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HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING

STORA STEG OCH GODA TECKEN
Även om vi inte byggt nytt eller förvärvat fastigheter under 2013 har det varit ett
händelserikt år. Bakom kulisserna pågår ett intensivt arbete med att vässa
organisationen. Vi har tagit stora steg framåt och börjar redan se resultat.

BRA UTVECKLING

Resultatutvecklingen rör sig i förväntad riktning och under första halvåret 2013 ser vi en
förbättring i vår verksamhet. Detta beror dels
på de positiva helårseffekter vi får från hyresfastigheterna vi investerade i 2012, dels på vårt
kvalitetssäkringssystem som hanterar arbetsprocesserna inom samtliga verksamhetsområden. HSB Malmö ska främja medlemmarnas
ekonomiska intressen och en av våra kärnverksamheter är att leverera förstklassiga förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar.
Kvalitetssäkringssystemet har syftat till att
skapa bättre och effektivare arbetsmetoder. I
förlängningen ska detta leda till än högre
kvalitet på våra tjänster. Systemet utvärderas
kontinuerligt av både interna och externa
revisorer i enlighet med ISO 9001-standarden.
BRA INDIKATIONER

Under det senaste halvåret har vi fått flera bevis
på att kvalitetsarbetet burit frukt. I februari
utsågs vi till ”Årets förvaltare” på fastighets
konferens Real Estate Øresund. Med den tuffa
konkurrens som råder i förvaltningsvärlden är
vi väldigt stolta över priset. Särskilt roligt är att
vi belönas med det för andra gången inom
bara ett par år.
I februari genomförde vi även en kund
undersökning bland de bostadsrättsföreningar
och samfälligheter som anlitar oss för våra
förvaltningstjänster. Undersökningen studerade bland annat hur de upplever tillgänglighet, kvalitet och digitala lösningar. Svars
frekvensen var hög och resultatet mycket
glädjande. Det genomsnittliga betyget blev 4.2
på en femgradig skala och 92 % uppgav att de
var nöjda eller mycket nöjda med HSB Malmö
som förvaltare. Det är en siffra vi ska kämpa
för att behålla.
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Sportsbyn i Hyllie.

Bra tjänster och kultur

Vi har uppdaterat affärsplanen som definierar
de mål vi arbetar efter – från de stora linjerna
för hela organisationen ända ner till individnivå. En stärkt affärskultur samsas numera
med ledord som service, utveckling och hållbarhet. Vi har fått en tydligare profil och blivit
bättre på att snappa upp vilka tjänster
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
efterfrågar. Flera nya förvaltningstjänster har
redan tagits fram eller är på väg att lanseras.
Senast ut är ett digitalt dokumenthanteringssystem i HSB Portalen, som både öppnar upp
för nya tjänster och förenklar kommunikationen mellan oss och bostadsrättsföreningarna.
FÖRSÄLJNINGEN AV TURNING TORSO

Under våren har arbetet med att försöka sälja
Turning Torso fortsatt. Vi har inte haft några
illusioner om att det skulle vara enkelt att hitta
en ny ägare. Konjunkturen är inte den bästa,
våra krav på den som ska ta över är höga och
kretsen av potentiella köpare är begränsad.
Vid årsskiftet går Fastighetskonsulten CBREs
uppdrag att aktivt söka efter en köpare ut.
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Gråsejen på Limhamn.

Skulle rätt intressent med rätt bud höra av sig
efter det tar vi ställning till en försäljning där
och då.
LJUSGLIMTAR PÅ BOSTADSMARKNADEN

Marknaden för nyproducerade bostadsrätter
har länge befunnit sig i motvind. Nu börjar vi
dock ana att en förändring är på gång. På HSB
Projektpartner, vår samarbetspartner när det
gäller nyproduktion, vittnar man om att fler
och fler spekulanter går från att fundera till att
agera. Efter en lång och stillsam period har vi
under andra och tredje kvartalet i år sålt ett
antal bostadsrätter. Därför har vi goda förhoppningar om att snart ha fyllt de sista osålda
objekten med liv och rörelse.
PÅ GÅNG

Planeringen för Sportsbyn i Hyllie fortsätter
med oförminskad styrka. Första etappen av tre
närmar sig en realisering och vi hoppas kunna
sätta spaden i jorden under våren 2014. När
de första 127 yteffektiva hyreslägenheterna väl
är på plats kommer vi kunna attrahera en bred
målgrupp. På Gråsejen på Gamla Limhamn
planerar vi ett åttiotal bostadsrättslägenheter i
ett flerfamiljshus samt fem radhus. Trots att en
byggstart tidigast kan ske under 2014 har
redan ett par hundra personer anmält sitt
intresse.

