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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Trumman kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 18:30.
Anmäl er senast den 21 april, då lokalen förbereds efter hur många som är anmälda.

Kom gärna 30 min innan så serveras landgång med mineralvatten/lättöl samt kaffe och kaka.

Mat beställs efter antalet anmälda.

Lokal: Limhamns Folkets Hus

DAGORDNING

Föreningsstämmans öppnande

?ONQPIPPJNE
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Val av minst två rösträknare

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för

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

14. Beslut om antal styrelseledamöter

15. Val av styrelseledamöter

16. Presentation av HSB-ledamot

17. Val av 3 revisorer

18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

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

21. Beslut om ändring av andelstal

22. Föreningsstämmans avslutande
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¯RSREDOVISNING
HSB Brf Trumman i Malmö

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2017-01-01� 2017�12-31

FÖRVALTNINGSBER˜TTELSE

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Trumman 1, vilken innehåller
397 lägenheter, 8 lokaler, samt 97 garageplatser (varav 7 för me).

I fastigheten finns fem bostadshus med tillsammans 15 trapphus med adresserna

Köpenhamnsvägen 41, 43, 45, 47 och 49. Föreningens byggnader färdigställdes år 1952.

Föreningens 397 st bostäder fördelar sig enligt följande: 1 rok 20 st

2 rok 192 st

3 rok 148 st

4 rok 25 st

5 rok 12 st

Total lägenhetsyta 26.537 kvm

Total lokalyta 1.974 kvm.

Lägenhetemas medelyta 66,8 kvm.

FÖRENINGSST˜MMOR

Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 2017 på Limhamns Folkets hus. Närvarande var

61 medlemmar med 57 röster, genom fullmakt representerades ytterligare 1 medlem.

STYRELSEN UNDER VERKSAMHETS¯RET

Ordförande Lotta Björnlund Ekonomi, utemiljö, uppföljning
Sekreterare Tobias Rastbäck Hemsidan

Ledamot Marcus Gråberg Ekonomi, underhållsplan
Ledamot Jens Hansen Information, medlemsfrågor
Ledamot Per Olov Larsson Projekt
Ledamot Alexander Signäs Lokaler, fastighetsskötsel, teknik
Ledamot Alexandra Rydberg Fritidsaktiviteter

HSB-ledamot Rikard Andersson Teknik, formalia, bollplank
Adjungerad Carl-Evert Johansson Bygg- & underhåll, upphandling

I tur att avgå är Lotta Björnlund, Marcus Gråberg, Jens Hansen, Peo Larsson o’ch Alexander

Signäs. ? [24]
f
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Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden samt ett flertal arbetsmöten.

FIRMATECKNARE, TV¯ I FÖRENING

Lotta Björnlund, Marcus Gråberg, Jens Hansen och Alexander Signäs.

REVISORER

Joachim Holmgren och Robert Hellberg samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB

Riksförbund.

VALBEREDNING

Ulla Stern (sammankallande), Lisette Olsson-Mayr och Sven Sahlin.

REPRESENTANTER l HSB FULLM˜KTIGE

Jens Hansen och Lotta Björnlund.

VICEV˜RD I FASTIGHETSSKÖTARE

Vicevärd och fastighetsskötartjänsten har under verksamhetsåret efter upphandling övergått
till Sydsverige Entreprenad AB som därmed övertog anställningen av föreningens mångårige

Vicevärd Christian Gräntz.

MEDLEMSANTALET - L˜GENHETSÖVERL¯TELSER

Vid årets slut var medlemsantalet 481 st.

Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än
en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen.

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

Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 48 st (63 st).

MEDLEMSINFORMATION

Trummanbladet har utkommit med fem nummer under 2017. Hemsidan har förbättrats med

mer och aktualiserad information samt löpande uppdaterats. I november hölls ett Öppet hus i

fritidslokalen. Ett antal medlemmar har under året tagit tillfället att träffa styrelsen timmen
före styrelsesammanträden. Datum för kommande styrelsemöten finns på hemsidan, det är i

regel ett sammanträde per månad.

