Bostadsrättsföreningen
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening
(juridisk person = företag) som ägs av föreningens
medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en
viss lägenhet i föreningens hus.
Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora
möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga
beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att
på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark.
Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader
samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll.

I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel
är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i
lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer
och termostater). Allt annat är föreningens ansvar.
Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har
din förening tecknat en kollektiv til�läggsförsäkring, kolla med styrelsen.
Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida.
www.hsbhbg.se.

HSB Nordvästra Skåne
HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av
föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i
det/de avtal som styrelsen tecknat.
HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs
bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till
fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning
åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder.
Tjänsterna kan indelas i följande grupper:
Administrativ förvaltning innebär
att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en
del av det dagliga i föreningen. Vi
har full koll på de juridiska krav som
berör föreningens ekonomiska och
administrativa frågor. Vi ser alltid till
föreningens bästa.
Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser
med resultat och likviditet, bokslut
och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor.
Du som är medlem i HSB har också tillgång till
vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att
ringa HSB juristjour som är öppen vardagar mellan
12 – 14 på telefon 0771-472 472. Du hittar också bra
och nyttig information på vår hemsida.
www.hsbhbg.se

Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar
styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse.
Fastighetsskötsel har som motto
”Det ska märkas att det är HSB!”. Du
som boende ska mötas av en vacker
trädgård och rena trapphus.
Det ska vara roligt att komma hem
och du ska kunna känna glädje över
att bjuda hem dina goda vänner till
en välskött bostadsrättsförening.
En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel
och det bidrar dessutom positivt till
värdeutvecklingen i föreningen.
Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick.
HSBs projektledare är utbildade för hela
processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling,
kvalitetskontroll och besiktning samt
garantiåtaganden.
Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa
föreningen genom snåriga regelverk
som styr olika typer av byggprojekt. Vi
bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt
och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.
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MateriellaIanläggningstillgångar
Byggnader1och1mark
Om/1och1tillbyggnader
Pågående1nyanläggningar1
Inventariery1verktyg1och1installationer
FinansiellaIanläggningstillgångar
Gndra1långfristiga1värdepappersinnehav

9

RL

SummaLanläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
KortfristigaIfordringar
Gvräkning1HSB1Nordvästra1Skåne
GvgiftsfordringarLKundfordringar
Övriga1fordringar
Förutbetalda1kostnader1och1upplupna1intäkter

RR

KassaIochIbank

R2

SummaLomsättningstillgångar
SUMMALTILLGÅNGAR

K
1 6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

Balansräkning
Beloppöiökr

Not

2LR3UL8U3R

2LR2UL8U3R

j SAj PÖÖ
P KP: IIj
H ÖKI ÖIj

j SAj PÖÖ
A ÖSH KjA
H SO: jjA

j ÖOP Öjj
S :OH HP:
P jA: HOA

/APj PKA
j APS :AP
: KKO OAK

57 66U K,U

55 5O4 4K6

Hj OPj OKÖ
Hj OPj OKÖ

HI PSÖ PI:
HI PSÖ PI:

j jj: OPP
I:K :OI
::P :AP
SS OHÖ
: :SÖ PÖI
I PÖH PIÖ

KS: KÖ:
OP: PPA
jSA jA:
H OHK
: jHK OPj
P jIK :jS

K4 5Å7 7Å4

K4 OOK pK,

547 p45 5UU

545 K6K OUO

2LR3UL8U3R

2LR2UL8U3R

KA jHS ÖÖÖ
KÅ ,U5 444

KA jHS ÖÖÖ
KÅ ,U5 444

EGETLKAPITALLOCHLSKULDER
EgetLkapital

R3

BundetIegetIkapital
Insatser
Fond1för1yttre1underhåll
FrittIegetIkapital
Balanserat1resultat
Årets1resultat

SummaLegetLkapital

Skulder
LångfristigaIskulder
Skulder1till1kreditinstitut
KortfristigaIskulder
Leverantörsskulder
Fond1för1inre1underhåll
Skatteskulder
Övriga1skulder
Upplupna1kostnader1och1förutbetalda1intäkter

SummaLskulder
SUMMALEGETLKAPITALLOCHLSKULDER

R4

R5

R6

StälldaLsäkerheterLochLansvarsförbindelser
Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder
Fastighetsinteckningary1se1not1SP
Summa

