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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma måndagen den 18 februari 2013 kl 19.00

Lokal: Europaporten, Stadiongatan, Malmö

DAGORDNING

1. Val av ordfdrande för stämman
2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisoremas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
lo. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvode till styrelse, revisorer, valberedning, Kanal 10 och eventuell

fritidskommitté samt eventuella övriga arvoden.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen
14. Val av revisorer och suppleant
15. Val av valberedning
16. Val av Kanal 10
17. Val av fritidskommitté
18. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB
19. Andra beslutet om stadgeändring för ändring av tid för räkenskapsår (2/3 majoritet)
20. Avslutning
21. Allmän information
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HSB Bil SOFIEHOLM

ÅRSREDOVISNING
HSB BRF SOFIEHOLM 1 MALMÖ
Styrelsen Mr härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
201 1-09-01 2012-08-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
~ÖRENINGENS VERKSAMHET

HSB Bostadsrättsförening SOFIEHOLM i Malmö.

Styrelsen Par hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2011-09-01—2012-08-31.

Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastighetema
Balettmästaren 1 (Butikscentrum, Orkestergatan)
Hyllie 165:70 (Regissörgatan)
Skådespelaren 1 (Dansörgatan)
Skådespelaren 2 (Aktrisgatan)
vilka innehåller 573 st lägenheter, 9 st lokaler
1 fastigheten finns il st bostadshus med tillsammans 31 trapphus med adresserna
Regissörgatan 1,3,5,7,9, 11, 13, l5och 17
Dansörgatan 6,8, lO, 12, 14, 16, 18,20,5,7 och 9
Aktnsgatan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20,5, 7,och 9
Antal garageplatser som hyrs ut uppgår till 356 st och p-platser som hyrs ut uppgår till 154 st.

Föreningens 573 st bostäder fördelar sig enligt följande: 18 st 1 ro k
213 st 2rok
306 st 3rok

36 st 4rok
573 st
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Föreningens byggnader färdigställdes år 1972- 1973
Total lägenhetsyta 40.539 kvm samt total lokalyta 1.996 kvm.
Medellägenhetsyta 70,7 kvm.

Garageplatser som hyrs ut uppgår till 356 st
P-platser som hyrs ut uppgår till 198 st.

FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 februari 2012 på Europaporten, Stadiongatan.
Närvarande var 74 röstberättigade medlemmar.

STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET
Ordf6rande Monica Nilsson
Vice ordförande Per-Håkan Nilsson
Sekreterare Ceme Jönsson
Studieorganisatör Ceme Jönsson
Ledamot Birgitta Weber
Utsedd av HSB Magnus Lövgren
Suppleant Hans Jonsson (tom 2012 02 20)
Suppleant Kan Nilsson (from 201202 20)
Suppleant Per Osberg

1 tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Per-Håkan Nilsson, och
Birgitta Weber samt suppleanten Per Osberg.

Styrelsen har under året hållit 12 sammanträden.

FIRMATECKNARE, TVÅl FÖRENING
Ceme Jönsson, Monica Nilsson Per-Håkan Nilsson och Birgitta Weber.

REVISORER
Bengt Andersson och Marie Noblin

Suppleant Katharina Grahn.

Samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

VALBEREDNING
Anna-Lena Christensen (sammankaflande) och Katharina Grahn.
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KANAL 10
Robert Nilsson har skött löpande aktuell information.

REPRESENTANTER 1 HSB FULLMÄKTIG
Anna-Lena Christensen (sammankallande) och Katharina Grahn.

VICEVÄRD
Har varit Lennart Larsson.

MEDLEMSANTALET - LÄGENHETSÖVERLÅTELSER
Vid årets slut var medlemsantalet 698 st.
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter 1 föreningen är att mer än en medlem kan bo
i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman
har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.
Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 51 st.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Ombyggnad och underhållsplan
Under verksamhetsåret har omläggning av tak på låghusen kommit igång och
beräknas vara klart i november2012. Gemensam upphandling har skett med BLI’ Lindeborg.

Arbetet har också påbörjats med byte av värmepumpar och styr- och reglerutrustning,
detta beräknas vara klart i december 2012. Gemensam upphandling med BrfHenriksdal och
BrfLindeborg.

Målning har skett av insidan hissar.

Lökplanteringar har gjorts på samtliga gårdar.

Samtliga källamedgångar utvändigt, har renoverats.

OVK besiktning har utförts för Butikcentrum, vilken godkänts.

