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Kallelse ordinarie föreningsstämma

Till medlemmarna i HSB Brf Ellstorp

Du kallas härmed till bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma enligt nedan.

Tid: Tisdag den 15 maj 2018 kl 19.00
Plats : Rönnens Aula, Rönnblomsgatan 6A i Malmö

Ärende

Föreningsstämman kommer utöver ordinarie stämmoärenden även behandla en motion samt förslag
till reviderade stadgar. Bakgrunden till förslaget är att riksdagen beslutat om förändringar i Lagen om

ekonomiska föreningar med konsekvensändringar i Bostadsrättslagen. Lagändringarna trädde i kraft

den 1/7 2016.

Föregående föreningsstämma beslutade enhälligt att godkänna förslag till nya stadgar. Denna stämma
har att i andra läsningen godkänna förslaget. Beslutet ska fattas med minst 2/3 majoritet.

Förslag till dagordning
Föreningsstämmans öppnande

EDPOSS-WP'PPJNZ—
Val av stämmoordförande

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Godkännande av röstlängd

Fråga om närvarorätt på föreningsstämman
Godkännande av dagordning

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av verksamhetsplan

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande mandatperiod samt

principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

17. Val av revisor/er och suppleant

18. Val av valberedning

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

20. Övriga i kallelsen anmälda ärenden
A/ Styrelsens förslag till ändring av stadgar (beslut två av två).

Föregående stämma beslutade enhälligt, i ett första beslut, att anta förslaget till stadgar.
B/ Motion ang laddning av elcyklar, borttagande av grindar mot Nobelvägen, poolbil samt

laddstolpe för poolbil
21. Föreningsstämmans avslutande

Välkomna

Styrelsen

HSB BRF ELLSTORP | MALMÖ
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NSB - dir mallan-mn bov HSB Brf Ellstorp i Malmö

HSB certifieringen har upphört sedan årsskiRet 2017 då HSB Riksförbund valt att inte längre utveckla

och tillhandahålla tjänsten.

HSB Malmö har därför tagit fram tjänsten verksamhetsplan som speglar den grognosticerade framtida

utvecklingen för föreningen både i framtida underhåll/investering och ekonomi. Uppgifterna är
hämtade från föreningens senaste budget och prognos samt underhållsplan.

HSB Malmö ek för

Administrativ förvaltning
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HSB Brf EllstorpHSB—därmöjllghamma bo, 1 Malmo

VERKSAMHETSPLAN

ATT BO | BOSTADSRÄTT

En bostadsrättsförening kan äga alla fastigheter och marken de står på, alternativt äga

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

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

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

ordningsföreskrifter och stadgar. Som bostadsrättsinnehavare har du ett särskilt ansvar för
lägenheten du bor i: du ska bevara den i, som det heter, ”sundhet, ordning och skick”.

Det unika med bostadsrätten är att man gemensamt äger, bestämmer och tar ansvar för hela

boendemiljön. Därför har du också ett ansvar för fastighetens utrymmen — både ute och inne
— som ni medlemmar gemensamt förfogar över. Det ligger med andra ord i allas intresse att

hålla nere kostnader för drift och underhåll.

FRAMTIDSPLANERING OCH AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR

Styrelsen för Brf Ellstorp har valt att ge utökad information om föreningens och ekonomi. I
samband med budget och prognosarbetet under hösten 2017 har olika alternativ simulerats i en

femårskalkyl.

I tabell nedan redogörs för underhållsåtgärder/investeringar som finns inplanerat enligt

föreningens underhållsplan för de kommande 10 åren, underhållsplanen revideras årligen.
Nuvarande underhållsplan år upprättad av Robert Andersson, HSB Malmö 2017—10—26.

Planerat underhåll enligt underhållsplan

Planerat Planerat Planerat Planerat Planerat 2023-

2018 2019 2020 2021 2022 2029

Mark

Fasader

 Fönster/Dörrar
 Tak
Invändigt
VVS XXX
 El
Styr- och övervakning
Hissar

Tvättutrustnin_
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HSB Brf Ellstorp i Malmöusa _ uarmamhmma bo,

Finansiering

Beräknad Finansieras Finansieras

Större underhåll och nyinvesteringar kostnad i med egna med nya

under året medel i tkr lån i tkr

Stambyte, yttertak
Fasader, invändigt,

Dörrar/entrépartier,
markkompletteringar

Värmeanläggning
Luftbehandlin_

*se kommentarer under rubriken lån nedan.

