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KALLELSE
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kraften i Lomma
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 19.00
Lokal: Lomma Folkets Hus, Strandvägen 120
På stämman tas andra beslutet om nya stadgar för bostadsrättsföreningen. Första beslutet togs

på stämman 2018-05—03 då stämman enhälligt beslutade att anta styrelsens förslag till nya
stadgar.

DAGORDNING

1.

Föreningsstämmans öppnande

2.

Val av stämmoordförande

3.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.

Godkännande av röstlängd

5.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6.

Godkännande av dagordning

7.

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.

Val av minst två rösträknare

9.

12.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av verksamhetsplan
Genomgång av styrelsens årsredovisning
Genomgång av revisorernas berättelse

13.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

14.

Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

10.
11.

balansräkningen
15.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

16.

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens

ledamöter,/revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
17.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

18.

Val av styrelseledamöter

19.

Presentation av HSB-ledamot

20.

Beslut om antal revisorer och suppleant

21.

Val av revisor/er 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.

Andra beslutet om nya stadgar för bostadsrättsföreningen (3/4 majoritet krävs)

26.

HSB kod för bostadsrättsföreningar

27.

Instruktion för valberedningen

28.

Föreningsstämmans avslutande
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VERKSAMHETSPLAN
ATT BO | BOSTADSRÄTT
En bostadsrättsförening kan äga alla fastigheter och marken de står på, alternativt

fastigheterna men inneha marken med tomträtt. Brf Kraften äger marken.

äga

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte lägenheten du bor i — du har besittningsrätten. Det

innebär att du har rätt att bo i lägenheten, på obegränsad tid, om du följer föreningens

ordningsföreskrifter och stadgar. Som bostadsrättsinnehavare har du ett särskilt ansvar för
lägenheten du bor i: du ska bevara den i, som det heter, ”sundhet, ordning och skick”.
Det unika med bostadsrätten är att man gemensamt äger, bestämmer och tar

ansvar för hela

boendemiljön.
Därför har du också ett ansvar för fastighetens utrymmen — både ute och inne

— som ni

medlemmar gemensamt förfogar över. Det ligger med andra ord i allas intresse att hålla nere
kostnader för drift och underhåll.

FRAMTIDSPLANERING OCH AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR
Styrelsen för Brf Kraften har valt att ge utökad information om föreningens och ekonomi. I
samband med budget och prognosarbetet under hösten 2018 har olika alternativ sirnulerats i en

femårskalkyl.
I tabell nedan redogörs för underhållsåtgärder/investeringar

som finns inplanerat enligt

föreningens underhållsplan för de kommande 10 åren, underhållsplanen revideras årligen.
Nuvarande underhållsplan är upprättad av Robert Andersson, HSB Malmö 2018—09-12.

Planerat underhåll enligt underhållsplan
Planerat

Planerat

Planerat

Planerat

Planerat

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

Mark
Fasader

X
X

Fönster/Dörrar
Tak

Invändigt

X

VVS

X

El

X

X

Styr- och övervakning
Tvätt utrustning
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Finansiering
Beräknad

Finansieras

Finansieras

Större underhåll och nyinvesteringar

kostnad i

med egna

med nya

under året

tkr

medel i tkr

lån i tkr

Bottenavlopp, fasader, belysning
Mark (asfalt), utemiljö, invändigt

(målning källare)
Inget underhåll inplanerat

Ledningar mark (rensning
avloppsledningar)
Mark (marksten av betong,

markutrustning), betonggolv
cykelkällare

Lån
I föreningens S-årsprognos avseende räntekostnader har vi räknat med räntesatser mellan

1%-

3% vid konverteringar av föreningens lån. Ett av föreningens lån har räntetak på 1,07%.
I kalkylen har vi räknat med att föreningen kan punktamortera på sina lån under åren

2019—

2022 med totalt ca 11,5 milj. kr om inget oförutsett inträffar.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Femårskalkylen visar att avgifterna behöver förändras (se nedan) bl a på grund av ökade
avskrivningskostnader för föreningen i samband med föreningens ventilation- och stambyte.
Nuvarande driftskostnader är uppräknade med 2—3% årligen.
I föreningens avgift ingår kabel-TV, bredband och tvättmedelsförbrukning, varmvatten

debiteras separat enl. lägenhetens förbrukning.

Planerade avgiftsförändringar under de kommande fem åren
Dessa avgiftsförändringar ska ses som riktmärke med de i dag kända faktorer för föreningens

ekonomi. Årligen omprövas justeringen av föreningens årsavgifter.

___—__
Genomsnittli avgift kr per m2
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Historiska nyckeltal för föreningen
Nyckeltal

2018

2017

Genomsnittlig årsavgift/kvm
Genomsnittlig hyra/kvm

ej aktuellt, föreningen har inga hyresrätter

Lån kr/kvm
Räntekostnad kr/kvm

Kassalikviditet*
Soliditet

Räntekänslighet**

* Detta nyckeltal

anger företagets betalningsförmåga på kort sikt
Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas

omedelbart
*Lån som konverteras innan 2019-12-31 och som i balansräkningen klassificeras
som kortfristiga län är ej medräknade som kortfristig skuld i detta nyckeltal

** Detta nyckeltal

ger ett mått på hur skuldtyngd föreningen är, dvs föreningens möjlighet
att hantera sina skulder.

Tumregeln blir

i all sin enkelhet: Under 5 = bra, över 10 = inte bra, 20 : mycket illa!