S
1 Ö6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

RedovisningsprinciperLochLbokslutskommentarer
O
m eloppmimkrmommingetmannatmanges5

AllmännaLredovisningscLochLvärderingsprinciper
W
m öreningenmföljermÅrsredovisningslagenmochmOokföringsnämndensmallmännamrådmomminte
a
m nnatmangesmnedan5
T
m illgångarImavsättningarmochmskuldermharmvärderatsmtillmanskaffningsvärdenmommingetmannat
a
m ngesmnedan5
L
m ikvidavräkningenmmellanmbostadsrättsföreningenmochm=SOmNordvästramSkånemredovisas
u
m nderm_ortfristigamfordringar5
W
m ondmförminremunderhållImmedlemmarnasmfondImredovisasmunderm_ortfristigamskulder5
Fordringar
W
m ordringarmharmeftermindividuellmvärderingmupptagitsmtillmbeloppmvarmedmdemberäknasminflyta5
AvskrivningsprinciperIförIanläggningstillgångar
M
m nläggningstillgångarmskrivsmavmenligtmplanmövermdenmberäknademekonomiskamlivslängden5
W
m öljandemavskrivningstidermharmtillämpats)
Anläggningstillgångar
/Byggnader
/Ombyggnader
/Inventariery1verktyg1och1installationer
/Datorer

Typöavöplan
Antalöår
Rak
AÖ
Rak
SÖySAy:Öy:AyjÖyPÖ1resp1AÖ
Rak
A
Rak
j

FondIförIyttreIunderhåll
R
m eserveringmförmframtidamunderhållmavmföreningensmfastighetermbaserasmpåmföreningens
u
m nderhållsplan5
Avsättningar
M
m vsättningenmtillmfondmförminremunderhållmharmupphörtmGjÅ6V&&Amenligtmstämmobeslut5
Inkomstskatt
_
m apitalinkomstermbeskattasmmedmV/Ié15mTidigarembeskattadesmävenmränteintäkterImmenmenligt
n
m yamdirektivmskamränteintäktermhänförligamtillmfastighetenmejmlängremtasmuppmförmbeskattning5
W
m öreningenmharmV&GGmfåttmåterbetalningmavmtidigareminbetaldminkomstskatt5mSemnotmA5

S
1 S6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

Noter
NotL5LLLAnställdaLsamtLarvodecLochLlönekostnader
MedelantaletIanställda
W
m öreningenmharmintemhaftmnågramanställdamundermräkenskapsåretmochmföregåendemår5
Arvoden,Ilöner,IandraIersättningarIochIsocialaIkostnader
ö
ö
Styrelsearvoden
Revisionsarvode1föreningsvald1revisor
Valberedning
Flaggarvode
Sociala1kostnader
Ledarskapsutbildning1för1styrelsen
Summa
Iösocialaökostnaderöingåröpensionskostnaderömed

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
SOI ÖÖÖ
SÖ ÖÖÖ
A ÖÖÖ
SS A:Ö
IS ASO
PS A:j
,4Å Åp4
U

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
S:: ÖÖÖ
SÖ ÖÖÖ
A ÖÖÖ
A ÖÖÖ
PS KÖH
/
5U, K4U
U

S
m tyrelsearvodetmärmfrånmstämmanmimfebruarimV&GéImDmprisbasbelopp5mZttmprisbasbeloppmV&Gémär
x
m xmD&&mkr5m
S
m tyrelsearvodetmärmfrånmstämmanmimfebruarimV&GVImémprisbasbelopp5mZttmprisbasbeloppmV&GVmärm
x
m xm&&&mkr5
Km OeräkningmV&Gémårsmstyrelsearvodemärmécxxm&&&mkrmRmGéVm&&&mkrmjVmKettmhalvårTmRm//m&&&mkr
o
m chmförmandramhalvåretmDcxxmD&&mkrmRmVVVmD&&mkrmjmVKettmhalvårTmRmGGGmVD&mkrmImmaxmtotaltmGÅÅ
V
m D&mkrmK//m&&&mkrm:mGGGmVD&mkrT5
N
m oteramattmdennamnotmävenmingårmsommenmdelmimnotméImsemklönermochmarvodenk5

NotL7LLNettoomsättning
ö
ö
Årsavgifter1bostäder
Årsavgifter1lokaler
Summa1årsavgifter
Hyror
Övriga1intäkter
Summa