Lån

Projektet för stambyte löper över åren 2013-2019. Totalt beräknas hela stambytet kosta 102 milj
kr.

Styrelsen för Brf Ellstorp har valt att ta upp hela lånebeloppet (100 milj kr) för
stamrenoveringen i slutet av 2016.
Den tillfälliga överlikviditet som uppstår placeras på bunden inlåning på olika löptider.

Räntesatsen for den bundna placeringen har under 2017 legat strax under inlåningsräntan.

Under år 2020 beräknar vi att föreningen kan punktamortera 3 milj kr och 4 milj kr under år

2022.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Femårskalkylen visar att avgifterna måste förändras (se nedan) för att hantera kommande och
nuvarande underhållsåtgärder/investeringar bl a pga ökade avskrivningskostnader för

föreningen. Nuvarande driftskostnader är uppräknade med 2-3% årligen.

Planerade avgiftsförändringar under de kommande fem åren

Dessa avgiftsförändringar ska ses som riktmärke med de i dag kända faktorer för föreningens

ekonomi.

 ___—__ 

Genomsnitth- av-ift kr er mz
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Historiska nyckeltal för föreningen

Genomsnittlig årsavgiti/kvm

Genomsnittlig hyra/kvm Föreningen har inga hyresrätter

Lån kr/kvm

Räntekostnad kr/kvm 98 50

Kassalikviditet* 1145% 1 161%

Soliditet 26% 24%

Räntekänslighet" 7,2 8,1

* Detta nyckeltal anger företagets betalningsfönnåga på kort sikt
Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart.

Föreningens höga kassalikviditet beror på nya lån tagits upp till stambyte och placerats på
hunden inlåning. Därmed ökar omsättningstillgångama i Föreningen.

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

Tumregeln blir i all sin enkelhet: Under 5 = bra, över 10 = inte bra, 20 = mycket illa!
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HSB Brf Ellstorp i Malmö

ÅRSREDOVISNING
HSB BRF Ellstorp i Malmö.

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

Föreningen har sitt säte i Malmö.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastighetema:
Loke 1, Loke 2 och Ellstorp 3.

Fastighetemas adresser är:
Nobelvägen 145, Nobelvägen 147, Ellstorpsgatan 2 och Ellstorpsgatan 4.
Fastigheterna innehåller:
404 st lägenheter

13 st lokaler

I fastigheten finns:

4 st bostadshus

29 st trapphus

Föreningen äger lokalerna nr 216 och 403 per 2017-12-31.
Föreningens 404 st bostäder fördelar sig enligt följande:

Total lägenhetsyta: 20 581 kvm

Total lokalyta: 1 132 kvm.

Lägenheternas medelyta: 50,9 kvm. &
Föreningens byggnader färdigställdes år 1938.
Antal garageplatser för bil uppgår till 95 st. Antal garageplatser för motorcykel uppgår till 13 R%

st. ?

(X
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FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 maj 2017 i Rönnens Aula. Närvarande var 22

röstberättigade medlemmar.

STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET

Ordförande Margareta Janstad
Vice ordförande Anders Söderberg

Kassör Linus Ästradsson

Ledamot Hanna Remle

tillika sekreterare

Ledamot Jolanta Flink

tillika vice sekreterare

Ledamot Jonatan Rix

tillika webbansvarig

Suppleant Anders Bengtsson

HSB-representant Kent Bengtsson

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamot Linus Ästradsson och

Hanna Remle samt suppleant Anders Bengtsson. Styrelsen har under året hållit 15

sammanträden.

FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING

Margareta Janstad, Anders Söderberg, Linus Ästradsson och Hanna Remle.

REVISORER

Andreas Fazakas och Cecilia Welander samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB

Riksförbund.