V˜SENTLIGA H˜NDELSER UNDER ¯RET

¯rets underhåll, löpande och periodiskt
. Samtliga inre källardörrar mellan trapphus och källargång har byts ut.
. Renovering av ventilation för affårslokalerna i hus 49 mot Erikslust har slutförts.
. Ommålning av medlemsgarage har genomförts.
. Renovering av ventilation i medlemsgaraget har slutförts. ; ;
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. De sista åtgärderna utifrån garantibesiktningen på tak- och fasadrenoveringen 2010

har slutförts

Omplantering och ombyggnad av delar av utemiljön har fortsatt.
Översyn och underhåll av utsatta fönster har påbörjats och fortsätter 2018.
Ny nummerbelysning i LED intill entrØportar
Tvättutrustning har ersatts där reparation ej varit möjlig.

¯RLIG STADGEENLIG BESIKTNING

Genomfördes i september 2017. Fastigheterna är i gott skick. Behovet av inplanerade

underhållsåtgärder bekräftades eller planerades om.

UNDERH¯LLSINSATSER UNDER 2018

. Relining av stående stammar, ett hus ska påbörjas efter semesterperioden 2018 och
resterande hus etappvis under åren därefter. (Relining av de horisontella

bottenavloppen färdigställdes 2016)
Översyn och underhåll av utsatta fönster
Byggnation av källarlägenhet i hus 41
Renovering av tre uteplatser/lekplats för bättre funktion, fler sittplatser och grillytor.
Energibesparande åtgärder, bland annat i form av frånluftsåtervinning

FÖRV˜NTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ekonomi

Styrelsen bedömer ekonomin som fortsatt god. De senaste årens gynnsamma ränteläge har
fortsatt under 2017 och i december bands det sista stora lånet från tak- och fasadrenoveringen

om till en betydligt bättre ränta, vilket har sänkt föreningens räntekostnader ytterligare.

Utvecklingen har fortsatt bidragit till att en mer normal amorteringsnivå tagit vid samt hjälpt
föreningen att finansiera flera underhållsprojekt. Föreningen använder även utrymmet till att
bygga upp likviditet inför den kommande avloppsrenoveringen av de stående stammarna.

¯rsavgifter
¯rsavgiftema justerades med 2% per 1 april 2017. Den höjs med 25% från 1 april 2018.
Prognosen för de närmaste åren ligger mellan 2-3%. Se även Styrelsens slutord.

Tomträttsavgäld
Avtalet med kommunen går ut 2024-12-31. Nuvarande belopp på 30.000 kr per år kommer då

att höjas i väsentlig grad.

Frågan är därmed naturligt i fokus för styrelsen. Bland annat undersöks föreningens
möjligheter att till dess öka intäkter och att med ny teknik sänka kostnader.
Under verksamhetsåret har arbetet med att genomlysa underhållsplanen fortsatt för att

föreningen med en genomtänkt planering ska stå väl rustad 2025 för en enklare anpassning till
den nya tomträttsavgälden. Det blir kommande styrelsers uppgift att fortsätta och fullfölja det

arbetet.
Det styrelsen framförallt ser att den kan påverka är att se till att fastighetsförvaltningen utförs

så effektivt som möjligt, att våra byggnader är i ett gott skick samt att föreningens lån
hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
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Tomträttsavgälden ärinte unik för brf Trumman. Flera bostadsrättsföreningar som är bildade
under 50-talet i Malmö står inför samma villkorsförändring och ett kunskapsutbyte i

grannskapet och med HSB pågår. Styrelsen är engagerad tillsammans med andra
bostadsrättsföreningar i Malmö för att tillsammans påverka i frågan i möjligaste mån.

Se även Styrelsens slutord nedan.

STYRELSENS SLUTORD

Styrelsearbetet under 2017 har fortsatt med samma fokus som tidigare � hantera planerat
underhållsbehov, ringa in delar i verksamheten som kan förbättras och genomföra dem samt
revidera underhållsplanen efter aktuella förutsättningar. Därutöver sker den oplanerade

verkligheten, med små och stora tillbud och oväntade händelser. Vi har även försökt starta nya
fritidsaktiviteter för att få till nya möten och bekantskaper i vår förening, som kommer
fortsätta 2018. Gymmet har förbättrats ytterligare och i fritidslokalen har det hållits flera

populära yogapass.

Här följer några punkter som vi vill lyfta fram när vi summerar året och blickar framåt.