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
:j IÖP SÖK
Kj PPH
:j IKO AAO
S OHA jIÖ
SÖP SKj

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
:: HPS KÖK
KS j:Ö
:: Kjj ::K
S IjP IKj
SPÖ SÖH

7Å ÅUO 554

76 O4U 4,4

L
m iksommföregåendemårmnettoredovisarmvimhyresbortfallmtillsammansmmedmhyresintäkterna5m
=
m yresbortfalletmpåmlokalermuppgårmimårmtillmcamGVVm&&&mkrmochmpåmparkeringsplatsermtillm
cm amV/Dm&&&mkr5mMotsvarandemsiffrormföregåendemårmvar)mhyresborfallmlokalermcamGGAm&&&mkrmoch
fmörmparkeringsplatsermcamV/ém&&&mkr5

S
1 :6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

NotL,LLDriftskostnader
El
Uppvärmning
Vatten
Renhållning
Fastighetsservice
Försäkring
Kommunikation
Förvaltning
Medlemsverksamhet
Löner1och1arvoden
Summa

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
S ÖÖ: ÖÖA
P PÖK OSK
S j:A ÖAj
IÖO ÖHP
: jOK PSK
jÖ: SHO
::Ö AÖK
KPI jÖA
:AI :PS
jÖA AIÖ
55 OÅ6 4U7

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
S Ö:j HA:
P SO: APK
S ÖIA AjS
AKj HIH
: jOÖ HAH
:KH ÖjO
:S: OHH
HOK :jO
:PO IK:
SHj KÖH
55 46U ,74

+mmpostenmfastighetsservicemingårmföljandeImmaterialkostnadmfastighetsserviceImfastighetsservice
e
m nligtmavtalmochmfastighetsservicemutövermavtal5
+mmpostenmförvaltningmingårmföljande)mkreditupplysningarImkontorsmaterialImdiverse
fmörvaltningskostnaderImtelefonImdatakommunikationImarvodemexternmrevisorI
sm tämmorjstyrelsemöteImadministrativmförvaltningImövrigamadministrativamtjänsterI
a
m dvokatkostnadermochmfastighetsförvaltning5mKWastighetsförvaltningmredovisadesmförramåret
u
m ndermpostenmfastighetsserviceT5
+mmpostenmmedlemsverksamhetmingårmblandmannatmmedlemsavgiftmtillm=SOImmMedlemsavgiften
=
m SOmuppgårmtillmcamVDVm&&&mkr5

NotL6LLLöpandeLunderhåll
ö
ö
Löpande1underhåll
Löpande1underhåll1tvättstugor
Löpande1underhåll1vattenLavlopp
Löpande1underhåll1värmeLventilation
Löpande1underhåll1utemiljö
Löpande1underhåll1belysning
Summa

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
ISI SÖ:
SÖS IHÖ
SOK PÖO
SHj IAÖ
jÖK HjO
SjH HKO
5 Å7K ÅO,

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
HHK SSP
O: AHP
A: OKA
SPK jjO
SO ISÖ
/
5 5U5 664

NotLÅLLFastighetsskattcavgift
W
m öreningensmfastighetmärmtaxeradmsommhyreshus5mWastighetsavgiftmpåmhyreshusmtasmutmmedmett
fmastmmaxbeloppmpermbostadslägenhetmellerImommdetmgermenmlägremavgiftIm&Iém1mavmtaxeratmvärde
fmörmbyggnadermochmmarkmsommhörmtillmbostäderna5mWörmkalenderåretmV&Gémuppgårmmaxbeloppet
tmillmGmVG&mkr5mWörmOrfmOergamberäknasmfastighetsavgiftenmutifrånmdessambelopp5
W
m astighetsskattenmförmlokalermärmGm1mavmdenmandelmavmtaxeringsvärdetmsommhörmtillmlokaler5

S
1 j6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

NotLpLLErsättningLtillLrevisorer
ö
ö
BoRevision
Föreningsvald1revisor
Summa

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
SK ÖSj
SÖ ÖÖÖ
7K 45,

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
SH SjH
SÖ ÖÖÖ
7U 5,U

N
m oteramattmarvodemävenmingårmsommenmdelmavmförvaltningskostnadernamimnotmtremochmimlönermoch
a
m rvodenmochmdettamärmenbartmenmspecifikationmavmdetmtotalamarvodetmförmrevision5