*** Verksamhetsåret omfattar 16 månader.
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ÅRSREDOVISNING
HSB Brf Kraften i Lomma

Org. nr 746000—4653
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2018-01-01 — 2018-12-31, föreningens 50:e verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1966 — 1968 på fastigheten Lomma, Lomma 26:14 17 och 26:21 som föreningen innehar med äganderätt. Fastighetens adress är Slättängsgatan
23 A — D, 25 A — D, 27 A — C, 29 A — D samt 31 A — D, vilka innehåller 192 st. lägenheter.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Föreningen har sitt säte i Lomma.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Iföreningens fastighetsförsäkring ingår
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Årsredovisningen är upprättad i SEK.
Föreningens 192 bostäder fördelar sig enligt följande:
Yta m2

Rok
1rok

Antal
8

1rok

14

2rok

4

2rok

38

3rok
3rok
4rok

2

85,5
92,5

8

95

102

12

4rok
4rok

4

Parkeringsplatser

171

MC platser

4
5

Gästparkeringar

34

34,5
44,5
60

99

107,5

Total lägenhetsyta 14 497 kvm
Medellägenhetsyta 75,51 kvm.

5
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De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i
fasti . heten:

Åtgärd

När

Byte av avloppsstam & tappvattenledning

2016,_ 2018

Asbetssanering i badrum, toalett och källare

2016 — 2018

Som en del i stambytet

Byte av radiatorer i lgh, trapphus

2017 — 2018

Som en del i stambytet

Ventilation, frånluft med återvinning

2017 — 2018

Som en del i stambytet

Nytt styrsystem för vatten och

2018

värmeåtervinnino inkl. 5 referens-ivare

Kommentar

Reling gjord i kök i alla lgh i
mitten i samtlia tra hus

Som en del i stambytet

2018

Som en del i stambytet
400 mm lösull
N a arbetsmiliökrav

Skorstenar plåtskodda, kinahattar borttagna

2017 - 2018

Som en del | stambytet

Gemensamhetsel

2018

Byte av stolparmaturer, husnummer och

2018 _

Enligt stämmobeslut 2018
Overgång t||| LED

Vindar: Ny isolering,

belysning på hela vinden, nya stegar och
luckor

miliöhus
.

2018 -

Nya parkeringsplatser

Påoående
3 nya platser vid hus 23/25

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 3 maj 2018.

Närvarande var 53 röstberättigade medlemmar.

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordförande

Marianne Falck

Vice ordförande
Sekreterare

Malin Ståhl

Studieorganisatör
Ledamot

Jörgen Lindell
Katarina Hallbäck
Henrik Gustafsson (avgått 29 nov)

Ledamot
Ledamot

Katarina Hallbäck

Utsedd av HSB

Henrik Kjellgren

Björn Andersson

l tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Malin Ståhl och

Katarina Hallbäck. Styrelsen har under året hållit 13 sammanträden.
Marianne Falck är styrelsens representant i det pågående projektet, ”Byte av stammar och

tappvatten”. Samtliga möten är protokollförda.
Firmatecknare två i förening

Marianne Falck, Jörgen Lindell och Malin Ståhl. Henrik Gustafsson avgått 29 november 2018
Revisorer
Lena Andersson samt revisor Lars Johansson utsedd av HSB Riksförbund.

ker
6
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Valberedning
Leif Jacobsson och Elisabeth Svahn. Leif Jacobsson är ordförande.

Valberedningen arbete styrs av dokumenten, HSB Brf Kraftens stadgar och ”Instruktion för
valberedningen”, som antogs vid årets föreningsstämma. (Antogs första gången 2016)
Representanter i HSB Malmö fullmäktige
Ordinarie är Marianne Falck och Malin Ståhl är ersättare
Personal

Peter Jönsson är fastighetsskötare och Mohamed Ghazi Saleh är vaktmästare

HSB kod för bostadsrättsföreningar
Vid föreningsstämman (antogs första gången 2016) beslutades att HSB Brf. Kraften skall arbeta

enligt koden. Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att föreningen tillämpar Koden.
Koden ska vara ett hjälpmedel för styrelsen och valberedningen. Syftet är att den ska bidra till
en öppen och genomlyst bostadsrättsförening, där varje medlem får insyn i verksamheten och

möjlighet att påverka. Koden ska också bidra till att bostadsrättsföreningen styrs på ett effektivt
sätt.
Koden kompletterar lagstiftning, stadgar och andra regler genom att ge en norm för god

föreningsstyrning med hög ambitionsnivå.
Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Reglerna är alltså inte tvingande. Koden kan

frångås på enskilda punkter om styrelsen redovisar på föreningsstämman hur man har gjort
istället och förklarar varför. För en bostadsrättsförening kan andra lösningar än de Koden anger

mycket väl innebära bättre föreningsstyrning. AWikeIser behöver därför inte vara negativa, så
länge alternativa lösningar väljs med fokus på god medlemsnytta och medlemsinsyn.
Denna rapport beskriver hur HSB Brf. Kraften följer de på föreningsstämman fattade besluten.

FÖLJER

REGLER FÖR FÖRENINGSSTYRNING

1.

2.

Föreningsstämma
1.1 . Information inför föreningsstämma

Ja

1.2. Genomförande av föreningsstämma

Ja

Valberedning
2.1

3.

Ja

. Tillsättning av valberedning

2.2.Valberedningens uppgifter

Ja

2.3.Valberedningens utbildning

Ja

Styrelse
3.1

Ja

. Styrelsens sammansättning

3.2. Styrelsens uppgifter och arbetsform

Ja

3.3. Styrelsens ledamöter

Ja

3.4. Styrelsens ordförande

Ja

3.5. Upphandling

Ja

7
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FÖLJER

REGLER FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Ja

3.6. Information
Redovisade awlkelser

Inga

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Byte av stammar och tappvatten, radiatorer och installation av frånluftsfläktar med återvinning

Totalentreprenör för projektet är NCC. Arbetet startade i oktober 2016 i hus 27. Arbetet
avslutades hösten 2018.
Gemensamhetsel

Stämman 2018 beslutade att införa gemensamhetsel vilket innebär att alla lgh har fått nya
mätare. Föreningens säkringar är uppgraderade till 125 Ampere.

Belysning på parkeringsplatserna 23/25 och 29/31 och asfaltering
På grund av skadegörelse och bilbränder sattes rörelsestyrda strålkastare upp på

parkeringsplatserna mellan hus 23 och 25 samt mellan hus 29 och 31.
Under hösten gjordes asfaltering av de skadade bilplatserna på 29/31

parkeringen.