VALBEREDNING

Sammankallande Andreas Fazakas och ledamot Cecilia Welander.

REPRESENTANTER I HSB FULLMÄKTIG

Hanna Remle och Jonatan Rix som ordinarie ledamöter och Anders Bengtsson som suppleant.

FASTIGHETSFÖRVALTARE OCH FASTIGHETSSKÖTARE
Maria Larsson, fastighetsförvaltare

Kai Jansson, vikarierande fastighetsförvaltare

Henrik Karlberg, fastighetsskötare N

W *
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MEDLEMSANTALET - LÄGENHETSÖVERLÅTELSER

Vid årets slut var medlemsantalet 467 st (fg år 457 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 54 st.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Informations- och medlemsmöte

Inget medlemsmöte har hållits under året, däremot hålls trappmöten inom projektet för

stambyte och badrumsrenovering.

Ombyggnad och underhållsplan
Under 2017 har en uppdatering av underhållsplanen genomförts. En översyn av fasader, tak,

balkonger och trapphus har genomförts. Översynen visar att fasader och tak för tillfället inte
är i behov av underhåll. Ett projekt har startats upp för underhåll av balkonger, trapphus och

ytterdörrar.

Nyinvesteringar
Under 2017 har stambyte och badrumsrenovering fortlöpt. Projektet beräknas vara klart under

slutet av 2018.

Årets löpande underhåll

Det löpande underhållet har under året bedrivits i normal omfattning.

Aktiviteter

Ingen aktivitet har hållits under året.

Ekonomi

Styrelsen fortsätter att arbeta långsiktigt med ekonomin genom att föreningen försöker
förbereda de stora investeringar som är nödvändiga att genomföras i föreningens fastigheter.

Projektet för stambyte och badrumsrenovering har fortlöpt under 2017. Ekonomisk
konsekvens för projektet är beaktat i utvecklingen av årsavgiften framöver. De närmaste årens

större investeringar och underhåll fmns redovisade i certifieringshandlingama.

Föreningens stabila ekonomi och långsiktighet skapar förutsättningar för att i framtiden ta nya
lån om det skulle uppstå ett behov av kapital vid stora investeringar, exempelvis har lån

upptagits för del av stambyte och badrumsrenovering. Eftersom lånen är spridda över tiden
finns det även möjlighet för framtida styrelser att amortera på lånen.

n
.För att även i fortsättningen hålla en balans iwi förenings ekonomi planeras avgittshöjningar

som tillsammans med lån och egna medel ska bära framtida investeringar. Det innebär alt/t % N

/
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HSB Brf Ellstorp i Malmö

kostnaderna för dessa sprids över såväl nuvarande som framtida medlemmar på ett så rimligt

och rättvist sätt som möjligt.

Årsavgifter
Under 2017 höjdes årsavgiften med 5 %. Styrelsen har beslutat att det blir en höjning av

årsavgiften med 4 % under 2018.

Avsägelser lägenheter och lokaler
Det har inte varit några avsägelser under 2017.

ÅRLIG BESIKTNING

Fastigheterna har besiktigats löpande under året. I samband med att brister uppdagats har

åtgärder vidtagits.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ombyggnad och underhållsplan
Stambyte och badrumsrenovering påbörjades i början av 2016 och projektet beräknas vara
klart under slutet av 2018. Huvudentreprenör är Servicekuben AB.

En översyn av fasader, tak, balkonger och trapphus har genomförts under 2017. Översynen

Visar att fasader och tak för tillfället inte är i behov av underhåll. Ett projekt har startats upp

för underhåll av balkonger, trapphus och ytterdörrar.

Planerade större beslut under 2018

Föreningen planerar att genomföra lagstadgad stadgeändring under 2018.