NotLOLLRänteintäkterLochLliknandeLresultatposter
ö
ö
Ränteintäkter
Summa

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
I: IIK
p7 ppK

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
jS jAA
,5 ,ÅÅ

2LR2UL9ULRU
2LR3UL8U3R
j SAO PKK
j PIÖ
, 5p4 KÅK

2LRRUL9ULRU
2LR2UL8U3R
j PPO PÖj
/
, 66O 64,

2LR3UL8U3R

2LR2UL8U3R

j: ÖÖI S:S
S HOS AOK
jj HOO OÖÖ

j: ÖÖI S:S
S HOS AOK
jj HOO OÖÖ

/SO :jH AAA
/IPÖ S::
/SO HOH IOO

/SI AKH Pjj
/IPÖ S::
/SO :jH AAA

PlanenligtLrestvärdeLvidLåretsLslut

5Å KKK 47,

5p p,K 56Å

varav1byggnader
varav1mark

SP S:O PPP
S HOS AOK

SP OIO AII
S HOS AOK

NotLULLRäntekostnaderLochLliknandeLresultatposter
ö
ö
Räntekostnader1lån
Övriga1finansiella1kostnader
Summa

NotLKLLMateriellaLanläggningstillgångar
ByggnaderIochImark
Ursprungligt1anskaffningsvärde
/1Byggnader
/1Mark
Gckumulerade1avskrivningar1enligt1planU
/1Vid1årets1början
/1Årets1avskrivning1enligt1plan

Z
m nligtmnuvarandemavskrivningsprincipermärmslutåretmförmfastighetensmavskrivningmårmV&éD5

S
1 P6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

Om-IochItillbyggnader
ö
Gckumulerade1anskaffningsvärdenU
/Vid1årets1börjanU
Markanläggningar
Balkonger
SophusLsoprum
Övriga1om/1och1tillbyggnader
cNyanskaffningarP
Ventilation1Gktivitetscentrum
Fläktmotorer
Gckumulerade1avskrivningar1enligt1planU
/Vid1årets1början
/Årets1avskrivning1enligt1plan

PlanenligtLrestvärdeLvidLåretsLslut

2LR3UL8U3R

2LR2UL8U3R

SÖ Sj: ::O
S KAP AjÖ
I AÖ: AHS
HK IKÖ ÖKK

SÖ Sj: ::O
S KAP AjÖ
I AÖ: AHS
HK IKÖ SÖA

S Ö:A PÖP
: O:A j:A
SS: ÖjÖ SII

/
/
SÖH :OK PPj

/jP SjP OÖP
/j AIA SOP
/jO IKK HOH

/jÖ jPÖ HKP
/j OKj HSÖ
/jP SjP OÖP

O6 ,,4 7UU

O6 566 O,K

+mmövrigamom6mochmtillbyggnadermingårmrenoveringmavmvärmeanläggningImombyggnadmavmgarage
o
m chmvicevärdslokalImtak6mochmfönsterrenoveringImisoleringmavmvindarImplattsättningmrunt
km ällsorteringshusmsamtmkulvertbytemdelmGImkulvertbytemdelmVImgårdsrenoveringmdelmGIm
p
m ostboxarImkulvertarmdelméImgårdarmdelmVImgårdarmdelméImcylinderbyteImOmbyggnadmfestlokalmoch
o
m mbyggnadmlokalmMktivitetscentrum5
PågåendeInyanläggning
ö
Vid1årets1början
Årets1anskaffningary1fläktmotorer1samt1injusteringar
Årets1anskaffningary1ventilation1lokal1Gktivitetscentrum
Årets1anskaffningary1fasadomfogningar
ÅretsLanskaffningarvLundercentraler
Årets1anskaffningary1ombyggnad1lokal
ÅretsLanskaffningarvLstambyte
Årets1anskaffningary1ventilationsutredning
Överfört1till1om/1och1tillbyggnadery1ventilation1aktivitetscentrum
Överfört1till1om/1och1tillbyggnadery1fläktmotorer
Kostnadsfört1som1underhålly1fasadomfogningar
Kostnadsförty1ombyggnad1lokal
Kostnadsförty1åtgärder1ventilation
Kostnadsförtyventilation1lokal
VidLåretsLslut