Nya parkeringsplatser

Föreningen har ont om parkeringsplatser och alla nyinflyttade har behov av plats, så för att
kunna möta behovet i större utsträckning utökas parkering 23/25 med ytterligare 3 platser för

uthyrning.
Andra händelser under räkenskapsåret
Skyddsrond
Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete och förebyggande av olyckor genomfördes den årliga

skyddsronden. Inga allvarliga brister kunde identifieras.
Brandsyn
Den årliga brandsynen är genomförd av Örestads Brandtjänst och uppdatering av

brandsläckare och skyltning gjord enligt nu gällande regler. Personalen genomför dessutom
dokumenterad brandsyn varje månad.
Under året har brandtätning gjorts av sopschakten i samtliga gamla soprum för att förhindra

spridning av brand till och från vind.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes under ledning av Robert Andersson, HSB Malmö
tillsammans med styrelsen, personal och revisor den 5 september 2018. Besiktningen
koncentrerades på den yttre miljön. Det är fr.a. framkom att belysningen inte är optimal. Därför
skall ytterbelysning på samtliga stolpar byttas (avslutas ijanuari 2019). Nya husnummer skyltar

8
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på gavlarna är uppsatta. Samtliga miljöhus har fått ny belysning. Rörelsestyrd belysning på
Miljöhus 1 för at lysa upp gången mellan hus 23 och 25 är också monterad.
Yttre källartrappa, hus 29 är omgjuten då trappstegen var mycket skadade.

Underhållsplan

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta 2 åren planerar styrelsen för
följande åtgärder:
Fem pollare mellan hus 27 och 29 för att få bättre ljus (motion 2016)

Fogen mellan tak och hus kommer att fogas om på samtliga yttre entréer
Takfoten på samtliga miljöhus kommer att målas

Syrenbersån och grillplatsen 29/31
Asfaltering av parkeringen 23/25 inkl. växter runt parkeringen. Flytt av
belysningsstolpar.

Dessa planerade åtgärder ska finansieras med eget kapital.
Oversiktlig underhållsplan för de kommande 10 åren finns i Verksamhetsplan,
framtidsplanering.
Ekonomi

Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 726 kr/m2 bostadslägenhetsyta.
Den för år 2019 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 3 % (yttre belysning,

parkeringsplatser, bottenavlopp) + 2 (generell kostnadsökning) = 5 % och styrelsen beslöt att
höja årsavgifterna fr.o.m. 2019-01-01.
Avgiften för vatten höjs med 7,5 % beroende på förändring hos Lomma Kommun.
Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar
enskilda år.

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 124 683 719 kr. Under året har föreningen
inte gjort någon amortering pga. det pågående stambytet.
Nu är stambytet genomfört och då är Styrelsens intention att amortera ner skulderna för att ha

bättre utrymme att finansiera framtida underhållsbehov med nya län. I syfte att begränsa
riskerna har föreningen bundit lånen på olika bindningstider.

Väsentliga förändringar I styrelsens sammansättning
Henrik Gustafsson har avgått den 29 november 2018.

Väsentliga avtal
Under året har två nya avtal tecknats.
.

tvätt av sopkärl och miljöhus

.

mätning och inrapportering av medlemmarnas elförbrukning

Medlemsinformation
Under året har 26 lägenhetsöverlåtelser skett inklusive bodelning. Vid årets utgång hade

föreningen 226 medlemmar (232 föregående år).
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en
medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen.

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

9
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Nedan framgår föreningens ekonomiska ställning och resultat.

S-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Finansiella poster, netto

Årets resultat
Likvida medel & fm. placeringar

Skulder till kreditinstitut
Fond för yttre underhåll

2018

2017

2016

2015

2014

11 452

10 680

13 501

9 342

9 024

-10 604

-8 290

-9 813

-7 016

-6 916

-1 167

-1 051

-551

-503

-740

-319

1 340

3 137

1 823

1 368

7 735

4 581

14 341

3 592

1 530

124 684

90 922

60 684

31 992

28 067

4 525

3 913

3 033

2 097

1 454

106 818

73 520

37 920

32 376

133 126

133 126

133 126

102 138

102 138

7%

8%

10%

12%

S%

84

77

40

35

52

8 601

6 272

4 186

2 207

1 936

726

683

631

581

565

135 997

Balansomslutning
Fastighetens taxeringsvärde
Soliditet %

Alla belopp i kronor

Räntekostnad kr/kvm
Låneskuld kr/kvm

Avgift kr/kvm

Förändring av eget kapital
Insatser

Belopp vid årets ingång
Resultatdisponering under året

Balanserat res.

3 912 883

2 575 788

1 340 032

1 340 032

-1 340 032

1 136 000

I anspråkstagande 2018 av yttre fond

Avsättning år 2018 yttre fond
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Årets resultat

Underhållsfond

-360 753

360 753

973 000

-973 000
-318 997

4 525 130

1 136 000

10
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Förslag till resultatdisposition
Till stämmans förfogande står följande medel i kr
3 303 073

Balanserat resultat

Årets resultat

-318 997
2 984 076

Summa till stämmans förfogande

Styrelsen föreslår följande disposition
2 984 076

Balanseras i ny räkning

11
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Resultaträkning

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter och hyresintäkter

Not 1

Ovriga intäkter
Summa Nettoomsättning

11 336 405

10 586 022

115 714

94 179

11 452 119

10 680 201

Fastighetskostnader
Drift

Not 2

-3 683 511

-3 557 921

Personalkostnader och arvoden

Not 3

-1 688 128

-1 438 442

Löpande underhåll

Not 4

-598 909

-714 361

Eeriodiskt underhåll

Not 5

-360 753

-504 801

Ovriga externa kostnader
Fastighetsskatt/avgift
Avskrivningar

Not 6

-764 612

-624 706

Summa fastighetskostnader
Rörelseresultat

-257 964

-252 396

-3 250 407

-1 196 984

-10 604 284

-8 289 611

847 835

2 390 590

Finansiella poster
50 288

68 575

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 217 120

-1 119 133

Summa finansiella poster

-1 166 832

—1 050 558

-318 997

1 340 032

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Årets resultat

Tilläggsupplysning
Årets resultat

-318 997

1 340 032

Avsättning underhållsfond

-973 000

-1 385 000

360 753

504 801

Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond

-612 247

—880 199

Underskott

-931 244

459 833

lanspråkstagande av fond för yttre underhåll
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Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Mark