Årets löpande underhåll
Löpande underhåll sker kontinuerligt, när så behövs.

Aktiviteter
Inom föreningen har följande aktiviteter ägt rum under verksamhetsåret.
Bornholm 3 september 2011.
Rostock 6 december2011.
Fullt Ös på Lufikastellet på Slagthuset 17december2012.
Rostock 7maj2012.

cr4?
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Gemensamma aktiviteter
Styrelsen har tillsammans med bostadsräusföreningarna Henriksdal och Lindeborg
anordnat resa till Marsvinsholms teater.

Årsavgifter
Höjning av årsavgifter rör bostäder har skett 1 april 2012 och lokaler, enligt index.
Höjning av garage- och p-platser och cykelboxar sker varje år med 2%, enligt avtal.

Avsägelser lägenheter
Inga avsägelser har skett.

ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING
Årlig stadgeenlig besiktning gjordes den 13juni. Närvarande från styrelsen var Monica Nilsson, Per-
Håkan Nilsson, Cerne Jönsson, Magnus Lövgen HSB , Birgitta Weber,
Kan Nilsson och Per Osberg.
Revisorer Bengt Andersson Marie Noblin.
Vicevänl Lennart Larsson.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ombyggnad och underhållsplan
Vi har Patt in påtalande om dålig belysning i källargångar och framtagande av
åtgärd . Likaså när det gäller belysning i höghustrappor så att dessa inte ska stå tända hela tiden, detta
både ur ett kostnads- och miljöperspektiv.
Prov har installerats i källaren på Dansörgatan 5 och trapphusprov har installerats på
Dansörgatan 12. Provinstallationema har utfallit till belåtenhet.
Anbud har inkommit och arbetet beräknas påbörjas januari februari 2013.

1 samband med värmepumpsinstallationema så beslutades också att byta ut garage
ventilationen i samtliga garage. Åtgärden genomförs november — december2012.

Beslut har fattats om nya planteringar vid garagenedfarterna på respektive gård.
Arbetet beräknas pågå höst-vinter 2012 och tidig vår 2013.

Avtal med Bolina har sagts upp och nytt avtal har tecknats med Telia rör Bo-Lina 2,
vilket medför en högre kapacitet. Priser har också tagits fram från olika leverantörer rör
gruppanslutning av lägenheterna i föreningen.
Extra föreningsstämma för ev gruppanslutning kommer att hållas i november-december.

Revidering av underhållsplanen sker varje år. Vart femte ar görs ny underhållsplan med
besiktning på plats.

1
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Ekonomi
Föreningens ekonomi följer budget och 5-års kalkyl. Ränteläget är fortfarande gynnsam, dock har
höjning skett under verksamhetsåret.

Årsavgifter
Enligt budget, så kommer månadsavgiftema för bostadsrättslägenheter och bostads
rättslokaler inte att behöva höjas under 2013.

Tomträttsavgäld
Avtalet gäller tom 31122016

EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av
efterfbljande resultat- och balansräkning.

Femårigt sammandrag

5-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2011/12 2010/il 2009/10 2008/09 2007/08
Nettoomsättning 26873 26780 26 196 25 542 25 113
Rörelsens kostnader -23 712 -23 478 -24 855 -22 707 -20 493
Finansiellaposter, netto -2254 -2 163 -l 341 -2835 -4620
Poster av engångskaraktär 0 1 028 0 0 0
Årets resultat 907 2 167 2 853 1 363 2 308

Likvida medel & fin, placeringar 14687 9 839 Il 242 6449 2 726
Skulder till kreditinstitut 65818 66346 72848 73386 73961
Fond föryttreunderhåll 19572 18528 16976 15668 13698
Balansomsiutning 100851 99629 103601 101976 100153
Fastighetens taxeringsvärde 263 955 263 955 263 955 245 876 245 876

/1
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Förslag till resultat disposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr
Balanserat resultat före reserveringJianspråkstagande av yttre fond 6 184 751
Disposition enligt stämmobeslut 2011 -782 128
Årets resultat 906 665
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållspian -2 03 1 000
Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 1 769 805
Summa till stämmans förfogande 6 048 093

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 6 048 093

STYRELSENS SLUTORD

Styrelsen vill tacka medlemmarna för förtroendet som visats under det gångna verksamhetsåret. Vi vill
också tacka anställd personal och andra samarbetspartners för bra utfört arbete.
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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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Egna anteckningar.





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