2LR3UL8U3R
P SÖA ÖSI
/
Kj PHS
S OPÖ jO:
6 OU4 Å7p
/
pp6 p7Å
:jA KI:
/S Ö:A PÖP
/: O:A j:A
/S KPO AÖS
/OÖ SSj
/:jA KI:
/AI jSO
Å ÅÅK ,p4

2LR2UL8U3R
: jS: KS:
PIH OjÖ
KjS K:j
:ÖO S:K
556 74K
OÖ SSj
/
/
/
/
/
/
/
/
6 54Å 45p

M
m rbetetmmedmfogarnamkommermpågåmundermnågramårmochmutförsmimtremetappermochmbedömsmvara
fmärdigtmruntmV&G/5m_ostnadenmärmsvårmattmuppskattammenmberäknasmimnulägetmtillmcamDm&&&m&&&
km rminklusivemmomsmdennamkostnadmärmexklusivemeventuellmmarksaneringmsommkanmbehövas5
U
m tredningmommdettampågår5m=ittillsmnedlagdamkostnadermavseendemfogarbetetmärmkostnadsfört
e
m nligtmovan5
E
m emsommfinnsmsommpågeåndemarbetemvidmåretsmslutmärmundercentralermxmA(xmÅéDmkrmoch
n
m edlagdamkostnadermförmstambytempåm//xm/VDmkr5mTotaltmDmDD(mé/&mkr5
_
m ostnadenmförmundercentralernamuppskattasmtillmcam/m&&&m&&&mkrminklusivemmoms5
Å
m tgärdermventilationmpågårmochmberäknasmvaramklartmundermV&Gx5

S
1 A6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

TaxeringsvärdenIpåIfastigheter
Hustyp
Hyreshus1bostäder
Hyreshus1lokaler
Summa

Byggnad
SH: ÖÖÖ ÖÖÖ
I SIÖ ÖÖÖ
SHH SIÖ ÖÖÖ

Mark
O: ÖÖÖ ÖÖÖ
: KSO ÖÖÖ
OP KSO ÖÖÖ

Totalt
7Å6 444 444
K 4OO 444
7p, 4OO 444

MaskinerIochIinventarier
ö
Gckumulerade1anskaffningsvärdenU
/Vid1årets1början
Ipad
Gckumulerade1avskrivningar1enligt1planU
/Vid1årets1början
/Årets1avskrivning1enligt1plan

2LR3UL8U3R

2LR2UL8U3R

:H: HjÖ
A AHO
:HH PSO

:H: HjÖ
/
:H: HjÖ

/::P SHI
/:I P:A
/:AÖ ISS

/SHS AjK
/P: IPO
/::P SHI

,O U4p

ÅU p66

2LR3UL8U3R

2LR2UL8U3R

AÖÖ
IÖÖ
5 544

AÖÖ
IÖÖ
5 544

2LR3UL8U3R
SI H::
A HÖÖ
jH ÖjO
SÖS jKK
5p7 4ÅU

2LR2UL8U3R
SI jjP
/
:j A:O
P SAÖ
KK jHH
56, ,KK

2LR3UL8U3R
SHS
AO OIK
: AII
p4 Å5p

2LR2UL8U3R
S ÖPO
jÖ HHÖ
: PS:
,6 ,,K

PlanenligtLrestvärdeLvidLåretsLslut

NotL54LLAndraLlångfristigaLvärdepappersinnehav
ö
Gckumulerade1anskaffningsvärdenU
/Gndel1i1HSB1Nordvästra1Skåne
/Gndelar1i1Fonus
Summa

NotL55LLFörutbetaldaLkostnaderLochLupplupnaLintäkter
ö
Kabel/TV/avgift
Rondbevakning
Ränteintäkt1Gvräkning1HSB1Nordvästra1Skåne
Uppl1intäkt1festlokal
Förutbetald1försäkring
Summa

NotL57LLKassaLochLbank
Handkassa
Nordea
Övriga1särskilda1bankkontony1Fonus
Summa

NotL5,LLEgetLkapital
ö
ö
ö
Insatser
Vid1årets1början1enlD1fastställd1BR
j SAj PÖÖ
Disposition1enligt1stämmobeslut
Ianspråktagande1av1fond1yttre1underhåll
Reservering1till1fond1yttre1underhåll
Årets1resultat
VidLåretsLslut
, 5Å, 644