Not 7

126 711 616

36 718 023

Pågående nyanläggningar och förskott

Not 8

0

64 227 904

126711616

100 945 927

700

700

700

700

126 712 316

100 946 627

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar

Not 9

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

Avräkningskonto HSB Malmö

5 985

10 433

1 735 097

4 581 249

Ovriga fordringar

Not 10

10 934

148 680

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11

792 766

390 703

2 544 782

5 131 065

Kortfristiga placeringar
Egen bostadsrätt, kortvarigt bruk

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

14

Not 12

6 000 000

0

Not 13

740 000

740 000

3 284 782

5 871 065

135 997 098

106 817 691

Org Nr: 746000-4653

HSB Brf Kraften i Lomma

Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 14

Bundet eget kapital
Insatser

1 136 000

1 136 000

Fond för yttre underhåll

4 525 130

3 912 883

5 661 130

5 048 883

3 303 073

2 575 788

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

-318 997

1 340 032

2 984 076

3 915 820

8 645 206

8 964 703

94 083 719

60 683 719

94 083 719

60 683 719

30 600 000

30 238 306

479 791

5 101 535

Skulder

Långfristiga sku/der
Skulder till kreditinstitut

Not 15

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 16

Leverantörsskulder

Aktuell skatteskuld
Not 17

Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24 313

23 971

449 775

247 155

1 714 294

1 558 302

33 268 173

37 169 269

Summa skulder

127 351 892

97 852 988

Summa eget kapital och skulder

135 997 098

106 817 691

Not 18
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Kassaflödesanalys

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

-318 997

1 340 032

Avskrivningar

3 250 407

1 196 984

Kassaflöde från löpande verksamhet

2 931 410

2 537 016

(före förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
aning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar

-259 869

—63 170

Okning (+) lminskning (-) kortfristiga skulder

-3 901 597

1 719 264

Kassaflöde från löpande verksamhet

-1 230 055

4 193 110

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter

-29 016 096

-43 834 807

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-29 016 096

-43 834 807

33 400 000

30 238 306

33 400 000

30 238 306

Årets kassaflöde

3 153 849

-9 403 390

Likvida medel vid årets början

4 581 249

14 340 640

Likvida medel vid årets slut

7 735 097

4 581 249

Finansieringsverksamhet

Ökning (+) lminskning (-) av skulder till

kreditinstitut

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
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HSB Brf Kraften i Lomma
Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Valuta
All redovisning sker i svensk valuta SEK.

Byggnader
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 70 år.

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

uppgår genomsnittligt till 2,1 %
Inventarier

Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar förändringar av föreningens likvida medel under räkenskapsåret.
(Denna har upprättats enligt indirekta metoden)

c:)vriga tillgångar och skulder
Ovriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.
Inkomster
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få.
Detta innebär att föreningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Långfristiga skulder
Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,
oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan.
Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering
till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och
bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt styrelsens
beslut gällande 2018.
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Noter

Not 1

10 499 983

9 904 050

Hyresintäkter

371 623

347 460

Årsavgift vatten
Årsavgift el

286 742

334 512

Bruttoomsättning

o

11 336 405

10 586 022

Fastighetsskötsel och lokalvård

562 706

497 264

El

468 509

245 147

1 404 216

1 586 599

Vatten

560 520

597 489

Sophämtning

269 751

236 504

Övriga avgifter
Summa

418 578

394 918

3 684 281

3 557 921

142 650

126 950

Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvode
Revisorsarvode

12 750

12 000

Löner och andra ersättningar

142 027

98 419

Summa

297 427

237 369

Löner och ersättningar

604 395

651 405

Uttagsskatt

207 462

217 562

Övriga kostnader anställda
Summa

12 793

8 588

824 650

877 554

322 134

Sociala kostnader

327 595

Övriga gemensamma kostnader

238 455

1 385

Summa

566 050

323 519

1 688 128

1 438 442

2

2

Totalt
Medeltalet anställa under räkenskapsåret

Not 4

178 057

Drift

Uppvärmning

Not 3

2017-01-01

2017-12-31

Årsavgifter och hyresintäkter

Årsavgifter bostäder

Not 2

2018-01-01

2018-12-31

Löpande underhåll
Löpande underhåll

6 419

3 652

Material i löpande underhåll

52 677

72 754

Kostnadsförd del byggprojekt

12 868

1 284

Löpande underhåll av bostäder
Löpande underhåll av gemensamma utrymmen
Löpande underhåll tvättutrustning
Löpande underhåll av installationer
Löpande underhåll Va/sanitet
Löpande underhåll värme
Löpande underhåll el
Löpande underhåll tele/tv/porttelefon
Löpande underhåll huskropp utvändigt
Löpande underhåll markytor
Skadegörelse
Försäkringsskador

10 400

0

20 903

10 385

6 000

22 393

9 604

21 333

49 321

31 291

0

6 594

352 875

400 255

Summa

598 909

714 361

18

4 250

4 953

36 105

27 898

29 743

28 209

0

1 106

7 744

82 255

Org Nr: 746000-4653

HSB Brf Kraften i Lomma
Noter
Not 5

2017-01-01

2017-12-31

Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll installationer

O

Periodiskt underhåll el
Periodiskt underhåll huskropp utvändigt
Periodiskt underhåll markytor

Periodiskt underhåll garage och p-plats
Summa

Not 6

2018-01-01

2018-12-31

210 068

200 729

0

0

294 733

129 499

0

30 525

0

360 753

504 801

194 328

202 670

Övriga externa kostnader
Förvaltningsarvoden
Revisionsarvoden

15 363

14 988

Övriga externa kostnader

554 922

407 048

Summa

764 612

624 706
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Not 7

2017-12-31

2018-12-31

Noter

Byggnader och Mark
60 044 182

Ingående anskaffningsvärde byggnader

62 834 182

Årets investering (stambyte, ventilation och el)

