 skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av 
ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en 
avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos.  
Dessutom gör styrelsen ett kunskapstest på ämnena bostadsrätt, långsiktigt 
fastighetsägande och föreningsarbete.  
 

Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening nöjer sig styrelsen inte med att lämna en 
årsredovisning som visar vad som hänt ekonomiskt under bokföringsåret. I en 
certifierad förening lämnar styrelsen även: 
 
Skriftlig information om planerat underhåll  
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen varje år styrelsens 
aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. 
 
Skriftlig information om planerade månadsavgifter 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen en aktuell ekonomisk 
prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. 
 
Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell 
revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och 
delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. 
 
 

Certifikat 
HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på 
HSB Certifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänts av 
HSB:s Riksförbund utför kontrollen. 
 
 
 
 
 
*I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar 
ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. 
Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år.  
 

Öppnar dörren för delägarna! 
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HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar  

 
 
 

Underlag för ekonomisk prognos 
 
Grundunderlag 

• Nuvarande kostnader 
• Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) 
• Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning  
• Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör 

utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. 
(Underhållsåtgärder redovisas på sidan ”Planerat underhåll och 
nyinvesteringar”.) 

 
Antaganden för prognos eller kalkyl  
(Redovisas på sidan ”Antagen kostnadsutveckling”.)  

• Låneränta 
• Intäktsräntor 
• Kostnadsutveckling på övriga kostnader 

 
Beräkningar 

• Prognosen har skapats i ett speciellt kalkylprogram 
• HSB Malmö har på styrelsens uppdrag och direktiv gjort ekonomisk prognos 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Avgiftsförändring 1,0 % 1,5% 1,5%     2,0 % 2,0 % 

Planerade månadsavgifter 
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HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

 
 
Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med 
egna medel. 

 
 
Beräknad kostnad för underhåll och ny investeringar som planeras betalas 
genom lån. 

 
 
 

Uppgifter om underhållsplaneringen 
 

 Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. 
 

 Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla 
installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. 

 
 Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. 

 
 Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. 

 

År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr  
2015 Luftbehandling (investering)          1.258.000 
2015 Mark, Invändig målning          1.329.000 

2016 Yttertak (investering) 6.095.000 
 

2016 Mark, Fasader, Tvätt 3.103.000 
2017 Hiss (investering) 6.737.000 

2017 Mark, fasader 1.087.000 
 

2018 Mark, Fasader, Invändig målning, el 4.974.000 
2019 Mark, Luftbehandling 1,310,000 

År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr  
2015 Luftbehandling (Investering) 4.000.000 
   
   
   

Planerat underhåll och nyinvesteringar 
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HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

 
Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån 

 
Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i 
årsredovisningen. 
 
 
Uppskattade intäkts och kostnadsförändringar 

 
 
Uppskattad medelinkomstränta 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Låneränta på nya lån med bunden ränta 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,0 % 
Låneränta på nya lån med rörlig ränta 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,0 % 

Uppräkning i % 2015 2016 2017 2018 2019 
Hyresintäkter  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Övrig driftskostnad 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Kommunal fastighetsavgift 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Fastighetsskatt. 0,0 6,12 0,0 0,0 6,12 
Tomträttsavgäld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inlåningskonto / placering 2015 2016 2017 2018 2019 
Bunden placering 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 
Avräkningskonto 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 
      
      

Antagen kostnadsutveckling 
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HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

 
 
Underhåll och nyinvesteringar 
Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till 
Verksamhetsplaneringen från föregående år 

 
(T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit 
 

Styrelsens ekonomiska planering 
Ränteförändringar på omförhandlade lån samt information om nytecknade lån 

 
 
 
Föreningens fastigheter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen  
Kyl och värmepumpar U Från 2017 
Luftbehandling T Från 2017 till 2015 
VA  S Från 2015 till 2017 
Invändig målning S Från 2015 till 2025 
Yttertak T Från 2018 till 2016 

