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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Trumman kallas härmed till

ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 18.00

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

090395”?pr
Föreningsstämmans öppnande
Val av stämmoordförande

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Godkännande av röstlängd

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Godkännande av dagordning

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Val av minst två rösträknare

Fråga om kallelse skett1 behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
ll. Genomgång av revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

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

15. Beslut om antal styrelseledamöter

16. Val av styrelseledamöter

17. Presentation av HSB-ledamot

18. Val av 3 revisorer

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

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

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar

anmälda ärenden som angivits i kallelsen

23. Föreningsstämmans avslutande
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ÅRSREDOVISNING
HSB Brf Trumman i Malmö

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2018-01-01— 2018-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Trumman 1, i syfte att upplåta
lokaler och bostadslägenheter för permanent boende utan tidsbegränsning till föreningens

medlemmar, och därmed främja deras ekonomiska intresse.

I föreningen finns fem bostadshus om sammanlagt 15 trapphus på adresserna

Köpenhamnsvägen 41, 43, 45, 47 samt 49. Föreningens byggnader färdigställdes 1952, och
föreningen är registrerad sedan 1949.

Fastigheten trumman 1 innehåller 397 lägenheter, 9 lokaler och totalt 97 garageplatser, varav
7 för MC.

Föreningens bostäder fördelar sig enligt följande:
1:or, 19st

2:or, 193st
3zor, 148st
4:or, 25st

5:or, 9st

Total lägenhetsyta: 26 543 kvadratmeter

Total lokalyta: 862 kvadratmeter

Snittyta Lägenhet: 66,7 kvadratmeter

FÖRENINGSSTÄMMOR

En extrastämma hölls 2018-01-17, med 46 närvarande röster, samt 5 fullmakter, sammanlagt

51 röster. Stämman beslutade genom en andra omröstning att fastslå föreningens nya stadgar.
Stämman beslutade även att upplåta lokal 409 för ombildning till 2 bostadsrättslägenheter.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 april 2018 på Folkets hus Limhamn. 78 medlemmar

med 69 röster närvarade. Genom fullmakt representerades ytterligare en medlem, totalt 70

röster. Ytterligare 3 personers närvaro, i egenskap av ombud, biträde eller stämmofunktionär,

godkändes av stämman.



2

Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman

STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET

Ordförande Per-Olov Larsson

Sekreterare Tobias Rastbäck

Vice Ordf. Gertrud Wåhlin

Ledamot Anna Josefsson

Ledamot Jens Hansen

Ledamot Malin Olofsson

HSB-Ledamot Rikard Andersson

I tur att avgå är Per-Olov Larsson, Jens Hansen och Tobias Rastbäck. Även Malin Olofsson

har meddelat att hon kömmer att avgå på grund av flytt. Styrelsen har under året hållit 13

protokollförda ordinarie styrelsemöten, samt ett flertal arbetsmöten varav samtliga
innehållande beslut av fullmäktige styrelse har protokollförts.

FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING

Per-Olov Larsson, Anna Josefsson, Tobias Rastbäck och Jens Hansen.

REVISORER

Joachim Holmgren och Robert Hellberg har agerat som föreningens interna revisorer samt

externrevisor Lars Johansson, utsedd av HSB Riksförbund.

VALBEREDNING

På föreningsstämman utsågs Louise Lundström (sammankallande), Helen Persson och Liza

Dagberg att agera valberedning.

REPRESENTANTER I HSB FULLMÄKTIGE

Per-Olov Larsson, Gertrud Wåhlin och Anna Josefsson har agerat som representanter i HSB

Fullmäktige.

VICEVÄRD / FASTIGHETSSKÖTARE

Christian Gräntz (Sydsverige Entreprenad) har agerat Vicevärd.

MEDLEMSANTALET - LÄGENHETSÖVERLÅTELSER

Vid årets slut var antalet medlemmar 48lst.

Medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter, då fler än en medlem kan bo i samma

lägenhet. Även HSB Malmö innehar medlemskap i föreningen. Att noteras bör dock, att även
om flera medlemmar bor i samma bostadsrätt, innehas endast en rösträtt per bostadsrätt.