Beslutet innebär en upptaxering av våra
dotterbolags inkomster avseende fastighets
försäljningar via kommanditbolag. Sammanlagt medför detta en kostnad om totalt 261 mkr.
Även om finansieringen redan sedan tidigare
var säkerställd är vi såklart besvikna. Det har
aldrig funnits någon avsikt att undanhålla
skatt. Vi kommer ta ställning till vårt nästa steg
efter att ha diskuterat domen med våra råd
givare.
EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN

HSB är summan av sina medlemmar. Det är de
som äger och styr oss. Därför lägger vi i år
särskilt fokus på att understryka nyttan med
medlemskapet och vikten av att samverka –
externt mot medlemmar och bostadsrätts
föreningar samt internt bland anställda. Ett
medlemskap i HSB innebär nämligen ekonomiska fördelar, tillgång till kompetens och ett
tryggare boende. Vi kommer alltid vara mer än
bara byggherre, förvaltare och hyresvärd. Det
är viktigt att poängtera emellanåt.

NEGATIVT UTFALL I SKATTEMÅLET

Den 30 september 2013 fastställde Kammar
rätten den tidigare domen i skattemålet.
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Michael Carlsson
verkställande direktör
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• Koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgår till
33,3 (28,9) MSEK
• Koncernens rörelseresultat uppgår till 32,6 (27,5) MSEK
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 4,5 (2,6) MSEK
• Synligt eget kapital i koncernen 786,3 (781,0) MSEK
• HSB Malmö belönades i februari med priset Årets Förvaltare 2013 under
Real Estate Øresund Award
• I vår senaste kundundersökning var 92 % av våra kunder nöjda eller
mycket nöjda, ett resultat som vi är mycket stolta över
• Kammarrätten i Stockholm har fastställt tidigare dom i skattemål

Verksamheten

Ägarförhållande / medlemmar

Koncernen omfattas av moderföreningen HSB
Malmö ek för och dess dotterföretag. Verksamheten bedrivs i Malmö, Burlöv, Lomma,
Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner.
HSB Malmö omfattar medlems- och förvaltningsservice, nyproduktion, finansverksamhet
och central administration.
HSB Sundsfastigheter AB äger de tre dotterbolagen Fastighets AB Lekatten 5, Fastighets
AB Tonfisken 25 och Fastighets AB Drivan 16.
Bolagen bedriver fastighetsförvaltning och
äger fastighetsbestånd som omfattar 1 909
(1 909) lägenheter och 39 660 (39 660) kvm
lokaler. Fastigheternas marknadsvärde uppgick
31 december 2012 till 4 048 MSEK. Mot
svarande bokfört värde uppgick per 2013-08-31
till 2 693 MSEK. Ny värdering görs per 31
december 2013.
HSB Malmö ek för exploaterar tillsammans
med HSB Produktion AB mark i Hököpinge
genom HSB Betladan Exploatering HB och
för övrig nyproduktion genom HSB Projekt i
Malmö Nr 1 AB, HSB Projekt i Malmö Nr 2 AB
samt HSB Projekt Holding i Malmö AB. Bolagen ägs till 50 % vardera.

(Siffror inom parantes avser 2012-12-31)
HSB Malmö är en ekonomisk förening som
ägs med en andel vardera av 249 (251)
bostadsrättsföreningar och 44 972 (44 208)
enskilda medlemmar. Detta är en ökning
med 764 (688) enskilda medlemmar och en
minskning med 2 (3) bostadsrättsföreningar.
Nettoökningen utgör således 762 medlemmar
under året.
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Koncernens resultat och omsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till
182,3 (172,0) MSEK.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till
32,6 (27,5) MSEK. I årets resultat ingår poster
av engångskaraktär med –0,7 (–1,4) MSEK
som avser garantiavsättningar för tidigare
nyproduktion.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
4,5 (2,6) MSEK.
Fastighetsbeståndet

Hyresintäkterna uppgick under perioden till
137,0 (127,3) MSEK.
Driftnettot uppgick under perioden till 79,4
(74,2) MSEK och vakansgraden uppgick till
3,9 (3,8) %.
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Claes Caroli på HSB Malmös Årsstämma våren 2013.