Långivare Lånebelopp Omsättnings- 
datum 

Tidigare 
ränta Ny ränta Ny bindningsform 

(bunden/rörlig) 
Stadshypotek 6.000.000 2014-06-30 3,16 % 1,82 % Bunden 2 år 
Stadshypotek 7.000.000 2014-04-09 4,37 % 2,62 % Bunden 4 år 
Stadshypotek 5.000.000 2014-09-01 2,78 % 1,81 % Bunden 3 år 
      
      

Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler 
1972 486 34 117m2  
    

Uppföljning 
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HSB Certifiering Verksamhetsplanering f infogning i ÅR 2011/4B   

 
 
Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter 
 

 Hälften av styrelseledamöterna dock minst tre har gjort godkända kunskapstest 
för styrelseledamöter i HSB-certifierade bostadsrättsföreningar 

 
 
 
Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna* 
 

 Skriftlig medlemsinformation om bostadsrättsföreningen enligt krav delas ut till 
delägarna. 

 
 Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed 

överlämnas en informationsskrift. 
 

 Skriftlig information t.ex. medlemsblad lämnas till medlemmarna minst två 
gånger om året. 

 
 Medlemsmöte utöver föreningsstämma hölls den 21/10 2014  

 
 
 
 
 
 
Ort och datum 
Malmö  
HSB Bostadsrättsförening Södertorp 
 
 
 
 
 
 
Kent Bengtsson Ingvar Ekelund 
 
 
 
 
 

Information till delägarna 

I originalhandlingarna på papper finns styrelseledamöternas underskrift. I detta tryckta exemplar finns 
namnen från originalet. 
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Dokument   
Certifieringsutlåtande 2011/4A Revisordokument  

 

CertifieringTMCertifieringTM

 

 

 

Till styrelsen för 

HSB Bostadsrättsförening Södertorp i Malmö 
 
 
Certif ieringsutlåtande  
 
Vi har utfört en kontroll av de krav som ställs på bostadsrättsföreningen enligt HSB Certifiering. 
Vi har vidare granskat styrelsens ekonomiska planering för att bedöma om styrelsens antaganden och 
analyser är rimliga. 
 
Vår granskning och analys bygger på: 
– Kunskapsintyg  
– Verksamhetsplanering  
– Underhållsplan  
– den av föreningsstämma senast fastställda Årsredovisningen,  
– Budget  
– Prognos samt 
– Verksamhetsuppföljning  
 
Vår analys visar att styrelsens antaganden beträffande utvecklingen av föreningens intäkter och 
kostnader är rimliga samt att underlagen är väl underbyggda. 
 
Vi anser, med översänt material som grund, att föreningen har en god framtidsförberedelse. 
 
Föreningen uppfyller samtliga krav enligt HSB:s Riksförbunds krav för HSB Certifiering med 
benämningen 2011/4A. Krav för föreningsstämman kommer att granskas efter genomförd 
föreningsstämma. 
 
 
Malmö den 2015-03-16 
BoRevision AB 

 
Tommy Mårtensson 
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Verksamhetsberättelse Fritidskommittén 
 
Verksamhetsåret 2014. 
 
Följande personer har ingått i kommittén: Lars-E Johansson 
                         Ingvar Ekelund 
    Barbro Ekelund 
Fritidskommittén har under året varit samlad till ett antal informella sammanträden för 
planering och genomförande av kurser och övriga aktiviteter. 
Ett spännande år med både nya och gamla aktiviteter är tillända. 
 
Café Söder, Canasta, Qigong, PRO samt Fritidskommitténs övriga verksamheter drivs i 
våra hypermoderna lokaler på Konsultgatan 37. 
Under veckoslut och helger uthyres lokalen till medlemmar för privata fester etc. 
  