93 244 000

2 790 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

156 078 182

62 834 182

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader

-26 521 676

-25 324 692

-3 250 407

-1 196 984

Utgående avskrivningar

-29 772 083

-26 521 676

Bokfört värde Byggnader

126 306 099

36 312 506

Ingående anskaffningsvärde mark
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

405 518

405 518

405 518

405 518

Bokfört värde Mark

405 518

405 518

126 711 616

36 718 023

94 000 000

94 000 000

Årets avskrivningar

Bokfört värde Byggnader och Mark

Taxeringsvärde för:
Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostäder

Taxeringsvärde totalt
Not 8

Not 9

Not 10

94 126 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

133 126 000

133 126 000

64 227 904

22 827 097

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets investeringar

-93 244 000

-2 790 000

29 016 096

44 190 807

Pågående nyanläggningar

0

64 227 904

Andelar
Andel HSB Malmö

500

500

Andel Fonus

200

200

700

700

Övriga kortfristiga fordringar
åkattekonto

10 934

13 781

0

134 899

10 934

148 680

Förutbetalda kostnader

0

158 195

Upplupna ränteintäkter

6 907

0

785 859

232 508

792 766

390 703

6 000 000

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 12

126 000

94 126 000

Pågående byggnation

Ovriga fordringar

Not 11

126 000

Kortfristiga placeringar
Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för.
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2018-12-31

Noter

Not 13

Not 14

Egen bostadsrätt, kortvarigt bruk
Lägenhet 116

740 000

740 000

Förändring av eget kapital
insatser

Belopp vid årets ingång
Resultatdisponering under året

Uppl.

Underhålls-

avgifter

fond

1 136 000

0

Ianspråkstagande 2018 av yttre fond
Avsättning år 2018 yttre fond
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not 15

2017-12-31

3 912 883

Balanserat res.

/Disg.fond

Årets resultat

2 575 788

1 340 032

1 340 032

-1 340 032

-360 753

360 753

973 000

-973 000

4 525 130

3 303 573

—318 997
1 136 000

0

-318 997

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Lånelnstitut

Lånenummer

Nordea Hypotek

39788783074

Nordea Hypotek

39788819435

Nordea Hypotek

Swedbank Hypotek

Ränta

Slutdatum
2020-06-17

39788819443

0,80%
0,88%
0,38%

2858498666

1,66%

Belogg
30 000 000

2020-01-22

12 000 000

2021-01-29

30 000 000

2022-11-25

22 083 719

94 083 719

Långfristiga skulder

94 083 719

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

93 083 719

Nej

Finns Swap-avtal knutna till föreningen

1,34%

Genomsnittsränta vid årets utgång

Lån som har slutförfallodag inom ett år från boksiutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,
oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Eventuaiförplikteiser och ställda säkerheter

Ställda säkerheter

Eventuaiförplikteiser

Not 16

2018-12-31

2017-12-31

124 684 250

116 333 250

13 028

11 027

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut

Lånenummer

Nordea Hypotek

39788819427

SEB Bolån

36339047

SEB Bolån

37627380

Stadshypotek

90796

Swedbank H ootek

2950552162

Ränta

0,85%
1.00%
0,98%
1.25%
0,71 %

Slutdatum

Belogg

2019-01-29

12 000 000

2019-07-28

2 000 000

2019-10-28

2 000 000

2019-04-30

4 600 000

2019-06-19

10 000 000
30 600 000

amortering
200 000

200 000
30 800 000

Kortfristig del av långfristig skuld
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2018-12-31

Noter

Not 17

11 272
13 478

15 918

425 024

217 562

449 775

247 155

Upplupna kestna'der ooh förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader

123 437

53 754

Övriga upplupna kostnader

746 178

642 202

Förutbetalda hyror och avgifter

844 679

862 346

1 714 294

1 558 302

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Nya villkor för lån som konverterats 2019-01-29
Låneinstitut

Lånenummer

Nordea Hypotek

39788880398

Malmö (;)—blå -

Ränta

0,87%

Slutdatum
2020-01-29

11 950 000

Ma in Ståhl

Vår revisionsberättelse har OZé/ 3 - 01/0

&

Belopp

2019

KatarrnaHallback

”»

13 675

Källskatt

Arbetsgivaravgifter
Uttagsskatt

Not 18

2017-12-31

Övriga kortfristiga skulder

.

avgivitsx beträffande denna årsredovisning

C —. ”vår/Vinn

Lena Andersson

LarsJoh

Av föreningen vald revisor

Av HSB

sson

iksförbund utsedd revisor

22

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Kraften i Lomma, org.nr. 746000-4653

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden -identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Kraften i
Lomma för år 2018.

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

december 2018 och av dess nnansiella resultat för året enligt

som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ärförenlig med
ärsredovisningens övriga delar.

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen -

skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens interna

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet

information eller åsidosättande av intern kontroll.

och balansräkningen förförenlngen.

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma

Grund för uttalande

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

den interna kontrollen.

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten

- utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den

används och rimligheten i styrelsens uppskattningari

föreningsvalda revisorns ansvar.

redovisningen och tillhörande upplysningar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i - drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund harfullgjort sitt
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens

Styrelsens ansvar

förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

som Inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock

kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

inte längre kan fortsätta verksamheten.

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka -

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet I årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Jag måste Informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

de eventuella betydande bristeri den interna kontrollen som jag

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

identifierat.

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

Den föreningsvalda revisorns ansvar

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god

innehåller våra 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

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter ellerfel och anses vara väsentliga om de

bild av föreningens resultat och ställning.