Under våren har arbetet med att försöka
sälja Turning Torso fortsatt via fastighetsråd
givaren CBRE. Marknaden för den här typen
av försäljningar har varit avvaktande. Parallellt
med detta har vi själva lagt indikativa bud på
ett par mindre fastigheter i centrala lägen men
där priserna tyvärr har blivit för höga. Målsättningen att på sikt utöka fastighetsbeståndet
med ytterligare bostadsfastigheter kvarstår.
Inom fastighetsförvaltningen pågår projektering av ett antal om- resp tillbyggnader av
fastigheter. Den genomgripande renoveringen
av fastigheten Peterstorp 3 har gått in i nästa
fas och i nuläget pågår evakuering av hyres
gästerna som ska vara avflyttade senast 1 december. I kvarteret Lekatten förbereds för konvertering av en restauranglokal till ett par mindre
lägenheter och diskussioner förs med stadsbyggnadskontoret kring tillgänglighet i de
fastigheter där vi planerar vindslägenheter.
Green matmarknad i Turning Torso har
blivit nominerade och fått en finalplats i årets
dagligvarugala i kategorin ”Miljöpris Mat och
Klimat 2013”.

Antal bosparpoäng som krävts för en hyres
lägenhet under perioden har varit som lägst
0 (1) poäng och som högst 1152 (1003)
poäng. Snittvärdet för de totalt 195 (167)
nyinflyttningarna har varit 107 (138) poäng.
Investeringar i fastigheter

Under perioden har investeringar om 16,0
(225,6) MSEK genomförts. Investeringarna är
hänförbara främst till befintliga fastigheter.
Förvärv av fastigheter och bolag

Inga förvärv har skett under perioden.
Försäljningar av fastigheter

Inga försäljningar har skett under perioden.
Nyproduktion

Ingen produktion har startats under 2013.
Likviditet och finansiering

(Siffror inom parantes avser 2012-12-31)
Koncernens disponibla likvida medel och
outnyttjade kreditfaciliteter uppgick per
balansdagen till 1 553,9 (975,5) MSEK.
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HSB Malmös uppfattning är oförändrat att
försäljningarna redovisats och deklarerats
enligt gällande regelverk och den rådgivning
som gavs vid tidpunkten. HSB Malmö har
därför överklagat förvaltningsrättens domar
till kammarrätten. HSB Malmö har beviljats
anstånd med betalning av skatten till dess
kammarrätten har meddelat domar.
HSB Malmö anser att förvaltningsrätten har
bortsett från flera viktiga aspekter och att
domarna är felaktiga. Den här uppfattningen
delas av externa jurister och skatterådgivare
som har analyserat försäljningarna och Skatteverkets argumentation.
Händelser efter
resultatperiodens utgång

På styrelsekonferensen minglade styrelseledamöter, samarbetspartners och HSB anställda.

Förändringen beror på att delar av koncernens
finansiering har refinansierats under året.
Koncernens finansiering uppgick till 1 274,0
(1 224,0) MSEK.
Risker och osäkerhetsfaktorer

Inga händelser under året har medfört någon
förändring i våra bedömningar. För mer utförlig beskrivning av eventuella risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till senaste årsredovisning per 2012-12-31.
Skattebeslut Orion med flera