Fastighetsskötsel i extern regi
Sedan föreningen startades har vicevärdstj änster och fastighetsskötsel organiserats i egen regi
där föreningen varit arbetsgivare. Tiderna förändras dock och en kombination av flera faktorer

gjorde att det var tid för en förändring i brfTrumman precis som hos andra
bostadsrättsföreningar. Sydsverige Entreprenad fick efter upphandling ansvaret och tog
därmed över Trummans mångårige Vicevärd Christian Gräntzs anställning den 1 april, som
därmed kunnat fortsätta arbeta för föreningen i en liknande roll.
Fördelarna med fastighetsskötsel i extern regi är flera. Vi har nu en resursstark partner som

lättare kan lösa intensiva perioder, t ex vintertidens snöröjning/saltning eller när det växer som
mest på våra gårdar på vårkanten. I förkylningstider eller semesterperioder vet vi att det finns

personal som kan hoppa in utan att verksamheten behöver drabbas. Det innebär även en
förbättrad arbetsmiljö för Christian Gräntz, som får en möjlighet att arbeta i fler föreningar

och utvecklas i sin arbetsroll.

Oförändrat är styrelsens ansvar att kontinuerligt följa upp att föreningen får de tjänster och
den kvalitet vi betalar för. ˜ven det gemensamma ansvaret alla medlemmar har att felanmäla

stort som smått är oförändrat, annars blir det svårt att åtgärda fel och brister i god tid.

Förbättrad Iokalsituation
I samband med uppsägning eller avträde av lokaler uppstår naturligt perioder av uteblivna

intäkter för föreningen. De senaste årens lokalmarknad har dessvärre inneburit att dessa

perioder har blivit längre än vanligt och de uteblivna intäkterna har blivit en större kostnad.
Styrelsen har även 2017 lagt mycket tid och arbete för att hitta olika lösningar på detta. När vi
avslutar året kan vi glädjande nog konstatera att endast en lokal är vakant. Det innebär

förbättrade intäkter 2018 och mer energi för styrelsen att lägga på kommande projekt.

Byggnation av källarlägenheter
Styrelsen har under 2017 undersökt möjligheten att omvandla den kvarvarande vakanta
lokalen i hus 41 till två källarlägenheter. Projektet presenterades för medlemmarna på en

extrastämma i januari 2018 där närvarande röstade för förslaget. Projektet innebär att

föreningen får ytterligare två lägenheter, där försäljningen ska finansiera byggnationen. Två
nya medlemmar innebär två nya avgifter samt att andelstalcn behöver justeras?
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Slår projektet väl ut har styrelsen även undersökt möjligheten att bygga lägenheter på 49:ans

vind. Förutsättningama ser mycket bra ut vad gäller tillgänglighet, brandskyddsregler,

förrådsanpassning med mera. Med fler medlemmar blir vi fler att dela kostnaderna på.

Energigivande insatser
Energikostnaden � fjärrvärmen � är fortsatt en av föreningens större utgiftsposter. ˜ven 2017
innebar en prishöjning som ökade på den ytterligare. Föreningen har de senaste åren

uppdaterat sin värmeanläggning med nya värmeväxlare och styrventiler som har parerat
prisutvecklingen något, men mer finns att göra. För att ytterligare dra nytta av den nya
tekniken har föreningen tecknat HSB Energiavtal som löper över flera år. Under året har 100

innergivare monterats och med hjälp av modern styrteknik har vi sett positiva tendenser. Vi
följer nu utvärderingen med stort intresse.

Något som ser mycket lovande ut i detta energiarbete är så kallad frånluftsåtervinning, där den
varma luft som dras ut ur våra lägenheter återvinns. Det skulle, förutom att vara en stor

miljöbesparing genom att utnyttja den köpta fjärrvärmen till fullo, spara mycket pengar.
I projektet finns även andra delar vi tittar på, t ex en genomgång av fönstrens tätningslister,

samt punktinsatser i speciellt utsatta lägenheter. En mer kostsam insats, men på sikt

nödvändig är utbyte av våra balkongdörrar som i de flesta fall är från byggnadsåret.

Våra gårdar
Arbetet med att förbättra våra omfattande trädgårdsytor fortsatte under året. Med ett mer

lättskött, men inbjudande och ändamålsenligt växtbestånd, minskar arbetstimmama som krävs
för att hålla det fmt. Grönytoma kan på så sätt hålla en högre nivå.