Upplåtelse
avgifter
/

Fondöyttre
underhåll
A ÖSH KjA
/j ÖOI :O:
j ÖÖÖ ÖÖÖ

c

6 K67 pp,

Balanserat
Åretsö
resultat
resultat
/APj PKP j APS :AA
j APS :AA /j APS :AA
j ÖOI :O:
/j ÖÖÖ ÖÖÖ
S :OH HP:
, 4O6 4,, 5 7OU U67

S
1 I6SOu

HSBLBrfLBergaLiLHelsingborg
OPjÖÖÖ/ÖK::

NotL56LLSkulderLtillLkreditinstitut
Långivare
Stadshypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Stadshypotek1GB
Stadshypotek1GB
Stadshypotek1GB
Stadshypotek1GB
Nordea1Hypotek1GB
Stadshypotek1GB
Stadshypotek1GB
Stadshypotek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Stadshyptek1GB
Summa

Ränta
jy:K1,
:yKH,
AyIA,
1AyÖÖ1,
jyÖÖ1,
jyKA,
jyÖÖ,
jyÖÖ,
:yKA,
jyÖÖ,
jyÖÖ,
:yKA1,
jyIO1,
:yAH1,
AyIP1,
AyPK1,
jyÖÖ1,
jyAÖ1,
:yAP1,
PyAH1,
jyjK1,
jyIP1,
PyPK1,
PyAP1,
:y:O1,
:yPK1,
:yHH1,
jyÖK1,
:yOK1,

Bindningöränta
:ÖSj/S:/ÖS
rörlig
:ÖSj/ÖA/SA
:ÖSP/ÖP/SA
rörlig
:ÖSA/ÖS/:S
rörlig
rörlig
rörlig
rörlig
rörlig
rörlig
:ÖSA/Öj/ÖS
:ÖSO/ÖP/jÖ
:ÖSP/ÖK/ÖS
:ÖSP/ÖK/jÖ
rörligt
:ÖSI/ÖI/ÖS
:ÖSA/ÖI/jÖ
:ÖSI/ÖP/jÖ
:ÖSP/SÖ/jÖ
:ÖSA/SÖ/jÖ
:ÖSI/Öj/ÖS
:ÖSI/Öj/ÖS
:ÖSP/ÖS/jÖ
:ÖSA/ÖS/jÖ
:ÖSO/ÖS/jÖ
:ÖSH/ÖS/jÖ
:ÖSH/ÖP/jÖ

Bindningölån
:ÖSj/S:/ÖS
:ÖSj/ÖA/SA
:ÖSP/ÖP/SA
:ÖSA/ÖS/:S

:ÖSA/Öj/ÖS
:ÖSO/ÖP/jÖ
:ÖSP/ÖK/ÖS
:ÖSP/ÖK/jÖ
:ÖSI/ÖI/ÖS
:ÖSA/ÖI/jÖ
:ÖSI/ÖP/jÖ
:ÖSP/SÖ/jÖ
:ÖSA/SÖ/jÖ
:ÖSI/Öj/ÖS
:ÖSI/Öj/ÖS
:ÖSP/ÖS/jÖ
:ÖSA/ÖS/jÖ
:ÖSO/ÖS/jÖ
:ÖSH/ÖS/jÖ
:ÖSH/ÖP/jÖ

2LR3UL8U3R
: ÖIH jÖP
/
/
P IKK OAÖ
/
P IAH j::
/
/
/
/
/
/
P jPP IÖÖ
P jPj OAÖ
: IPj OAÖ
: IPj OAÖ
/
j PHO PPÖ
P :II jÖI
: ÖOÖ KKS
: KKO SOO
: KKO SOI
A IOK OKA
A AIO OAI
P HHÖ ÖÖÖ
P IOK K:P
K HÖÖ ÖÖÖ
K HÖÖ ÖÖÖ
: SSP KKK
U, O6, OK4

2LR2UL8U3R
: S:O OOI
j :IÖ HÖj
: SOA ÖÖÖ
P OIÖ OAÖ
j III IPÖ
P HOP KKÖ
j IjO AÖÖ
A OAÖ ÖÖÖ
A jÖÖ ÖÖÖ
S IAK KK:
: I:A ÖÖÖ
: jAj ÖÖÖ
P PIK PÖÖ
P PIH OAÖ
: OSH OAÖ
: OSH OAÖ
S HIK KK:
j IjO PIÖ
P PII jSP
: SjÖ KKA
j SjA A:A
j SjA A:P
A OOK OOS
A IHO OHÖ
/
/
/
/
/
Up 654 6p7