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 enligt, lagar, andra
författningar samt stadgar
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
Uttalanden

revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

av styrelsens förvaltning för HSB Brf Kraften i Lomma för är 2018

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller

förlust.

baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionella

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt

bedömning med utgångspunkti risk och väsentlighet. Det innebär att

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
Grund för uttalanden

överträdelser skulle ha särskild betydelse förföreningens situation. Vi

Vi har utföit revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

går igenom och prövarfattade beslut, beslutsunderlag. vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund hari övrigt fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst ellerförlust har
vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

&

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

åimk d n) G/ 3

beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

2019

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar förföreningens organisation och förvaltningen av

Lars Johansson

Lena Andersson

föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse

Av HSB Riksförbund utsedd

Av föreningen vald revisor

revisor

att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheteri
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot

i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,

tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av

föreningens vinst ellerförlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med

bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.
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15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman

Valberedningen föreslår följande arvode till de olika förtroendeuppdragen.
.

Styrelse oförändrat arvode dvs 2,4 inkomstbasbelopp (154 560.- kr), att fördela inom
sig

.

Revisor oförändrat arvode 13 500.- kr

.

Valberedningen oförändrat arvode 7 500.- kr

Andra ersättningar
.

Principerna som antogs vid stämman 2016 förblir oförändrade dvs. arvode för

projektarbete utöver ordinarie styrelsearbete följer HSB ledamöternas arvode (f.n.
1

.
.
.

000.-) per tillfälle.
Statlig bilersättning (f.n. 18,50/mil) utgår vid användande av privat bil för uppdraget.
Ersättning för parkeringsutlägg mot kvitto.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedning föreslår 7 ordinarie ledamöter varav en utses från HSB Malmö. Inga suppleanter.
17. Val av styrelseledamöter

Marianne Falck, Jörgen Lindell och Björn Andersson har 1 år kvar av sin mandatperiod.
Avgående” Malin Ståhl, Katarina Hallbäck och Henrik (Gustavsson) Cronberg. Samtliga avgår på
begäran.
Namn

_|_l_gh

| Ny/

Period

Nominerad av

TMotivering

Valberedningen

'M—argareta är nyinflyttad och

egen

omval

Margareta Olsson

34

NyvaW— 2 år

l

själv anmält sitt intresse att vara

styrelseledamot

År pensionär. Har arbetat inom

Vellinge kommun som bl.a.
socialsekreterare och med
ekonomi.
Emilia Andersson—] 135
Gantell

l—
Valberedningen

Nyval j—2 år

Flyttade .In 2017
Arbetar på Qlik, Malmö som

ekonomiansvarig
Åse Helander

f_1

Nyval 1

_l
2 år

Valberedningen

Åse har bott i Kraften 11 år.
Är pensionär. Har arbetat på
Lomma kommun. Har intresse
av Brf. Kraften

19. Antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår 2 revisorer och ingen suppleant,

2019—03-29
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20. Val av Revisorer
Namn

Lgh

Ny/

Period

Nominerad av

Motivering

1 år

Valberedningen/
Styrelsen

Lena sköter uppdraget
klanderfritt

omval
Lena Andersson
Extern revisor

Omval

J

Enligt stadgarna Utses av HSB
Riksförbund

21. Antal ledamöter i valberedningen
2 ledamöter

22. Val av valberedning
Styrelsen nominerar Leif Jacobsson som ordförande och Elisabeth Svahn som ledamot.
Båda på 1 år.

201 9-03—29
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HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING
HSB kod för bostadsrättsförening, här kallad Koden, är

utformad särskilt för HSB bostadsrättsföreningar. Koden

grundar sig på de kooperativa principerna och HSBs

Beslut på föreningsstämman fattas enligt en demokratisk process, där alla medlemmar har möjlighet att lämna

förslag och påverka de frågor som tas upp.

kärnvärderingar ETHOS (Engagemang—TrygghetHällbarhet—Omtanke-Samverkan) .
En bostadsrättsförening beslutar på sin föreningsstäm-

VALBEREDNING

ma att arbeta enligt Koden. Även för en bostadsrättsför-

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstäm-

ening som inte har antagit Koden kan den fungera som

mans besluti val och arvodesfrågor.

ett hjälpmedel i styrelsens arbete.

STYRELSEN
Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas
räkning, långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen.
Styrelsen ska genom ett aktivt arbete skapa mervärde för

SYFTE
Koden ska vara ett hjälpmedel för styrelsen och valbe-

redningen. Syftet år att den ska bidra till en öppen och
genomlyst bostadsrättsförening, där varje medlem får
insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden

medlemmarna. Styrelsen ska se till att fastigheten underhålls och den ekonomiska förvaltningen sköts på ett bra

ska också bidra till att bostadsrättsföreningen styrs på ett

sätt och på så sätt främja medlemmarnas ekonomiska

effektivt sätt.

intressen. Styrelsen ska också se till att medlemmarna får

regelbunden information.

Koden kompletterar lagstiftning, stadgar och andra

Styrelsen ska aktivt erbjuda former för medlemmarna

regler genom att ge en norm för god föreningsstyrning

att engagera sig i bostadsrättsföreningen.

med hög ambitionsnivä. Bostadsrättsföreningens

medlemmar ska kunna känna trygghet i att bostadsrätts-

Styrelsens ledamöter ska ge sitt uppdrag den tid och
omsorg och skaffa sig den kunskap som behövs för att

föreningen styrs demokratiskt och att verksamheten är

på bästa sätt tillvarata föreningens och medlemmarnas

stabil och hållbar.

intressen. Som styrelseledamot har man tystnadsplikt vad

gäller sådant som, om det sprids, kan skada bostadsrätts-

ATT TILLÄMPA KODEN

föreningen eller medlem. Styrelseledamot som är utsedd

Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”.1

av HSB-föreningen (HSB-ledamoten) har samma ansvar

Reglerna är alltså inte tvingande. Koden kan frångås på

och befogenheter som övriga styrelseledamöter.