MWii.—Al

&%%(/31M
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EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets

utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Femårigt sammandrag

5-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 18 489 17 385 16 649 15748 15413

Rörelsens kostnader -14 250 -14 418 -13 018 -12 341 -10 353

Finansiella poster, netto -1 768 -1 067 -1 090 -1 226 -1397

Årets resultat 2 471 1 900 2 541 2 181 3 663

Likvida medel & fm. placeringar 55 786 99 689 2 373 1 308 3 620

Skulder till kreditinstitut 133 730 140 180 40 951 35 337 33 817

Fond för yttre underhåll 27 667 27 925 28 243 27 949 26 273

Balansomslutning 187 689 194 691 89 164 81 094 77 745

Fastighetens taxeringsvärde 184 854 184 854 162 200 162 200 162 200

Soliditet % 26% 24% 50% 52% 51%

Alla belopp i kronor

Räntekostnad kr/kvm 98 50 50 57 66

Låneskuld kr/kvm 6 159 6 456 1 886 1 627 1 557

Genomsnittlig avgift kr/ kvm 796 757 728 699 693

Förändring av eget kapital

Underhålls- Balanserat Årets
Insatser fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 481 150 27 924 930 16 459 783 1 899 759

Resultatdisponering under året 1 899 759 -1 899 759

lanspråkstagande 2017 av yttre fond -394 282 394 282

Avsättning år 2017 yttre fond 136 000 -136 000

Årets resultat 2 470 771

Belopp vid årets slut 481 150 27 666 649 18 617 823 2 470 771
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Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat 18 617 823

Årets resultat 2 470 771

Summa till stämmans förfogande 21 088 594

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 21 088 594

STYRELSENS SLUTORD

Arbetet med stambyte fortsatte under 2017 och arbetet följer tidsplan och budget. Projektet

beräknas vara klart under slutet av 2018.

Ellstorpsbladet fortsätter att upprättas ett antal gånger om året med aktuell information från
styrelsen. Med Ellstorpsbladet får medlemmar en del information men också några

påminnelser om de regler som gäller i vårt gemensamma bostadsområde. Vi vill också passa
på och säga att du alltid är välkommen att kontakta oss eller föreningens förvaltare med dina
frågor och förslag.

Vid den årliga genomgången av källar- och Vindsutrymmen framkom det att vissa medlemmar

fortfarande ställer saker utanför förråden. Detta utgör inte bara en fara, eftersom det ökar

brandrisken och hindrar framkomligheten, utan kostar även föreningen stora summor vid

bortforsling.

Föreningen har fortfarande problem med att medlemmar ställer skrymmande avfall, till
exempel möbler, i och utanför miljöhusen. Hanteringen av dessa grovsopor är kostsam för
föreningen. Föreningen betalar redan för en särskild container en gång per månad där
medlemmar kan göra sig av med skrymmande avfall. Insamlingen av matavfallet i miljöhusen

fortsätter, och ju mer vi samlar in desto bättre blir det för både föreningens ekonomi och vår

gemensamma miljö.

Styrelsen tackar medlemmarna för ett gott samarbete under 2017 och ser fram emot nya
utmaningar under 2018 tillsammans med Er!
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2017-01-01 2016-01-01

Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31

Not 1 18 4188 721 17 384 834

Not 2 —7 748 984 -7 285 649

Personalkostnader och arvoden Not 3 -309 179 -376 037

Löpande underhåll Not 4 -624 303 -834 023

Periodiskt underhåll Not 5 -394 282 -771 711

Övriga externa kostnader Not 6 -1 148 910 -1 144 180

Fastighetsskatt/avgift -599 847 -582 080

Avskrivningar Not 7 -3 424 738 —3 424 738

Summa fastighetskostnader -14 250 242 -14 418 418

ämm 29%416

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 357 296 10 595

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 125 004 -1 077 252

Summa finansiella poster -1 767 708 -1 066 657

Mets resdltat 2 470 ETM 1 899 759

Tilläggsupplysning
Årets resultat 2 470 771 1 899 759

Avsättning underhållsfond -136 000 -454 ooo

Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll 3921 252 771 711

Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond 258 282 317 711

Överskott 2 729 052 2 217 470
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HSB Brf Ellstorp i Malmö

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiel/a anläggningstillgångar

Byggnader och Mark Not 8 78 266 821 81 691 559

Pågående nyanläggningar och förskott Not 9 53 132 006 12 916 817

131 398 826 94 608 375

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 10 700 700

Egna Brf, långvarigt bruk Not 11 203 140 203 140

203 840 203 840

Summa anläggningstillgångar 131 602 666 94 812 215

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-V, hyres och andra kundfordringar 111 973 38 465