HSB Malmö reserverade 261 MSEK i delårsbokslutet för 2012-08-31 på grund av det osäkra rättsläge som uppstått i och med HFDs dom
i det så kallade Cypernmålet.
Reservationen gäller skattekrav som Skatteverket beslutat om avseende ett antal fastighetsförsäljningar via kommanditbolag (se även
pressmeddelande den 28 april 2010 samt HSB
Malmös årsredovisning 2012 sid 37). Besluten
har medfört sammanlagda skattekrav om 165
MSEK plus skattetillägg om 66 MSEK, det vill
säga totalt 231 MSEK exklusive ränta.
HSB Malmö bestrider skattekraven och
besluten har överklagats till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har emellertid i domar den
22 april 2010 godtagit Skatteverkets beslut.
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HSB Malmö har den 30 september 2013 emottagit dom från Kammarrätten i det aktuella
skattemålet avseende fastighetsförsäljningar till
kommanditbolag.
Utfallet var negativt för HSB Malmö och
medför en sammanlagd kostnad om närmare
261 MSEK. Under föregående räkenskapsår
reserverades 261 MSEK, vilket medför att
ingen ytterligare kostnad beräknas belasta
resultatet för 2013.
Framtida utveckling

HSB Malmös kärnverksamhet som består i att
leverera kvalitativa förvaltningstjänster till
bostadsrättsföreningar är stabil och utvecklas
fortlöpande.
Det finns även förhoppningar om att marknaden skall erbjuda möjligheter till fastighetsförvärv för att utöka vårt hyresbestånd.
Service, öppenhet och kvalitet är ledorden
som skall ge oss ett fortsatt fokus på medlems
nytta och ekonomisk hållbarhet.
HSB Malmö är ISO-certifierade med
9001:2008 sedan 2012. Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att få en säkrare
leverans, och på sikt nöjdare kunder,
medlemmar och anställda.
Delårsrapport

Delårsrapporten avges och granskas i linje
med den på riksnivå antagna koden för HSB.
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med
ÅRL och BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper tillämpas som i senaste årsredovisning.
Syftet med rapporten är att ge våra medlemmar och vår personal samt externa intressenter en utökad insyn i verksamheten.
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Styrelsekonferens på Swedbank Stadion, mars 2013.
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RESULTATRÄKNING
Koncern
Belopp i TSEK

2013-08-31

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Intäkter av engångskaraktär
Kostnader av engångskaraktär

HSB MALMÖ

2012-08-31

2013-08-31

2012-08-31

182 258

172 007

61 070

58 811

–129 096

–121 755

–60 783

–58 238

53 162

50 252

287

573

–3 310

–4 299

–3 185

–3 446

–16 554

–17 026

–16 915

–17 818

–

1

–

1

–700

–1 400

–700

–1 400

32 598

27 528

–20 513

–22 090

Resultat från andelar i koncernföretag

–

–

–

–

Resultat från andelar i intresseföretag

–

–

–

–

1 502

2 474

1 502

2 474
10 368

Rörelseresultat

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Övriga finansiella intäkter

2 429

2 440

8 594

Övriga finansiella kostnader

–31 993

–29 866

–4 522

–7 149

Resultat efter finansnetto

4 536

2 576

–14 939

–16 397

Skatt

–3 053

–264 040

–

–

Årets resultat

1 483

–261 464

–14 939

–16 397

BalansRÄKNING
Koncern
Belopp i TSEK

HSB MALMÖ

2013-08-31

2012-08-31

2013-08-31

2012-08-31
–

TILLGÅNGAR
Byggnader och Mark

2 678 856

2 570 501

–

Pågående ny-, till- och ombyggnation

14 586

95 157

–

–

Inventarier

12 314

13 368

3 469

3 262

2 705 756

2 679 026

3 469

3 262

Andelar i koncernföretag

–

–

450 341

450 341

Andelar i intresseföretag

66 265

66 186

75 572

76 526

Fordringar hos intresseföretag

42 500

25 000

42 500

25 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

58 200

58 200

58 200

58 200

Materiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

4 791

5 900

–

–

Andra långfristiga fordringar

5 501

11 798

3 377

9 444

Finansiella anläggningstillgångar

177 257

167 084

629 990

619 511

2 883 013

2 846 110

633 459

622 773

Kundfordringar/hyresfordringar

4 882

8 081

3 900

4 476

Fordringar hos koncernföretag

–

–

420 430

659 634

Fordringar hos intresseföretag

9 523

645

9 523

645
1 561

Summa anläggningstillgångar

Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga fordringar

69

1 682

–

854

844

85

369

9 633

8 392

5 261

5 537

24 961

19 644

439 199

672 222

Kassa och bank

164 156

146 149

138 171

30 877

Summa omsättningstillgångar

189 117

165 793

577 370

703 099

3 072 130

3 011 903

1 210 829

1 325 872

SUMMA TILLGÅNGAR
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balansräkning (FORTS)
Belopp i TSEK