Stående stammar
Efter en nystartad upphandling under året med erfarenheter från de liggande stammarna, är
det slutligen dags för de stående stammarna. Under 2018 kommer av Trumman utsedd

entreprenör att påbörja renoveringen av huvudstammarna inklusive så kallade stick in till
respektive kök och badrum. Det blir ett hus i etapp 1. Tekniken som kommer att användas är
även denna gång relining. En teknik som utgår från befintliga rör och förstärker dem inifrån,

vilket innebär att badrum (och kök) kommer påverkas i mindre omfattning än vid ett

traditionellt stambyte. Genomförande beräknas till år 2018�2022. En utvärdering kommer

göras efter att första huset är klart för att dra nytta av lärdomarna inför efterföljande hus.

¯rsavgifterna
¯rsavgifterna höjs med 2,5% (2%) från 1 april 2018, vilket ligger inom intervallet på 2�3%
som har prognostiserats de senaste åren.

Styrelsens prognos för avgiftsjusteringar de kommande åren är även fortsatt inom intervallet
2-3%.

Här i årsredovisningen går det att hitta skälen till varför avgiften höjs och varför styrelsen inte

bedömer att den behöver höjas mer.
Närmast har vi det nödvändiga stamrenoveringsprojektet som ligger framför oss med början

under 2018, som är en kostsam del. Ökade fjärrvärmekostnader är en annan förklaring.

Tidigare renoveringsproj ekt har gjort att våra fastigheter idag är i mycket gott skick, men de
finansierades till största del med lån i brist på sparade medel. Dessa lån måste vi fortsätta att
hantera ansvarsfullt genom att amortera.

Under tiden ökar priserna i samhället i varierande grad. Styrelsen har lyckats få ner vissa
kostnader genom t ex upphandlingar, men kan inte möta alla höjningar.

&
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Det ska också noteras att årsavgiiterna vi betalar är investeringar i vårt boende. Med en stabil

ekonomi står vi stadigare när räntorna förändras. Presumtiva köpare känner sig tryggare och

långivare är villiga att låna ut till oss om behovet uppstår.
Blickar Vi lite längre fram är målsättningen med denna ekonomiska riktning att avgifterna
heller inte ska behöva justeras avsevärt, när vår förening 2025 står inför en högre

tomträttsavgäld. Fram tills dess kommer vi även amortera ytterligare ca 10 miljoner kronor på
våra lån, en viktig buffert då räntenivåema det kommande året förväntas stiga uppåt.

Viktigt engagemang
Som ni kan se har det hänt en hel del i föreningen även i år. Men det är återigen inget

självspelande piano utan det ligger väldigt många timmar bakom varje punkt.
Det är viktigt i en bostadsrättstörening att vi är medvetna om att föreningen är vår

gemensamma, vitt skild från t ex en hyresfastighet. Vi får därför alla hjälpa till och ställa upp,
för både grannen och föreningen, i litet som stort.
Det är vi tillsammans som gör brfTrumman till vad den är och kan bli.

Vi har hittills fyllt platserna efter avgående eller avflyttade ledamöter i styrelsen genom

personer som anmält sitt intresse � fantastiskt roligt!
Vi har haft och har småbamsföräldrar, unga ledamöter i karriären eller under utbildning i

styrelsen, som ser värdet av de erfarenheter man får genom att arbeta i �företaget� Trumman.
˜r du redo? I ett väl sammansvetsat arbetslag är det roligt att arbeta och man når resultat.
Ni som följt med i Sydsvenskans nyhetsbevakning på brf-temat vet att det kan gå illa när

alltför många väljer att titta bort. Förhoppningsvis har det goda med sig att fler intresserar sig
för vad som händer i den egna föreningen och åtminstone går på den årliga stämman � så

välkommen!

Slutligen vill vi i styrelsen tacka revisorer, valberedning, projektledare, teknisk assistans,
Christian och Boris, som alla assisterat styrelsen och medlemmarna på ett utmärkt sätt!