Avräkningskonto HSB Malmö 55 479 309 11 463 083

Ovriga fordringar Not 12 52 861 52 836

Aktuell skattefordran 0 10 535

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 135 887 88 292

55 780 030 11 653 211

Kortfristiga placeringar Not 14 0 88 179 375

Kassa och bank

Kassa och Bank 45 406 46 656

45 406 46 656

Summa omsättningstillgångar 55 825 436 99 879 242

Summa tillgångar 187 428 102 194 691 457
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Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 15

Bundet eget kapital

Insatser 481 150 481 150

Fond för yttre underhåll 27 666 649 27 924 930

28 147 799 28 406 080

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 18 617 823 16 459 783

Årets resultat 2 470 771 1 899 759

21 088 594 18 359 542

Summa eget kapital 49 236 393 46 765 622

Skulder

Långfristiga sku/der
Skulder till kreditinstitut Not 16 133 316 430 139 322 976

133 316 430 139 322 976

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 17 414 000 856 840

Leverantörsskulder 1 645 359 5 070 582

Aktuell skatteskuld 8 500 0

Fond för inre underhåll 235 731 240 477

Övriga skulder Not 18 78 253 21 077

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 2 493 437 2 413 882

4875 280 8 602 859

Summa skulder 138191 710 147 925 835

Summa eget kapital och skulder 187 428 102 194 691 457
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2017-01-01 2016-01-01

Kassaflödesanalys 2017-12-31 2016-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 2 470 771 1 899 759

Avskrivningar 3 424 738 3 424 738

Kassaflöde från löpande verksamhet 5 895 509 5 324 497

(före förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
(_)kning (-) lminskning (+) kortfristiga fordringar -110 593 312 591

Okning (+) lminskning (-) kortfristiga skulder -3 727 579 4 811 252

Kassaflöde från löpande verksamhet 2 057 336 10 448 340

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -40 215 189 -11 952 375

Kostnadsförd del av investering 0 3 844

Kassaflöde från investeringsverksamhet -40 215 189 -11 948 531

finansieringsverksamhet
Okning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -6 006 546 99 191 474

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -6 006 546 99 191 474

Årets kassaflöde -44 164 399 97 691 283

Likvida medel vid årets början 99 689 114 2 372 830

Likvida medel vid årets slut 55 524 715 99 689 114
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Org Nr: 746000-4943

HSB Brf Ellstorp i Malmö

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 xx 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 3,18%

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.

Inkomstskattlunderskottsavdrag
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut
till 27 617 959 kr (föregående år 27 617 959 kr)
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' Org Nr: 746000-4943
HSB Brf Ellstorp i Malmö

2017-01-01 2016-01-01

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 1 Nettoomsättning
Årsavgifter bostäder 16 528 715 15 746 197