Kommitténs motto är att aktivera föreningens medlemmar för studie- och 
fritidsverksamhet och med detta skapa större engagemang, ett ”levande” område där 
gemenskap, trivsel, trygghet och förståelse för varandra blir en naturlig del i boendet. 
 
Aktiviteter under verksamhetsåret: 
 
Kurslokalen Konsultg 22 (gamla Café Söder)  är utrustad med datorer och storbildsskärm 
och har under året flitigt utnyttjats. Kurser i släktforskning, data och internethantering har 
varit den huvudsakliga verksamheten.  
För träning och utveckling samt släktforskning på egen hand har lokalen 
varit öppen 1 kväll/vecka. 
Ett stort tack till Sten Bergman som gjort detta möjligt. 
 
Vår nya Biljardhall invigdes i januari och öppnades därmed för spel och tävlingar. 
Under hösten pågick en intern tävling med Gunilla Dinnetz som enväldig vinnare över 
både nya som gamla ”rävar” inom Biljardsporten. Christer Larsson och Karl-Erik 
Jarlerup är värda ett stort tack för allt arbete som ligger till grund för den fina 
anläggningen. 
Alla gamla som nya biljardentusiaster är välkomna att prova på detta intelligenta spel, 
kontakta vår vicevärd Robert Schultz för medlemskap och instruktioner. Kostnaden är 
gratis under 2015. 
 
I föreningshuset samlas varje tisdagskväll ett stort antal entusiastiska canastaspelare för 
att utmana varandra i detta ädla  kortspel. 
Siv Alpfors och Arne Wiking har som tidigare varit ansvariga för denna verksamhet och 
är värda en stor eloge för allt arbete som ligger bakom. 
 
Den sedan tidigare år populära Qigongverksamheten har även flyttat in i dessa lokaler. 
(Tjigong) är ett slags folklig kinesisk läkekonst,(meditation i rörelse).  
 
Succén för föreningens Gym bara fortsätter och medlemsantalet är nu 150 glada 
motionärer. Ett bevis för att formen är den bästa på Södertorp. 
    
Våra traditionsenliga shopping- och utflyktsresor till den lilla trevliga hamnstaden  
Heiligenhafen i Tyskland gick av stapeln den 10 april, 12 juni samt 2 oktober.  
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Den  24  maj var datum för föreningens traditionsenliga utflykt. Denna gång styrdes 
färden till Kullabygden och första besök var hos ”Flickorna Lundgren på Skäret” där 
vi  kunde avnjuta förmiddagsfika. 
Därefter en promenad på Naturum som är beläget ytterst på ”Kullen”med vidunderlig 
utsikt över Kattegatt, Öresund och Skälderviken. Även utställningen som beskriver 
områdets natur och kulturvärden besöktes. 
Lunchen intogs på Tunneberga Gästis där restaurangens världsberömda köttbullar 
inmundigades. 
Innan bussen styrde färden åter till Malmö besöktes Höganäs outlet. 
 
Den nu traditionella gårdsfesten lördagen den 30 augusti blev årets höjdpunkt med 
Skånsk grilltjänst som serverade grillade specialiteter med tillbehör. Lotterier med 
attraktiva vinster som ål och choklad hade strykande åtgång samt för musiken svarade 
Stjernqvists populära band och på dansbanan var det full aktivitet. 
 
Nästa stora festlighet den 13 december var den årliga julfesten där det bjöds på 
tjocka och smala korvar samt för dem som önskade, fanns glögg och andra både 
värmande och svalkande drycker. 
Lotterier med ål som högvinster hade strykande åtgång och på Café Söder fanns 
möjlighet till en stunds avkoppling med en kopp kaffe eller något annat ur sortimentet. 
Barnen var inte bortglömda, till dessa hade jultomten inhandlat ”gottis”. 
 
Café Söders populära onsdagskvällar fortsätter som tidigare år. Ansvariga för denna 
verksamhet är Kerstin, Liliana och Mats. 
 