Under 2018 har 30 bostadsrättsöverlåtelser ägt rum.
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Avsägelser eller Nya Bostadsrätter
På den extrastämma som hölls 2018-01-17 beslutades att ta lokal 409 i anspråk för

omvandling till 2 nya bostadsrätter.
Omräkning av andelstalet stod klart till 2018-09-01. 2 lägenheter på plan 0 i hus 41 har
producerats, varav den ena lägenheten till årsskiftet hade sålts som bostadsrätt till en ny
föreningsmedlem. Den andra lägenheten var vid årsskiftet fortfarande ej avyttrad.

MEDLEMSINFORMATION

Föreningens medlemsinformation Trummanbladet har utkommit med 4 nummer under 2018.
Hemsidan har uppdaterats med diverse information för att och till viss del stöpts om.

Informationsträffmed medlemmar som berörs av föreningens renoveringsarbeten har hållits.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Färdigställande av två nya bostadsrätter till försäljning (Plan 0)
Beslut och påbörjan av relining av stående avloppsstammar

Modernisering av gemensamma uteplatser
Energibesparande projektering
Omförhandling avtal för Gemensam El (IMD).

ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING

En fulltalig styrelse tillsammans med föreningens Vicevärd genomförde en den 19:e

september den vanliga besiktningen, vilken protokollförts.
Fastigheterna med de gemensamma utrymmena bedöms vara i gott skick. Visst behov av
underhållsåtgärder framkom, varav samtliga av icke kritisk natur. Somliga planerade
underhållsarbeten konstaterades kunna senareläggas.

UNDERHÅLLSINSATSER UNDER 2018

Relining stående avloppsstammar Hus 43
Målning Pergonia
Underhåll Gymmet, samt införskaffande av ny maskin

Byte av viss tvättutrustning
Kontroll av dräneringsbrunnar

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ekonomi

Styrelsen bedömer föreningens ekonomi som fortsatt god. Föreningen har en förhållandevis
låg belåningsgrad per kvadratmeter, och de senaste årens gynnsamma ränteläge har gjort att
föreningens lån kunnat bindas om till lägre räntor. Föreningen har inte behövt ta upp några
nya lån, och kunnat fortsätta hålla en normal amorteringsnivå. Föreningen har kunnat utföra

första etappen av reliningen med egna medel.

Flera olika parallella arbeten med energibesparande projektering drivs, för på sikt minska /' %
kostnad för uppvärmning. ”

also
Må fö (3,7

v; w
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Årsavgifter
Årsavgiftema har höjts med 2% per år de senaste åren. Inför 2019 lades höjningen till 1%.
Prognosen för de närmaste åren ligger på mellan 1 till 3%, beroende på beslut om
tomträttsavgäld samt ränteläge.

Tomträttsavgäld
Nuvarande belopp är 30.000 kr per år. Avtalet med Malmö Kommun löper ut 2024—12-25 1, och

beloppet väntas då höjas i väsentlig grad. Styrelsen har haft stort fokus på denna fråga, och
har tillsammans med flera andra bostadsrättsföreningar närvarat vid möten med kommunen

och arbetsgrupper.

Det råder för närvarande en stor osäkerhet på hur stor höjningen kommer att bli, samt

huruvida föreningen kan erbjudas att friköpa marken, och i så fall till vilken kostnad.

Styrelsen har fortsatt kalkylera på kraftigt ökade kostnader 2025, och fortsatt följa
underhållsplanen som anpassats därefter.
Det styrelsen framför allt sett att den kan påverka är att tillse att byggnaderna är i gott skick,

och ta tillfället i akt att genomföra stora underhållsarbeten i god tid innan 2025. Tillsammans

med en kontinuerlig översyn av föreningens gemensamma lån bör framtida styrelser kunna

hantera övergången till nya förhållanden på ett enklare sätt.

STYRELSENS SLUTORD

Verksamhetsåret har till stor del präglats av avslutande och uppföljning på nyligen avslutade

projekt.
Arbetet med att renovera de stående avloppsstammarna har efter långt projekteringsarbete

från föregående styrelser kunnat påbörjas. Renoveringsmetoden som valts är invändig

omfodring, så kallad relining. Den första etappen i hus 49 avslutades i december 2018, och
nästa etapp kommer påbörjas under 2019 i hus 47. Detta är för närvarande den sista stora

renovering som föreningen behöver göra, för att säkerställa att husen är i gott strukturellt
skick för de närmaste åren.