Årsavgifter lokaler 729 300 687 153

Hyresintäkter 721 269 722 887

Årsavgift vatten 6 600 6 600

övriga intäkter 502 837 221 997

18 488 721 17 384 834

Not 2 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 2 074 309 1 858 776

El 729173 737112

Uppvärmning 2 723 022 2 602 425

Vatten 886 840 836 906

Sophämtning 496 025 516 241

Övriga avgifter 839 616 664 961

Gemensamma kostnader 0 69 228

Summa 7 748 984 7 285 649

Not 3 Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvode 156 450 188 020

Revisorsarvode 33 050 32 800

Löner och andra ersättningar 10 000 9 900

Summa 199 500 230 720

Löner och ersättningar 35 760 68 275

Summa 35 760 68 275

Sociala kostnader 73 919 77 042

Summa 73 919 77 042

Totalt 309 179 376 037

Medeltalet anställa under räkenskapsåret 0 0

Not 4 Löpande underhåll
Löpande underhåll 21 637 14 465

Material i löpande underhåll 31 215 58 801

Kostnadsförd del byggprojekt 0 5 591

Löpande underhåll av lokaler 9 603 0

Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 45 400 9 387

Löpande underhåll tvättutrustning 17 086 20 888

Löpande underhåll av installationer 30 455 56 864

Löpande underhåll Va/sanitet 12 940 163 618

Löpande underhåll värme 71 527 1 407

Löpande underhåll ventilation 68 748 0

Löpande underhåll el 42 332 13 670

Löpande underhåll tele/tv/porttelefon 20 230 528

Löpande underhåll hissar 109 691 46 364

Löpande underhåll huskropp utvändigt 797 17 118

Löpande underhåll markytor 12 671 68 339

Löpande underhåll garage och p-platser 7 875 87 947

Skadegörelse 30 060 17 021

Försäkringsskador 92 036 252 015

Summa 624 303 834 023
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' Org Nr: 746000-4943
HSB Brf Ellstorp i Malmö

2017-01-01 2016-01-01

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not & Wundbrhåm
Periodiskt underhåll O 136 945

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 33 250 73 000

Periodiskt underhåll tvättutrustning 16 588 28 656

Periodiskt underhåll va/sanitet 0 161 625

Periodiskt underhåll ventilation 12 250 0

Periodiskt underhåll el O 171 519

Periodiskt underhåll huskropp utvändigt 8 406 106 250

Periodiskt underhåll markytor 257 025 93 716

Periodiskt underhåll garage och p-plats 66 763 0

Summa 394 282 771 711

Not 6 ÖvrigaMama! kostnader

Förvaltningsarvoden 350 485 357 781

Revisionsarvoden 22 163 21 238

Övriga externa kostnader 776 262 765 162

Summa 1 148 910 1 144180

Not 7 Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader 2 575 214 2 575 214

Markanläggning 849 524 849 524

Summa 3 424 738 3 424 738
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Org Nr: 746000-4943

HSB Brf Ellstorp i Malmö

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 8 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader 82 029 343 81 589 343

Omklassificering 440 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 029 343 82 029 343

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader -23 797 894 —21 222 680

Årets avskrivningar -2 575 214 -2 575 214

Utgående avskrivningar -26 373 108 -23 797 894

Bokfört värde Byggnader 55 656 236 58 231 449

Ingående anskaffningsvärde mark 195 000 195 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 195 000 195 000

Bokfört värde Mark 195 000 195 000

Ingående anskaffningsvärde markanläggning 25 474 000 25 134 000

Omklassificering 0 340 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 474 000 25 474 000

Ingående ackumulerade avskrivningar markanläggning -2 208 891 -1 359 367

Årets avskriningar -849 524 -849 524

Utgående avskrivningar -3 058 415 -2 208 891

Bokfört värde markanläggning 22 415 585 23 265 109

Bokfört värde Byggnader och Mark 78 266 821 81 691 559

Taxeringsvärde för:

Byggnad - bostäder 122 000 000 122 000 000

Byggnad - lokaler 5 200 000 5 200 000

127 200 000 127 200 000

Mark - bostäder 56 000 000 56 000 000

Mark - lokaler 1 654 000 1 654 000

57 654 000 57 654 000

Taxeringsvärde totalt 184 854 000 184 854 000

Not 9 Pågående byggnation
Ingående anskaffningsvärde 12 916 817 1 748 286

Årets investering 40 215 189 11 168 531

Kostnadsförd del av investering 0 -3 844

Omfört till byggnader och markanläggning (komplettering utrymningslarm och utemiljö) 0 -780 000

Pågående nyanläggningar 53 132 006 12 916 817

Pågående byggnation avser stambyte vilket beräknas kosta 102 milj kr och beräknas färdigställas under våren 2019

Not 10 Andelar

Andel HSB Malmö 500 500

Andel Fonus 200 200

700 700

Not 11 Egna Brf, långvarigt bruk
Avser lägenhet 235 (vaktmästarutrymme), 421 (fastighetskontor) och 203 140 203 140

lokal 403 (utställningslokal stambyte)

31/7
& _ HD



21

0
Org Nr: 746000-4943

HSB Brf Ellstorp i Malmö

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 52 861 52 836

52 861 52 836

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

tipplupna ränteintäkter 0 1 370

Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 135 887 86 922

135 887 88 292

Not 14 Kortfristiga placeringar
Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för. 0 88 179 375