EKONOMISK ST˜LLNING OCH RESULTAT
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets

utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.?
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5-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 24 312 25 920 24 687 23 192 21 647

Rörelsens kostnader -22 569 -21475 -21152 -18 614 -17178

Finansiella poster, netto -2 278 -2 597 -3 250 -3 694 -4 182

Skatter 0 -21 0 0 0

¯rets resultat -535 1 827 286 884 287

Likvida medel & f1n. placeringar 6 776 6 096 4 793 7 332 3 826

Skulder till kreditinstitut 108 736 109 836 110811 111515 112 577

Fond för yttre underhåll 0 988 709 533 1 126

Balansomslutning 124 210 127182 125153 125 384 124 949

Fastighetens taxeringsvärde 444 080 444 080 354 680 354 680 354 680

Soliditet % 9% 9% 8% 8% 7%

Alla belopp i kronor

Räntekostnad/kr/kvm 84 92 115 132 148

Låneskuld/kr/kvm 3 989 4 016 3 925 3 950 3 990

Avgift kr/kvm 790 785 783 779 755

Förändring eget kapital

Underhålls Balanserat ¯rets
Insatser fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 730 497 988 034 8 387 074 1 827 073

Förändring insatser -15 930 0

Resultatdisponering under året 1 827 073 -1 827 073

Ianspråktagande 2017 av yttre fond -4 269 034 4 269 034

Avsättning år 2017 yttre fond 3 281 000 -3 281 000

¯rets resultat -534 875

Belopp vid årets slut 714 567 0 11 202 181 -534

875?
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Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat 11 202 181

¯rets resultat -534 875

Summa till stämmans förfogande 10 667 306

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 10 667 306?
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2017-01-01 2016-01-01

Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning Not 1 24 312 150 25 919 624

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -8 985 977 -7 564 266
Personalkostnader och arvoden Not 3 -701 243 -1 558 373

Löpande underhåll Not 4 -1 919 879 -3 758 567
Periodiskt underhåll Not 5 -5 102 623 -3 270 791

Övriga externa kostnader Not 6 -1 463 314 -1 408 838

Fastighetsskatt/avgift -622 855 -604 196

Tomträttsavgäld Not 7 -30 050 -30 092

Avskrivningar Not 8 -3 742 721 -3 280 075
Summa fastighetskostnader -22 568 661 -21 475 198

Rörelseresultat 1 743 489 4 444 425

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 381 14 387

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 289 745 -2 611 060
Summa finansiella poster -2 278 364 -2 596 673

Resultat efter finansiella poster -534 875 1 847 753

Inkomstskatt 0 -20 680

¯rets resultat -534 875 1 827 073

Tilläggsupplysning
¯rets resultat -534 875 1 827 073

Avsättning underhållsfond -3 281 000 -3 550 000

lanspråkstagande av fond för yttre underhåll 4 269 034 3 270 791
Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond 988 034 -279 209

överskott 453 159 1 547

864?
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Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningsti/Igångar

Byggnader och Mark Not 9 115 771 080 119 513 802

Inventarier Not 10 0 189 313

Pågående nyanläggningar och förskott Not 11 117 119 0

115888199 119703115
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 12 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 115 888 899 119 703 815

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 10 739 25 425

Avräkningskonto HSB Malmö 4 767 981 5 089 902

Övriga fordringar Not 13 52 143 40 735
Aktuell skattefordran 61 784 53 011
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 1 420 234 1 262 819

6 312 881 6 471 892

Kassa och bank
Kassa och Bank 2 008 121 1 006 479

2 008 121 1 006 479

Summa omsättningstillgångar 8 321 002 7 478 371

Summa tillgångar 124 209 901

127182186?
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Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 15

Bundet eget kapital

Insatser 714 567 730 497

Fond för yttre underhåll 0 988 034
714 567 1718 531

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 202 181 8 387 074

¯rets resultat -534 875 1 827 073

10 667306 10 214147

Summa eget kapital 11 381 873 11 932 678

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 107 536 200 108 836 200

107 536 200 108 836 200

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 17 1 200 000 1 000 000

Leverantörsskulder 1 201 694 1 824 497

Övriga skulder Not 18 0 160 292

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 2 890 135 3 428 519

5 291 829 6 413 308

Summa skulder 112 828 029 115 249 508

Summa eget kapital och skulder 124 209 901 127182186

&
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’ Org Nr: 746000-5643
HSB Brf Trumman i Malmö

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

¯rsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 201211 ¯rsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byggnader
¯terstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 54 år.