Styrelsen driver även ett projekt för att sänka föreningens energikostnader. Sedan tidigare har
föreningens värmeväxlare och styrventiler, tillsammans med temperaturgivare kunnat ge vissa
besparingar.
Under året har olika delar av projektet kunnat identifieras, där bland annat översyn av fönster,

ventilation och fläktstyrning kan ge omfattande förbättringar.

Efter att föreningen har de grundläggande förutsättningarna på plats, kan ytterligare

investeringar i smarta klimatstyrsystem och värmeåtervinning byggas på för att ytterligare
minska de långsiktiga kostnaderna för uppvärmning.

Föreningen har sedan tidigare tecknat HSB Energiavtal, vilket löper över flera år. De hjälper
föreningen med att analysera våra förutsättningar och samtidigt samla in data, vilket hjälper
oss att se vilka åtgärder som gör mest skillnad på kortast tid, så att investeringarna hamnar

rätt.

Den tidigare prognosen om att avgiftema behöver höj as med 2 till 3% per år är fortfarande

gällande. Inför 2019 valde dock styrelsen att låta avgiftshöjningen endast bli 1%, då
föreningen för närvarande har en långsiktigt god ekonomi.
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De 4 stora stötestenama som kantar diskussionerna om avgiltshöjning är framförallt

Underhåll/investeringar, Förändringar i ränteläget, Energipriser samt Tomträttsavgälden år
2025.

På grund av ett flerårigt arbete med att se över föreningens gemensamma län har

räntekostnaden kunnat sänkas till mycket låga nivåer, och på grund av tidigare års

avgiftshöjningar har föreningen ekonomiskt utrymme att bära kostnadsbesparande
investeringar utan att nya lån tas upp.
Samtidigt verkar både räntor och energipriser vara på väg uppåt, vilket påverkar oss negativt.
En god ekonomisk förvaltning av framtida styrelser skall dock ge föreningen medel att

bibehålla en sund amorteringsnivå, samt även i god tid kunna avsätta medel för ytterligare

investeringar.

Även under 2018 har det hänt mycket i föreningen, det ligger åtskilliga timmar bakom varje

insats, både stora som små. Men tillsammans gör vi medlemmar Trumman till en bra och
stark förening, som står väl rustad inför framtiden.

Styrelsen vill slutligen tacka alla övriga förtroendevalda, projektledare, samt vår agerande
Vicevärd Christian Gräntz, som alla utfört strålande insatser för vår förening.

EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets

utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

S-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 25 227 24 312 25 920 24 687 23 192

Rörelsens kostnader -18 111 -22 569 -21 475 -21 152 -18 614

Finansiella poster, netto -1 828 -2 278 -2 597 -3 250 -3 694

Skatter —49 0 -21 0 0

Årets resultat 5 239 -535 1 827 286 884

Likvida medel & fm. placeringar 10 321 6 776 6 096 4 793 7 332

Skulder till kreditinstitut 107 536 108 736 109 836 110 811 111 515

Fond för yttre underhåll 3 193 0 988 709 533

Balansomslutning 130 637 124 210 127 182 125 153 125 384

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

Soliditet % 13% 9% 9% 8% 8%
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Förändring eget kapital

Underhålls Balanserat Årets
Insatser Uppl.avg fond resultat resultat

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

Förändring insatser 1 173 1 298 827 0

Resultatdisp. under året -534 875 534 875

Ianspråkt. 2018 av yttre fond —1 118 720 1 118 720

Avsättning år 2018 yttre fond 4 312 000 -4 312 000

Årets resultat 5 239 455

Belopp vid årets slut 715 740 1 298 827 3 193. 280 7 474 026 5 239 455

Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat 7 474 026

Årets resultat 5 239 455

Summa till stämmans förfogande 12 713 481

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 12 713 481
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2018-01-01 2017-01-01

Resultaträkning 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter och hyresintäkter Not 1 24 228 245 23 169 577