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

Insatser avgifter fond /Disp.fond Årets resultat
Belopp vid årets ingång 481 150 0 27 924 930 16 459 783 1 899 759

Resultatdisponering under året 1 899 759 -1 899 759

Ianspråkstagande 2017 av yttre fond -394 282 394 282

Avsättning år 2017 yttre fond 136 000 -136 000

Årets resultat 2 470 771

Belopp vid årets slut 481 150 0 27 666 649 18 617 823 2 470 771

Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering
Nordea Hypotek 39788751652 0,63% 2018-12-27 25 000 000 0

Nordea Hypotek 39788751660 0,85% 2019-11—13 25 000 000 0

Nordea Hypotek 39788751679 1,15% 2020-11-18 25 000 000 0

Nordea Hypotek 39788751687 1,45% 2021-11-17 25 000 000 0

Nordea Hypotek 39788751695 0,80% 2018-11-14 8 875 000 300 000

Stadshypotek 144521 0,70% 2018-04-30 1 368 930 0

Stadshypotek 18833 0.95% 2018-03-01 3 486 500 114 000

Stadshypotek 647656 4,65% 2019-01-30 20 000 000 0

133 730 430 414 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 133 316 430

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 131 660 430

Finns Swap-avtal knutna till föreningen Nej
Genomsnittsränta vid årets utgång 38 730 430 1,52%

38.730.430kr av föreningens lån ska slutbetalas under 2018. Styrelsen bedömer att lånen

kommer att förlängas och därför är av långsiktig karaktär och de

klassificeras därför som långfristiga per 2017-12-31, förutom den del som kommer amorteras

under år 2018 som klassificeras som kortfristiga

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
2017-12-31 2016-12-31

_ ;121'07255306Ställda säkerheter —1'40 j2'55”_3oo. -

Eventualförpliktelser Ing—a ? _Inga
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' Org Nr: 746000-4943
HSB Brf Ellstorp i Malmö

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 414 000 856 840

Not 18 Övriga kortfristiga skulder
Källskatt 32 397 9 915

Arbetsgivaravgifter 33 932 10 387

Mervärdesskatt 1 850 775

Depositioner 10 074 0

Övriga kortfristiga skulder 0 0

78 253 21 077

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader 187 066 165 318

Övriga upplupna kostnader 871 018 823 530

Förutbetalda hyror och avgifter 1 435 353 1 425 034

Övriga förutbetalda intäkter 0 0

2 493 437 2 413 882

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Föreningen har i januari 2018 placerat 44 milj kr på fast ränteplacering via HSB Malmö till en ränta på 0,63%.
Denna placering löper ut 2018-04-18

f

MalmöÄÅ/ J,)_ - 2018

An ers Söderberg

Jonatan Rix

%Pb..,Vår revisionsberättelse har - 20,6 avgivits beträffande denna årsredovisning

,: L» T[R)
.................................
Andreas Fazakas

l'
Av föreningen vald revisor oRevision AB

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Cecilia Welander

Av föreningen vald revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Ellstorpi Malmö, org.nr. 746000—4943 Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:
Rapport om årsredovisningen

' identinerar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
Uttalanden

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Ellstorp i

på fel, utformar och utför granskningsåtgårder bland annatMalmö för år 2017.
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 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
med ärsredovisningens övriga delar. felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

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

granskningsåtgårder 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 ide redovisningsprinciper som

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

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 har fullgjort 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 eller
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens

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

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
revisionsberåttelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis

som inhämtas fram till datumet för revisionsberåttelsen. Dock
oegentligheter eller på fel.

kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för inte längre kan fortsätta verksamheten.