enskilda punkter om styrelsen redovisar på förenings-

Styrelsen arbetar utifrån en skriftlig arbetsordning.2
Styrelsen kan delegera uppgifter till personer inom

stämman hur man har .ort istället och förklarar varför.
För en bostadsrättsförening kan andra lösningar än de

eller utom styrelsen men har ändå det yttersta ansvaret

Koden anger mycket väl innebära bättre föreningsstyr—

för föreningens organisation och förvaltning och ska

ning. Avvikelser behöver därför inte vara negativa, så
länge alternativa lösningar väljs med fokus på god medlemsnytta och medlemsinsyn.

säkerställa en bra kontroll av föreningens ekonomi.

sen, med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl

ANSVAR

organiserat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina
uppgifter. Ordföranden ansvarar för att leda styrelsearbe-

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrel-

tet och säkerställa att styrelsen har kontroll över

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att föreningen tillämpar Koden. HSB Riksförbund ansvarar för att

organisationens verksamhet och fullföljer sina förpliktel—
ser gentemot medlemmarna.

uppdatera Koden.

REVISORERNA

FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta be—

slutande organ där medlemmarna utövar sitt inflytande.
Vid föreningsstämman fastställer man resultat— och

balansräkning för föregående år och tar beslut om vinsteller förlustdispositioner. Föreningsstärnman ska också

Bostadsrättsföreningen har dels stämmovalda revisorer,
dels en revisor som utses av HSB Riksförbund. Revisorernas uppgift är att granska föreningens årsredovisning,

bokföring, förvaltning och interna kontroll för att säkerställa att de stämmer överens med vad lag och stadgar

säger.

besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Andra

Revisorerna skriver en revisionsberättelse som bifogas

viktiga frågor vid föreningsstämman är att välja styrelse,
valberedning och revisorer samt att behandla inkomna

föreningens årsredovisning.

motioner.
'Avser hela kapitel 2, Regler föl styrning av Imsladsrättsförcning.

2Sc kapitel 2, avsnitt 3, punkt 3.2.2 Styrelsens uppgifter och arbetsfot mer.
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REGLER FÖB STYBNING AV

BOSTADSRATTSFORENING
1. FÖRENINGSSTÄMMAN

1.2.4
Hela styrelsen eller i vart fall en beslutsför styrelse ska

1.1 Information inför föreningsstämman

delta på föreningsstämman.

1.1.1
Datum för föreningsstämman: Tid för föreningsstämman

1.2.5

ska meddelas så snart som styrelsen har bestämt datum.

Föreningsstämman ska fastställa en instruktion för valberedning.

1.1.2
Motioner: Föreningen ska i god tid före ordinarie fören-

ingsstämma och i god tid före det att motionstiden har
gått ut informera medlemmarna om deras rätt att få ett
ärende behandlat på föreningsstämman. Informationen

1.2.6

Föreningsstämman ska välja styrelseordförande.
2. VALBEREDNINGEN

ska innehålla:

2.1 Valberedningens uppgifter
. Hur motioner ska skrivas och

var de ska lämnas

2.1.1

Valberedningen ansvarar för att informera medlem—

' Sista datum för att lämna motioner

marna om hur det går till att nominera kandidater till

styrelse, revisorer och valberedning.

1.1.3
Kallelse: I kallelsen och övrigt underlag ska det tydligt

2.1.2

framgå tid och plats samt vilka ärenden som ska behandlas på föreningsstämman. Underlaget ska innehålla

följande:

Valberedningens förslag på val och arvodering av styrelseledamöter och revisorer ska skickas ut tillsammans med
kallelsen till medlemmarna.

' Dagordning

2.1.3

' Årsredovisning

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på förenings' Valberedningens förslag till val

stämman och samtidigt redogöra för sitt arbete.

av styrelseordförande,

styrelse och revisorer samt arvodesförslag
' En redogörelse för de motioner

2.1.4
som har kommit in

Valberedningen sammanställer inkomna nomineringar

och styrelsens yttrande över dem

till val av valberedning. Sammanställningen bifogas kal' Övrigt beslutsunderlag

lelsen.

' Ovrig formalia kring föreningss tämman3

2.1.5

Valberedningen ska arbeta efter den valberedningsinstruktion som föreningsstämman har fastställt.

1.2 Att genomföra föreningsstämman
1.2.1

Föreningsstämman ska utse en stämmoordförande som

3. STYRELSEN

är fristående från styrelsen.

3. 1 Styrelsens sammansättning
1.2.2

3.1.1

Styrelsen ska ansvara för att någon person är föredragande på varje beslutspunkt på stämman.

1.2.3

Styrelsen ska vara mångsidig vad gäller ledamöternas
kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund och ha en
jämn könsfördelning.

Styrelsen ska skriftligen redogöra för hur Koden tilläm-

3.1.2

pas.

En person som är anställd av bostadsrättsföreningen ska

inte vara ledamot i styrelsen.

3Till exempel beslutsprocess, fullmakter, rösuåkning

6
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3.1.3

3.3.3

Suppleanter till styrelsen ska inte utses.

En styrelseledamot som inte kan anses som opartisk i ett

visst ärende ska inte delta i behandling eller beslut i det
ärendet.

3.2 Styrelsens uppgifter och arbetsformer.
3.2.1

Styrelsen ska arbeta strategiskt och långsiktigt med bland

3.4 Styrelsens ordförande

annat fastighetsägaransvar, ekonomi, underhåll och med-

3.4.1

lemsinflytande.

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsemöten hålls
i lämplig omfattning.

3.2.2

Styrelsen ska revidera och fastställa sin arbetsordning
vaije år. Den ska innehålla:

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen i god tid

' Styrelsens mål

får förslag på dagordning för styrelsemötena.

3.4.2

' Mötesplan efter årscykel

3.4.3
' Arbetsfördelning inom styrelsen

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen får till—
' Ansvarsområden för eventuell uppdragstagare eller

fredsställande information och beslutsunderlag för sitt

anställd

arbete.