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

uppgår genomsnittligt till 2 %

Inventarier

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

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

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

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

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

Fond för yttre underhåll

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

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

beslut gällande 2017.

i 70



13

Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman i Malmö
2017-01-01 2016-01-01

Noter 201 7-12-31 2016-12-31

Not 1 Nettoomsättning
¯rsavgifter bostäder 21 083 414 20 884 376

¯rsavgifter lokaler 455 348 326 143

Hyresintäkter 791 234 1 060 703

¯rsavgift vatten 3 672 3 672

¯rsavgift el 813 205 156 735

¯rsavgift värme 22 704 22 704

Övriga intäkter 1 142 573 3 465 291

24 312 150 25 919 624

Not 2 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 782 457 1 118 455

El 1 317 853 701 949

Uppvärmning 3 438 650 3 474 882

Vatten 775 539 855 441

Sophämtning 334 089 324 593

Övriga avgifter 1 285 764 1 088 947

Gemensamma kostnader 51 625 0

Summa 8 985 977 7 564 266

Not 3 Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvode 307 600 296 500

Revisorsarvode 29 400 29 420

Löner och andra ersättningar 9 610 27 920

Summa 346 610 353 840

Löner och ersättningar 158 097 716 081

Uttagsskatt 0 137 571

Övriga kostnader anställda 2 210 0

Summa 160 307 853 652

Sociala kostnader 186 451 346 881

Övriga gemensamma kostnader 7 875 4 000

Summa 194 326 350 881

Totalt 701 243 1 558 373

Medeltalet anställa under räkenskapsåret

Not 4 Löpande underhåll
Löpande underhåll 4 089 5 693

Material i löpande underhåll 84 022 84 472

Löpande underhåll av bostäder 232 231 173 319

Löpande underhåll av lokaler 58 239 69 694

Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 40 518 92 692

Löpande underhåll tvättutrustning 77 575 35 407

Löpande underhåll av installationer 0 26 250

Löpande underhåll Va/sanitet 146 608 37 681

Löpande underhåll värme 1 138 10 423

Löpande underhåll ventilation 16 496 25 521

Löpande underhåll el 308 956 113 728

Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 1 931 0

Löpande underhåll hissar 76 455 59 377

Löpande underhåll huskropp utvändigt 3 504 403 679

Löpande underhåll markytor 99 876 292 637

Löpande underhåll garage och p-platser 238 029 44 204

Skadegörelse 28 806 49 250

Försäkringsskador 501 407 2 234 541

Summa 1 919 879 3 758 567

&

R/L
& ,

%)  J/K7ZA
(
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Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman i Malmö
2017-01-01 2016-01-01

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 5 Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll 5 938 0
Periodiskt underhåll lokaler 259 359 266 986
Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 525 845 236 095
Periodiskt underhåll tvåttutrustning 169 539 88 855
Periodiskt underhåll va/sanitet 301 250 0
Periodiskt underhåll värme 150 000 0

Periodiskt underhåll ventilation 2 860 943 217 376
Periodiskt underhåll el 108 713 980 430
Periodiskt underhåll hissar 46 338 23 188
Periodiskt underhåll markytor 674 698 1 457 862

Periodiskt underhåll garage och p-plats O 0
Summa 5 102 623 3 270 791

Not 6 Övriga externa kostnader

Förvaltningsarvoden 496 481 366 525
Revisionsarvoden 22 238 20 675

Övriga externa kostnader 944 595 1 021 638

Summa 1 463 314 1 408 838

Not 7 Tomträttsavgäld
Tomtråitsavgäld 30 050 30 092

Ny tomträttsavgåld kommer att gälla fr.om 2025-01-01.

Not 8 Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader 3 742 722 3 252 088
Inventarier 0 27 987
Summa 3 742 722 3 280 075

0?
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’ Org Nr: 746000-5643
HSB Brf Trumman i Malmö

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 9 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader 161 116 692 151 968 806
Överfört ifrån pågående byggnation O 9 147 886

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 161 116 692 161 116 692

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader -41 602 890 -38 350 802
¯rets avskrivningar -3 742 722 -3 252 088

Utgående avskrivningar -45 345 612 -41 602 890

Bokfört värde Byggnader 115 771 080 119 513 802

Bokfört värde Byggnader och Mark 115 771 080 119 513 802

Taxeringsvärde för:

Byggnad - bostäder 229 000 000 229 000 000

Byggnad - lokaler 8 000 000 8 000 000
237 000 000 237 000 000

Mark - bostäder 205 000 000 205 000 000

Mark - lokaler 2 080 000 2 080 000

207 080 000 207 080 000

Taxeringsvärde totalt 444 080 000 444 080 000

Not 10 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 349 866 219 456

Utrangering inventarier/maskiner -349 866 130 410

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 349 866

Ingående avskrivningar -160 553 -132 566

Utrangering inventarier/maskiner 160 553 -27 987

Utgående avskrivningar 0 -160 553

Bokfört värde 0 189 313

Not 11 Pågående byggnation
Ingående anskaffningsvärde 0 6 056 783
¯rets investeringar 117 119 3 091 105
Överfört till byggnader och mark 0 -9 147 888

Pågående nyanläggningar 117 119 0

Not 12 Andelar

Andel HSB Malmö 500 500
Andel Fonus 200 200

700 700

07

�RA

SWM|
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Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman i Malmö

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 52 143 40 735

52 143 40 735

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 415 994 538 073

Upplupna ränteintäkter 288 000 678 985

Upplupen intäkt byggprojekt tak/fasad 2008-2010 614 000 0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 240 45 761

1 420 234 1 262 819

Not 15 Förändring av eget kapital
Uppl. Underhålls- Balanserat res.

Insatser avgifter fond /Disp.fond ¯rets resultat
Belopp vid årets ingång 730 497 0 988 034 8 387 074 1 827 073

Resultatdisponering under året 1 827 073 -1 827 073

Ianspräkstagande 2017 av yttre fond -4 269 034 4 269 034

Avsättning år 2017 yttre fond 3 281 000 -3 281 000
¯rets resultat -534 875

Belopp vid årets slut 714 567 0 0 11 202 181 -534 875

Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belo amorterin
Nordea Hypotek 39788741630 0,75% 2019-11-13 3 825 000 100 000
Nordea Hypotek 39788741649 0,75% 2019-11-13 4 825 000 100 000
Nordea Hypotek 39788741657 0,75% 2019-11-13 1 275 000 300 000
SBAB 25316800 2,12% 2024-01-02 10 000 000 0
SBAB 25320026 2,21% 2024-11-13 9 000 000 0
SBAB 25850912 0,86% 2018-06-12 3 075 000 100 000
SBAB 25851048 0,87% 2018-06-12 4 475 000 100 000
SEB Bolån 31818508 1,94% 2023-12-28 9 650 000 100 000
SEB Bolån 31818974 2,41 % 2027-12-28 19 375 000 0
SEB Bolån 35495495 0,57% 2018-10-28 2 580 000 100 000
SEB Bolån 35767576 0,86% 2018-12-28 3 950 000 100 000
SEB Bolån 36657944 0,58% 2019-09-28 8 456 200 0
Swedbank Hypotek 2855656894 1,92% 2021-10-25 9 375 000 0
Swedbank Hypotek 2857119750 1,71% 2020-12-22 9 225 000 100 000
Swedbank H otek 2857119784 2,18% 2022-12-22 10 000 000 0

109 086 200 1 100 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 107 986 200

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 103 586 200
Finns Swap-avtal knutna till föreningen nej
Genomsnittsränta vid årets utgång

20805?
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’ Org Nr: 746000-5643
HSB Brf Trumman i Malmö

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 1 200 000 1 000 000

Not 18 Övriga kortfristiga skulder
Källskatt 0 10 259

Arbetsgivaravgifter 0 12 462
Mervärdesskatt 0 137 571

0 160 292

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader 153 681 155 517

Övriga upplupna kostnader 838 168 1 415 503
Förutbetalda hyror och avgifter 1 898 286 1 857 499

2 890 135 3 428 519

 A exander Signäs

Tobias Rastbäck Marcus Gråberg er-Olov Larsson

/

gym�!-)?mØ/W",.
Rikard Andersson

Vår revisionsberättelse har 2.1! [5 - %& avgivits beträffande denna årsredovisning

Robert Hellberg 

Av föreningen vald revisor BoRevision AB

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

’ lirl

.- gå.? _ . . .........J him om ren

A föreningen ald revisor
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Revisionsberättelse
TiII föreningsstämman i HSB Brf Trumman 746000�5643 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme

. org.nr.

och har en professionelltskeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:
Rapport om årsredovisningen

’ identifierar och bedömerjag riskema för väsentliga felaktigheter i
Uttalanden

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller påVi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Trumman
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrånför år 2017.
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med ändamålsenliga för att utgöra en gmnd för mina uttalanden.
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
med årsredovisningens övriga delar. åsidosättande av intern kontroll.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen ’ skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna

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

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
Grund för uttalande 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 ’ utvärderariag 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 ’ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns enStyrelsens ansvar
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästaDet är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om denoch att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar ärStyrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Minanödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för verksamheten.
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De

’upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka utvärderarjag den övergripande presentationen, stnrkturen och
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om innehålleti årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt dn’ft 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

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
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
identifierat.

grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
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
lSA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på av föreningens resultat och ställning.?

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
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 Trumman för år 2017 samt av Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsätgärder som utförs
baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionellaVi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget

risk och väsentlighet. Det innebär atti förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter bedömning med utgångspunkt i
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden ochansvarsfrihet för räkenskapsåret.
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och

Grund för uttalanden överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi är åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
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 förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 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

Malmö den 224 3 2018beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

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

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av Camilla Bakklund 

föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att BoRevision i Sverige AB Av föreningen vald revisor
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse

Av HSB Riksförbund utsedd
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,

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

Revisorns ansvar szl/f/H/
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

Robert Hellberg
uttalande om ansvarsfrihet, år att inhämta revisionsbevis för att med

Av föreningen vald revisor
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 eller förlust. 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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Nyckeltalsnedslag i Trummans ekonomi 2017

En årsredovisning är full av belopp, summor och siffror. För att lättare få en bild av

hur ekonomin i en bostadsrättsförening ser ut kan man ta hjälp av en del nyckeltal

för attjämföra dem.

Vid jämförelser ska man dock även ta i beaktande föreningarnas ålder, skick,

förväntat underhållsbehov, utfört underhåll, med mera.

Lån per kvadratmeter Kassalikvigitet
3.989z- 157¯>

Föreningens lån dividerat Ylsaffweningens betalnings-
å formaga pa kort Sikt. Vid 100

p ytan iföreningen.
eller mer kan kortsiktiga

skulder betalas omedelbart.

Räntekänslighet

4,5
Räntekänslighet eller sku/dkvot är

föreningens lån dividerat med
nettomsättningen.

. . _

5 betraktas som bra, 10 som dåligt Genomsnlttllg avgift/kvm
och >20 riskabelt. 790 :-

Visar hur stor avgiften är

utslaget på kvadratmeter.

Räntekostnad

9,4 %
Föreningens räntekostnad
dividerad med nettomsätt�

ningen. Under 20 betraktas
som mycket bra, men

räntorna är historiskt låga

sedan några år.

Nyckeltalen säger dock inte mycket om framtiden och från styrelsens sida rekom-
menderar vi alla att även läsa vårt slutord för mer information om brf Trummans.
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HSB BRF TRUMMAN

Beslut om ändring av andelstalen

Vid extrastämman ijanuari 2018 beslutade stämman att anta styrelsen förslag om byggnation

av två lägenheter i lokal 409 i hus 41. Byggnationen påbörjades i slutet av februari och de

båda lägenheterna beräknas vara klara innan sommaren.

Med två nya bostadsrätter i föreningen kommer brf Trummans totala Iägenhetsyta att öka

och medlemmarnas andelstal behöver därmed räknas om.

För att kunna ändra andelstalen krävs ett stämmobeslut.

Förändringen är nödvändig för att kunna upplåta de nya lägenheterna som bostadsrätter i
föreningen.

Det ska poängteras att förändringen är mycket liten. Förenklat kommer nuvarande medlem�

mar äga något mindre av föreningen, men också dela föreningens kostnader på fler kvadrat�

meter.

Vid ett godkännande av en ändring av andelstalen kommer HSB att beräkna nya andelstal.

HSB brf Trumman Tfn/fax: 040-26 07 86 E-post: vicevard'brftrumman.se
Köpenhamnsvägen 47 Hemsida: www.brftrumman.se
217 71 MALMÖ



ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Egna anteckningar.



Egna anteckningar.



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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