Ovriga intäkter Not 2 999 228 1 142 573

Summa Nettoomsättning 25 227 473 24 312 150

Fastighetskostnader

Drift Not 3 -9 549 754 -8 985 977

Personalkostnader och arvoden Not 4 -463 244 -701 243

Löpande underhåll Not 5 -1 408 115 -1 919 879

Reriodiskt underhåll Not 6 -1 118 720 —5 102 623

Ovriga externa kostnader Not 7 -1 289 268 -1 463 314

Fastighetsskatt/avgift -631 587 -622 855
' Tomträttsavgäld Not 8 -30 016 —30 050

Avskrivningar Not 9 -3 619 908 -3 742 721

Summa fastighetskostnader -18 110 612 -22 568 661

Rörelseresultat 7 116 861 1 743 489

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 14 433 11 381

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 842 599 -2 289 745

Summa finansiella poster -1 828 166 -2 278 364

Resultat efter finansiella poster 5 288 695 -534 875

Inkomstskatt -49 240 0

Årets resultat 5 239 455 -534 875

Tilläggsupplysning
Årets resultat 5 239 455 -534 875

Avsättning underhållsfond -4 312 000 -3 281 000

lanspråkstagande av fond för yttre underhåll 1 118 720 4 269 034

Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond -3 193 280 988 034

överskott 2 046 175 453 159
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Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgängar

Byggnader och Mark Not 10 114 601 239 115 771 080

Pågående nyanläggningar och förskott Not 11 4 675 215 117 119

119276454 115888199

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 12 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 119 277 154 115 888 899

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 23 884 10 739

Avräkningskonto HSB Malmö 10 318 089 4 767 981

Ovriga fordringar Not 13 49 202 52 143

Aktuell skattefordran 6 495 61 784

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 959 326 1 420 234

11 356 996 6 312 881

Kassa och bank

Kassa och Bank 2 477 2 008 121

2 477 2 008 121

Summa omsättningstillgångar 11 359 473 8 321 002

Summa tillgångar 130 636 627 124 209 901
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Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 15

Bundet eget kapital

Insatser 715 740 714 567

Upplåtelseavgifter 1 298 827 0

Fond för yttre underhåll 3 193 280 0

5 207 847 714 567

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 7 474 026 11 202 181

Årets resultat 5 239 455 -534 875

12 713 481 10667 306

Summa eget kapital 17 921 328 11 381 873

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 78 280 000 107 536 200

78 280 000 107 536 200

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 17 29 256 200 1 200 000

Izeverantörsskulder 2 256 707 1 201 694

Ovriga skulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 2 922 392 2 890 135

34 435 299 5 291 829

Summa skulder 112 715 299 112 828 029

Summa eget kapital och skulder 130 636 627 124 209 901
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2018-01-01 2017-01-01

Kassaflödesanalys 2018-12-31 2017-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 5 288 695 -534 875

Avskrivningar 3 619 908 3 742 721
Årets skatt -49 240 0
Kassaflöde från löpande verksamhet 8 859 363 3 207 846

(före förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Iminskning (+) kortfristiga fordringar 505 993 -162 910
Ökning (+) Iminskning (-) kortfristiga skulder 1 087 270 -1 321 479
Kassaflöde från löpande verksamhet 10 452 626 1 723 457

lnvesteringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -7 008 163 -117119
Kassaflöde från lnvesteringsverksamhet -7 008 163 -117119

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) Iminskning (-) av skulder till kreditinstitut -1 200 000 -1 100 000
Inbetalda insatser 1 300 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 100 000 -1 100 000

Arets kassaflödb 3 544 463 mm

m.mmedel vid ästa början &m102 6 269 764

Likvida medel vidMSM! 1 0 3.20 566 6 776 102
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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 53 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 2,2 %

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)

Övriga 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 är 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.