' Firmateckning, attestbehörighet och delegationsord—

3.4.4

n1ng

Mötets ordförande ansvarar för att protokoll upprättas

' Rutin för länehantering och likvidplacering

vid varje styrelsemöte.
' Rutin för underhållsåtgärder och investeringar

' Rutin för medlems- och fritidsaktiviteter

3.5 Upphandling

' Upphandlingsrutiner

3.5.1

' Medlemsinformation/-kommunikation

Vid upphandlingar och inköp ska styrelsen ta hänsyn till
pris, kvalitet och miljöpåverkan.

' Rutin för årlig egenutvärdering

' Styrelsens utbildningsbehov

3.5.2
' Rutin för dokumentation och arkivering

Styrelsen ska fastställa vilka beloppsgränser och behörigheter som ska gälla vid upphandlingar och inköp.

' Princip för hur styrelsearvodet fördelas

3.2.3

3.5.3

Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som

Styrelsen ska vid upphandling begära in anbud från

behandlats, vilket underlag som funnits och. om möjligt,

minst tre leverantörer.

skälen till de beslut som fattats. Protokollet ska finnas

tillgängligt för styrelsens ledamöter och revisorer så snart
som möjligt efter styrelsemötet.

3.5.4
Vid upphandlingar ska ett för ändamålet anpassat för-

frågningsunderlag upprättas.
3.2.4
Revisorerna ska inte delta i styrelsearbetet.

3.6 Information
3.6.1

3.2.5

Styrelsen ska minst en gång per år träffa någon av reviso-

Styrelsen ska kontinuerligt informera medlemmarna i
frågor rörande bostadsrättsföreningen. Informationen

rerna.

ska vara aktuell, saklig, öppen och lättillgänglig.

3.3 Styrelsens ledamöter

3.6.2

3.3.1

Styrelsen ska hålla minst ett medlemsmöte per år utöver

En styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden

ordinarie föreningsstämma.

som styrelsen behandlar och begära, eller ta fram, den

3.6.3

information som är nödvändig för att fatta beslut.

Styrelsen ska så snart det är möjligt bekräfta skrivelser
från medlemmarna och besvara dem skriftligen inom

3.3.2
En styrelseledamot ska ta till sig den kunskap om fören-

en vecka efter att de har behandlats på styrelsemötet.

ingens verksamhet som krävs för uppdraget.
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HSB KOD FöR
HSB — där möjllchetema bor

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING
KOD 2.1.5

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING
I HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING KRAFTEN l LOMMA
Fastställd vid föreningsstämman den 28/1 2016 (Behandlas/fastställs varje år).

1. ATT VÄLJA VALBEREDNING

Valberedningen ska representera föreningens medlemmar.
Föreningen bör vara försiktig med att välja medlemmar som har närstående som är styrelseledamöter
eller har andra förtroendeuppdrag i föreningen.
Föreningsstämman ska välja valberedningens ledamöter, en

av ledamöterna utses till ordförande i

valberedningen.

Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter.
Mandattiden för valberedare är ett år.

2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i arvodes- och valfrågor. Vad
gäller arvodesfråga för valberedningen, bereds detta av brf-styrelsen inför stämman. Syftet är att
skapa ett bra underlag för föreningsstämmans behandling och beslut.

Valberedningen ska informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till styrelse,
revisorer och valberedning.

Valberedningen kan meddela en sista nomineringsdag för att valberedningen ska hinna behandla
inkomna nomineringar.

Valberedningens arbete ska starta i god tid innan föreningsstämman och valberedningen ska tidigt
planera hur uppdraget ska utföras.

Valberedningen ska prata med styrelsen, både som grupp och med varje ledamot personligen för att
få en uppfattning om hur styrelsearbetet har fungerat, om antalet ledamöter är passande och

om det

saknas någon kompetens.

Valberedningen ska ta reda på om styrelseledamöterna och revisorerna ställer upp för omval eller
inte.

Valberedningen ska kontrollera att föreslagna personer åtar sig uppdraget, är införstådda med vad
uppdraget innebär samt uppfyller villkoren för valbarhet (medlemskap, inte i konkurs mm.).
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3. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen ska lämna förslag på styrelseordförande, styrelseleda-möter och förtroendevald/a
revisor/er. Valberedningen ska även sammanställa inkomna nomineringar till valberedning för
information till stämman.

Valberedningen ska lämna förslag på arvode och principer för andra ersättningar som kan bli aktuella
för styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer m.fl., till exempel ersättning för förlorad

arbetsinkomst, bilersättning med mera.

Valberedningens förslag ska presenteras för föreningen i god tid före föreningsstämman. Förslaget
ska skickas ut tillsammans med kallelsen till medlemmarna och gärna även presenteras

i andra

inforrnationskanaler i bostadsrättsföreningen.

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete
med att ta fram förslaget.

4. MÖTEN

Valberedningen ska ha möte i god tid och så ofta som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag,
dock minst tre möten, två inför årsstämman och ett i början av verksamhetsåret. Ordförande

i

valberedningen sammankallar till möte. Om någon av valberedningens ledamöter vill att
valberedningen sammankallas till möte ska så ske.
Valberedningens möten kan protokollföras. Protokollen behandlas konfidentiellt och sprids inte
utanför valberedningen.

5. SEKRETESS
Mot bakgrund av den information som styrelseledamöter, revisorer eller medlemmarna

kan behöva

ge till valberedningen ska den information som valberedningen får behandlas som konfidentiell och

inte spridas. Valberedningens ledamöter ska underteckna ett sekretessavtal.

6. ARVODE TILL VALBEREDNINGEN
Arvode till ledamöter i valberedningen beslutas på föreningsstämman. Bostadsrättsföreningens

styrelse har i uppdrag att bereda denna fråga och lägga förslag till stämman.
7. ATT ÄNDRA I INSTRUKTIONEN

Valberedningen ska utvärdera sitt arbete. Valberedningen kan lämna förslag till föreningsstämman, i samråd
med styrelsen, på eventuella ändringar i denna instruktion som man bedömer behöver genomföras. Beslut
om ändringar i instruktionen tas på föreningsstämman.

31

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.

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.