Ett flertal av Malmö FF:s bortamatcher har visats på storbild. Uppskattat av många med 
Rolf och Tommy som ”lagkaptener”. 
 
Ett antal dokumentärfilmer från svunna tiders Malmö har med Ingvar som ansvarig 
”projektledare” visats, även detta på storbild. 
 
Föreningens nybildade teatergrupp har haft premiär och under året framfört två bejublade 
föreställningar. 
 
Det är för oss i fritidskommittén ett stort nöje att hälsa både nya och gamla 
föreningsmedlemmar välkomna till våra aktiviteter.  
 
Ett stort tack till alla som medverkat så att det gångna årets aktiviteter på ett lyckat sätt 
kunnat genomföras samt för det gensvar som Fritidskommittén blivit bemött av. 
Vi tar tacksamt emot förslag och idéer som ytterligare kan utveckla den framtida 
verksamheten. 
 
Malmö den 2015-03-03. 
Fritidskommittén 
BRF Södertorp 
gm/ Lars-E. Johansson 
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Verksamhetsberättelse för PRO Konsulten 
2014-01-01 - 2014-12-31 
Möten 
Under året har vi haft 9 protokollförda styrelsemöten, årsmöte och 7 medlemsmöten. 
Medelantalet deltagare var under årets slut 119. 
Mötesprogram  
Mellan medlemsmöten har vi träffar med underhållning i form av sång och musik. 
Jan Malmquist har anordnat tipspromenader och vi har anordnat parkpromenader. 
Vi har haft besök av fågelskådaren Bernt Waldemarsson som visat film om det exotiska fågellivet 
i vår stora värld. 
Vi har haft föredrag om vård och omsorg i hemmet., samt besök av Ingemar Svensson från 
Riksbrandutbildarna om brandskydd i bostaden. Har haft föredrag om den nya termen 
cancerkompisar av Inga-Lill Lelky som stöd för drabbad kompis. Vi har arangerat en bussresa till 
Österlen med vinprovning på Köpingsbergs vingård och även besök på Kiviks Musteri. Vi har 
haft en bilutfärd till Botaniska Trädgården i Lund. 
Boulesektionen 
Vi har under året haft ca 58 träningstillfällen med ett snittdeltagande på 26 personer och vi har 
också mött andra bouleföreningar, även detta år med bra resultat. PRO tävlingar har vi också 
deltagit i som PRO Veteran Cup i Kristianstad. Vi har också deltagit i utomhusserier med 4 lag 
där två lag blev 2:a i sina serier och vi har haft 6 lag i inomhusserier i höst. Vi har deltagit i DM 
för tremannalag med 2 lag på Bulltofta-Boule. Vi har haft träffar utan klot i form av grillkvällar 
och öppet hus i lokalen. Boulespelet fyller en mycket viktig social funktion när vi träffas 
Måndagar och Fredagar. Där PRO:are i PRO Konsulten har en trevlig gemenskap, det uppskattas 
verkligen när man ser uppslutningen på våra träningsdagar. Vår förhoppning är att fler från vår 
Bostadsförening upptäcker boulespelets förträffligheter och den gemenskap det ger. 
Välkomna ner och prova på. 
PRO Aktivitetshuset 
När PRO Konsulten har haft sammankomster i detta fina Aktivitetshus för tredje året Nu kan vi 
bara säga att vi trivs fortsatt mycket bra där. Det märks bl.a på den uppslutning av våra 
medlemmar som har ökat på våra möten och sammankomster, även våra rörelsehindrade 
medlemmar har ökat med sin närvaro för det är lätt att ta sig in i lokalen. Än en gång tack till vår 
BRF för detta fina hus. 
Höstfesten 
PRO Konsultens höstfest anordnades fredagen 14/11 i aktivitetshuset, det serverades en tre rätters 
meny till 48 personer. Dansen inleddes till Sten Stjernquist underbara danslåtar fram till kl. 23.00 
då gick vi hem glada och nöjda av denna trevliga PRO kväll. 
Luciafirande 
På morgonen den 12 december träffades vi i lokalen där Ärtgårdens förskola gick lucia och sjöng 
för oss. 
Slutord 
PRO Konsulten vill framföra ett stort tack till styrelsen för BRF Södertorp för det ekonomiska 
stöd som även vi fick detta året till vår verksamhet. Styrelsen hoppas på ett lyckosamt år 2015 
med nya framgångar för PRO Konsulten. Styrelsen vill slutligen framföra sitt tack till alla 
medlemmar för visat intresse under året. 
 