12

W Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman i Malmö

2018-01-01 2017-01-01
Noter 2018-12-31 2017-12-31

Not 1 Arsavgifter och hyresintäkter
Årsavgifter bostäder 21 712 060 21 083 414

Årsavgifter lokaler 713 625 455 348

Hyresintäkter 845 803 791 234

Årsavgift vatten 3 672 3 672

Årsavgift el 930 381 813 205

Årsavgift värme 22 704 22 704

Bruttoomsättning 24 228 245 23 169 577

Not 2 Övriga intäkter
övriga intäkter 999 228 1 142 573

Not 3 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 2 147 065 1 782 457

El 1 505 558 1 317 853

Uppvärmning 3 318 886 3 438 650
Vatten 820 501 775 539

Sophämtning 338 043 334 089

övriga avgifter 1 363 013 1 285 764

Gemensamma kostnader 56 688 51 625

Summa 9 549 754 8 985 977

Not 4 Persönalkostnader och arvoden

Styrelsearvode 264 000 307 600

Revisorsarvode 31 256 29 400
Löner och andra ersättningar 21 000 9 610

Summa 316 256 346 610

Löner och ersättningar 43 416 158 097

Övriga kostnader anställda 0 2 210

Summa 43 416 160 307

Sociala kostnader 103 572 186 451

Övriga gemensamma kostnader 0 7 875

Summa 103 572 194 326

Totalt 463 244 701 243

Medeltalet anställa under räkenskapsåret 0 1

Not 5 Löpande underhåll
Löpande underhåll 0 4 089

Material i löpande underhåll 76 405 84 022

Löpande underhåll av bostäder 138 398 232 231

Löpande underhåll av lokaler 5 087 58 239

Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 8 613 40 518

Löpande underhåll tvättutrustning 43 256 77 575

Löpande underhåll av installationer 10 000 0

Löpande underhåll Va/sanitet 115 818 146 608

Löpande underhåll värme 44 976 1 138

Löpande underhåll ventilation 39 965 16 496

Löpande underhåll el 116 614 308 956

Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 0 1 931

Löpande underhåll hissar 73 031 76 455

Löpande underhåll huskropp utvändigt 67 662 3 504

Löpande underhåll markytor 387 280 99 876

Löpande underhåll garage och p-platser 2 930 238 029

Skadegörelse 31 038 28 806

Försäkringsskador 247 042 501 407

Summa 1 408115 1 919 879
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Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman i Malmö

2018-01-01 2017-01-01
Noter 2018-12-31 2017-12-31

Not & Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll O 5 938
Periodiskt underhåll lokaler 0 259 359
Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 0 525 845
Periodiskt underhåll tvättutrustning 276 254 169 539
Periodiskt underhåll installationer 12 500 0
Periodiskt underhåll va/sanitet 29 181 301 250
Periodiskt underhåll värme 0 150 000
Periodiskt underhåll ventilation 0 2 860 943

Periodiskt underhåll el 33 784 108 713
Periodiskt underhåll tele/tv/porttelefon O 0
Periodiskt underhåll hissar 0 46 338
Periodiskt underhåll huskropp utvändigt 54 000 0
Periodiskt underhåll markytor 713 001 674 698
Periodiskt underhåll garage och p-plats 0 0
Summa 1 118 720 5 102 623

.

Not 7 övrigaMmmm:

Förvaltningsarvoden 481 516 496 481
Revisionsarvoden 22 163 22 238

Övriga externa kostnader 785 589 944 595
Summa 1 289 268 1 463 314

No!& Tomträttsavgäldä
Tomträttsavgäld 30 016 30 050

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

Not 9 Avskrivnlngar
Byggnader och ombyggnader 3 619 908 3 742 722
Summa 3 619 908 3 742 721
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' Org Nr: 746000-5643
HSB Brf Trumman i Malmö

Noter 2018-12-31 2017-12-31

Not 10 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader 161 116 692 161 116 692

Omklassilicering 2 450 067 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 163 566 759 161 116 692

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader -45 345 612 -41 602 890

Årets avskrivningar -3 619 908 -3 742 722

Utgående avskrivningar -48 965 520 -45 345 612

Bokfört värde Byggnader 114 601 239 115 771 090

Bokfört värde Byggnader och Mark 114 601 239 115 771 080

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

Nat 11- Pägående byggnation
Ingående anskaffningsvärde 117 119 0

Omklassiflcering 0 0

Årets investeringar 4 558 096 1 17 119

Pågående nyanläggningar 4 675 215 117 119

Avser relining och beräknas uppgå till 21 ,5 mkr.

Beräknas färdigt år 2021.