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
'De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

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

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den internaMitt mål är att uppnå en rimlig

kontrollen som jag identifierat.
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på Den föreningsvafda revisorns ansvar

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberåttelse som Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
väsentlig felaktighet om en sådan hnns. 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 revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt

Uttalanden omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till

revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Ellstorp i Malmö för år dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

vinst eller förlust. granskningsätgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkti risk och

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt

förslaget väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådanai förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
åtgärder. områden och förhållanden som är väsentliga föransvarsfrihet för räkenskapsåret.
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild

Grund för uttalanden betydelse förföreningens situation. Vi går igenom och prövarfattade
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt beslut. beslutsunderlag. vidtagna åtgärder och andra förhållanden
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 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 .4 3

Malmö den 461 2018
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
a _i-försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart. /

/
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna ,;

r"ab. ,,

kapital. konsolideringsbehov. likviditet och ställning i övrigt. XIVVV"
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av Per-Erik Gillberg Andreas Fazakas

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 angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. ./

Revisorns ansvar

Värt mäl beträffande revisionen av förvaltningen. och därmed värt
Cecilia Welander

uttalande om ansvarsfrihet. är 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,
ärsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av

föreningens vinst eller förlust. och därmed värt 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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MOTION TILL BRF ELLSTORP ÅRSSTÄMMA

FÖRSLAG PÅ MOBILITETSÅTGÄRDER

Bakgrund
Med anledning till den parkeringssituation som existerar på Ellstorp behövs åtgärder för att minska

behovet av bil för boende i området. En kombination
av välfungerande kollektivtrafik, cykelförvaring och

tillgång till bil endast vid behov har visat sig vara en effektiv lösning i andra områden.

BRF Ellstorp har redan exemplarisk cykelförvaring för traditionella cyklar men än mer kan göras när det
kommer till elektrifiering.

Det finns bilpoolsbilar i föreningens östra del
men inte i västra och undersökningar visar att benägenheten

att använda denna typ av tjänst ökar markant
om de är väldigt nära hemmet.

Samtidigt har föreningen minst en parkeringsplats vid Nobelvägen 145 som inte används dock bakom

låsta grindar. Kan dessa öppnas permanent och erbjudas för bilpoolsbil.

Om Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag med 1500 bilar runt om i landet tillgänglig för alla

medlemmar. Ett samarbete med Sunfleet där en BRF upplåter parkeringsplats för bilpool är

kostnadsneutralt för föreningen. Undertecknadjobbar till vardags påjust Sunfleet.

Förslag till beslut
Delförslag 1: Jag yrkar på att elkontakter sätts upp i cykelgaragen för elcyklar.

Delförslag 2: Jag yrkar på att stämman tar bort eller öppnar upp grindarna mot Nobelvägen permanent
och upplåter plats åt poolbil.

Delförslag 3: Jag yrkar på att stämman utreder möjligheten att installera elbilsstolpe på ovanstående

parkering.

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Malmö 2018-02-22
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Svar på motion

Motionären har tre krav:

. Att elkontakter sätts upp i cykelgaragen för elcyklar

. Att grindarna mot Nobelvägen tas bort eller öppnas upp permanent och upplåter

plats för poolbil.
. Att utreda möjligheten att installera elbilsstolpe på ovanstående parkering.

Styrelsen är i grunden positiv till åtgärder som bidrar till kretsloppstänkande och långsiktig
hållbar utveckling. Vi är dock inte säkra på att ovannämnda förslag är de rätta i vår förening

just nu.

Bakgrunden till styrelsens uppfattning är dels ett tidigare stämmobeslut som fastställt att
föreningen ska ha staket och låsta grindar ut mot de omgivande gatorna. Det är
problematiskt för styrelsen att gå emot detta beslut. Just nu satsar föreningen dessutom
stora resurser på ytterligare upprustning och trygghetsskapande åtgärder i föreningen.

Med anledning av den tidigare stämmans beslut faller även förslag nummer tre angående en

bilpoolsparkering då någon parkeringsplats inte går att skapa i föreslaget läge.

Vi är även tveksamma till om eluttag för laddning av elcyklar i cykelgaragen skulle användas i

den utsträckningen att det skulle motivera investeringen. Enligt erfarenhet har varje cykel

sin typ av laddare och båda laddare och batterier är dyrbara stöldbegärliga ting. Vi tror att

de flesta elcykelägare vill ladda batteriet till cykeln under mer kontrollerade former.

Med anledning av ovannämnda föreslår styrelsen stämman att avslå motionens tre

attsatser.



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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