U
m ndermnästamräkenskapsårmberäknasmföreningenmamorterammcamVmÅ&&m&&&mkrmvarförmdennamdel
a
m vmlåneskuldenmkanmbetraktasmsommkortfristig5
U
m ndermåretmförekommermenmdelmomplaceringarmavmlånmfrånmNordeamtillmStadshyptek5
StälldaIsäkerheterItillIkreditinstitut
ö
Uttagna1fastighetsinteckningar
Summa

2LR3UL8U3R
KA jHS ÖÖÖ
KÅ ,U5 444

2LR2UL8U3R
KA jHS ÖÖÖ
KÅ ,U5 444

2LR3UL8U3R
OP: PPA
/SSj SIK
p7K 7Op

2LR2UL8U3R
HHI jSj
/SPj HIH
O67 66Å

NotL5ÅLLFondLförLinreLunderhåll
ö
Vid1årets1början
Uttag1under1året
VidLåretsLslut

17(17)

HSB Brf Berga i Helsingborg
7 43000-0922

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-08-31
19 012

Revisionsarvoden BaRevision
styrelsearvoden/revisionsarvoden och sociala avgifter
Räntekostnader lån
Förutbetalda avgifter och hyror
Summa

240 616
1 950 778

2012-08-31
18 312
101 727
338 221
1 931 483

2 210 406

2 389 743

Utbetalning av styrelsearvode och arvode till föreningsvald revisor har skett innan
2013-08-31 därav inget upplupet arvode.

U nderskrifter
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Bo Kemberg

Lars Lohmander

Martin Pettersson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

()/J{r
Bo Håkansson
Av föreningen vald revisor
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BaRevision AB
Utsedd av HSB Riksförbund

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Berga i Helsingborg, org.nr 743000-0922.
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Berga i Helsingborg för 2012-09-01
- 2013-08-31.
styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne
har utfört revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning på
bokslutsdagen och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för föreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB
Brf Berga i Helsingborg för perioden 2012-09-01 - 2013-08-31
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styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med bostadsrättslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg
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Av föreningen vald revisor

fM~k~lberg

BaRevision AB
Utsedd av HSB Riksförbund

Anteckningar

Information om årsredovisningen
Bostadsrättsföreningens årsredovisning består
av tre delar:
Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser
under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden.
Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets
resultat.
Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor.
Den ena sidan visar föreningens tillgångar,
d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i
föreningen. Det kan till exempel vara bokförda
värden i byggnader och mark, fordringar och
föreningens banktillgodohavanden.
På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller
var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll,
föreningens samlade resultat, banklån samt
kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på
bokslutsdagen ej betalda fakturor.
Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och
fördjupad information om vissa uppgifter.

Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet
för bostäder och tillhörande bostadsmark eller
enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet.
Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet
för lokaler med tillhörande mark.
Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på
bankmedel.
Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader
på banklån.
Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB
normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med
underhållsplanen.
Fordringar är pengar som utomstående är
skyldiga föreningen
Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader.
Kortfristiga skulder betalas inom ett år.
Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning.
Likviditet är föreningens förmåga att vid ett
visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder.
Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om
kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet)
så har man en positiv likviditet.
Långfristiga skulder betalas först efter ett eller
flera år.

Ekonomisk ordlista

Löpande underhåll är underhåll som inte är
planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse.

Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare.

Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period.

Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter.

Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar.

Avskrivning görs eftersom kostnaden för en
anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas
upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år.

Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning.

Balanserat resultat är summan av tidigare års
vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond.

Sociala avgifter betalas på arvoden och löner.

Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget
kapital.
Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året.
Budget är en ekonomisk handlingsplan för
framtiden.
Driftskostnader är det som krävs för att driva
föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering,
försäkringar, arvoden, vatten & avlopp.
Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat.

Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår.
Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital, vilket visar den
långsiktiga överlevnadsförmågan.
Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till
fond för yttre underhåll och amorteringar.
Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas
andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal.
Det är styrelsen som fastställer föreningens
årsavgifter.
Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

www.hsbhbg.se