Not 12 mehr

Andel HSB Malmö 500 500

Andel Fonus 200 200

700 700

&(”?? GÅ)

"?”/( En
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Org Nr: 746000-5643

HSB Brf Trumman i Malmö

Noter 2018-12-31 2017-12-31

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 49 202 52 143

49 202 52 143

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 556 540 415 994

Upplupna ränteintäkter 295 000 902 000
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 786 102 240

959 326 1 420 234

Not 15 Förändring av eget kapital

Uppl. Underhålls- Balanserat res.
Insatser av ifter fond /Dis .fond Årets resultat

Belopp vid årets ingång 714 567 0 0 11 202 181 -534 875
Förändr insats och upplåtelsekapital 1 173 1 298 827 0

Resultatdisponering under året -534 875 534 875

lanspråkstag 2018 'av yttre fond -1 118 720 1 118 720

Avsättning år 2018 yttre fond 4 312 000 -4 312 000
Årets resultat 5 239 455
Belopp vid årets slut 715 740 1 298 827 3 193 280 7 474 026 5 239 455

Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Låneinstitut Lånenummer Ränta Slutdatum Belo
Nordea Hypotek 39788741630 0,75% 2019—1 1-13 3 700 000 100 000
Nordea Hypotek 39788741649 0,75% 2019-11—13 4 700 000 100 000
Nordea Hypotek 39788741657 0,75% 2019-11-13 900 000 300 000
SBAB 25316800 2,12% 2024-01-02 10 000 000 0
SBAB 25320026 2,21% 2024—1 1-13 9 000 000 0
SEB Bolån 31818508 1,94% 2023-12—28 9 500 000 100 000
SEB Bolån 31818974 2,41% 2027-12-28 19 275 000 100 000
SEB Bolån 35495495 0,57% 2018-10-28 2 430 000 100 000
SEB Bolån 35767576 0,86% 2018—12-28 3 800 000 100 000
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 9 100 000 100 000
Swedbank Hypotek 2857119784 2,18% 2022-12-22 10 000 000 0
Swedbank Hypotek 2950447884 0,72% 2019-05-28 2 950 000 100 000
Swedbank Hypotek 2950447892 0.72% 2019-05-28 4 350 000 100 000

107 536 200 1 200 000

Avgår kortfristig del -29 256 200

78 280 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 101 536 200
Finns Swap-avtal knutna till föreningen

Nej
Genomsnittsränta vid årets utgång 1,69%

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,

oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter 115 953 100 115 953 100

Eventualförpliktelser Inga Inga

9
% vm

&) _
(23 'o'—)

%%
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' OrgNr: 746000-5643
HSB Brf Trumman i Malmö

Noter 2018-12-31 2017-12-31

Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld 29 256 200 1 200 000

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader 148 004 153 681
Övriga upplupna kostnader 1 027 553 838 168
Förutbetalda hyror och avgifter 1 746 835 1 898 286

Övriga förutbetalda intäkter 0 0

2 922 392 2 890 135

-

74//.(/[(fi.
... (...i/”X)

öerimä Wåhlin

Tobias Rastback Per-Olov Larsson

Åhl/mt;%%Mw
Rikard Andersson

Vår revisionsberättelse har_lg! 3- 2619 avgi' nde denna årsredovisning

.ft)/mf[1144
Robert Hellberg

,

Av föreningen vald revisor BoRevi on 8

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

J chim Holmg n

A föreningen v Id revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Trumman i Malmö, org.nr. 746000-5643 Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

Rapport om årsredovisningen revisionen. Dessutom:

Uttalanden identinerar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Trumman i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
Malmö för år 2018. på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

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

rättvisande bild av föreningens Hnansiella 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 i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

årsredovisningens övriga delar. information eller 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
utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper somRevisorn 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
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de

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

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser ellerändamålsenliga 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 är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas det änns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
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, närså är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om innehålleti årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 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
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig de eventuella betydande bristeri den interna kontrollen som jag

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 godinnehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt rimlig grad av
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
bild 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 harvi även utfört en revision en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

av styrelsens förvaltning för HSB Brf Trumman i Malmö för år 2018 Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
förlust. räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionellaVi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserargranskningen 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 prövarfattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 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 övrigtfullgjort 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

beträffande 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 förföreningens organisation och förvaltningen av Lars Johansson

föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att Av HSB Riksförbund utsedd Avi reningen vald revisor
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse

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
Robert Hellberg

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
Av föreningen vald revisoren 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.



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