Ingvar Carlqvist       Inger Andersson          Rolf Bengtsson Jan Malmquist         
Kerstin Bengtsson 
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Vårt aktivitetshus har inte byggts med avsikt att hyras ut. När vi, på en årsstämma, 

tog beslutet att bygga aktivitetshuset genomfördes alla våra fritidsaktiviteter 

företrädesvis i källarlokaler. Ändamålet med aktivitetshuset bestämdes då vara att 

bygga lokaler som kunde utveckla och främja de omfattande studie och 

fritidsverksamheter som redan tidigare fanns i föreningen. Ett stort önskemål från alla 

var att flytta upp aktiviteterna från källarna. 

Detta gjordes och har inneburit att vi har kunnat ha gårdsfester och julfester (tidigare i 

garaget). Merparten av övriga aktiviteter genomförs dag- och kvällstid på vardagar. 

Antalet deltagande medlemmar har ökat i en fantastisk utveckling. Vi känner att man i 

föreningen är mycket nöjda med detta. 

Styrelsen kände att det fanns en viss efterfrågan av att hyra lokalen på helger och 

bestämde sig för att testa detta. Efter kontakter med andra föreningar som bedriver 

(och har bedrivit) uthyrningsverksamhet gjordes kalkyler och bedömningar om 

slitage, risken att utomstående får tillgång till lokalen utan föreningens vetskap och 

belastning på vår anställda personal. Det sistnämnda bl.a. med eventuell risk, att det 

skulle kunna minska vanlig service till våra medlemmar.  

Slutsatsen blev att det var ok att hyra ut fredag eller lördag kväll. Juni, juli och augusti 

bestämdes vara uthyrningsfria eftersom både personal och styrelsen då har 

semesterperiod.   

För att ändra ändamålet och inriktning på denna uthyrningspolicy, blir man också 

tvungen att gör om den kalkyl som gett den låga avgift vi har idag. Det är framförallt 

ökat slitage av lokal och inventarier man måste ta hänsyn till. Även 

störningsproblematiken utanför och för medlemmar i närområdet ändras. 

Besiktningskompetensen vid uthyrning är också viktig 

Aktivitetshuset är en stor investering. Det är därför viktigt att ha kontroll före och efter 

en uthyrning. Lokalen inspekteras gemensamt före uthyrning. Protokoll upprättas. 

Ordningsregler överlämnas. Efter uthyrningen inspekteras lokalen gemensamt av 

hyresmannen och representant från styrelsen. 

Detta förfarande är en trygghet både för hyresmannen och föreningen.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar styrelsen på ett avslag av motionen 
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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 
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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Årsredovisningen har på styrelsens uppdrag producerats av:
HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö.

Tfn 010 -442 30 00. www.hsb.se/malmo
Besöksadress: HSB, Turning Torso, Lilla varvsgatan 14.

Prognosen uppdateras varje år. Prognosens förutsättningar 
beskrivs på certifi eringssidorna i årsredovisningen.

PROGNOS PÅ 
MÅNADSAVGIFTER

2015 HÖJNING 1%
2016 HÖJNING 1,5%
2017 HÖJNING 1,5%
2018 HÖJNING 2%
2019 HÖJNING 2%
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