Koncern

HSB MALMÖ

2013–08–31

2012–08–31

2013–08–31

2012–08–31

Andelskapital

27 915

27 777

27 915

27 777

Reservfond

41 396

41 396

41 396

41 396

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundna reserver
Bundet eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

48

315

–

–

69 359

69 488

69 311

69 173

715 431

972 939

494 113

531 533

1 483

–261 464

–14 939

–16 397

Fritt eget kapital

716 914

711 475

479 174

515 136

Summa eget kapital

786 273

780 963

548 485

584 309

Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Avsättningar
Skulder till kreditinstitut
Långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

4 103

5 160

4 103

5 160

262 788

264 269

1 788

4 269

50 545

69 223

–

–

317 436

338 652

5 891

9 429

1 225 000

1 125 000

–

–

500

–

500

–

1 225 500

1 125 000

500

–

49 309

–

–

–

618 973

688 118

618 973

688 118

Förskott från kunder

12 883

12 833

21

34

Leverantörsskulder

21 042

17 468

3 080

3 630

–

–

6 735

4 019

Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag

–

6 010

–

6 010

241

193

52

–

Övriga skulder

12 217

13 616

10 558

12 719

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

28 256

29 050

16 534

17 604

742 921

767 288

655 953

732 134

3 072 130

3 011 903

1 210 829

1 325 872

1 312 157

1 262 802

3 302

3 948

167 503

217 503

167 355

217 355

Skatteskulder

Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

kassaflödesanalys
Koncern
Belopp i TSEK

2013–08–31

HSB MALMÖ

2012–08–31

2013–08–31

2012–08–31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

4 536

2 576

–14 939

–16 397

20 603

17 683

–1 497

–781

–588

473

47

–528

24 551

20 732

–16 389

–17 706

12 628

3 180

11 581

1 032

5 124

–19 568

1 465

14 815

42 303

4 344

–3 343

–1 859

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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KASSAFLÖDESANALYS (FORTS)
Belopp i TSEK

Koncern
2013–08–31

HSB MALMÖ

2012–08–31

2013–08–31

2012–08–31

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

–60 328

–

–

–15 995

–129 895

–656

–1 091

–6 818

–1 986

–

–38 132

–

–

64 581

–

–22 813

–192 209

63 925

–39 223

463

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

282

462

282

8 874

172 248

–

–

–

–

–38 688

–66 917

9 156

172 710

–38 406

–66 454

28 646

–15 155

22 176

–107 536

Likvida medel vid årets början

135 510

161 304

115 995

138 413

Likvida medel vid årets slut

164 156

146 149

138 171

30 877

Malmö den 2 oktober 2013

Claes Caroli (ordförande)

Maj-Britt Thulin (vice ordförande)

Birgitta Nilsson

Susann Sörensson

Daniel Christiansson

Izet Omanovic

Björn Andersson

Jörgen Åkesson (arbetstagarrepresentant)		

Peter Frank (arbetstagarrepresentant)

Michael Carlsson (verkställande direktör)

		

		

För mer information: kontakta vd Michael Carlsson, telefon 010-442 30 10
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Rapport från revisor
Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i
enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen.
Till styrelsen i HSB Malmö ek för org nr 746000-4836

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den
finansiella delårsrapport för HSB Malmö ek
för per den 31 augusti 2013 och den åttamånadersperiod som slutade per detta datum. Det
är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta och presentera
denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats
om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens
inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i
enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av
finansiell delårsinformation utförd av företagets
valda revisor. En översiktlig granskning består
av att göra förfrågningar, i första hand till
personer som är ansvariga för finansiella
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analy-

tisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder
som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som
en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att den bifogade
delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 2 oktober 2013
KPMG AB

David Olow
Auktoriserad revisor
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HSB Malmö ek för (organisationsnummer: 746000-4836)
HSB Turning Torso, 211 15 Malmö
www.hsb.se/malmo, info@malmo.hsb.se, 010-442 30 00
För mer information om delårsrapporten, kontakta vd Michael Carlsson: 010-442 30 10

