
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSB Nordvästra Skåne
HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av 
föreningens styrelse med hela eller delar av för-
eningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullser-
viceföretag med lång erfarenhet med fokus på bo-
stadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i 
det/de avtal som styrelsen tecknat. 

HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk för-
ening som ägs av våra medlemmar och HSBs 
bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Hu-
vudinriktningen på verksamheten är tjänster till 
fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning 
åt bostadsrättsföreningar, renovering och om-
byggnad av föreningarnas fastigheter samt nypro-
duktion av bostäder. 

Tjänsterna kan indelas i följande grupper:

Administrativ förvaltning innebär 
att HSB tar hand om det ekonomis-
ka 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 avgifts- 
och hyresuppbörd, löpande redovis-
ning, budget och flerårsprognoser 
med resultat och likviditet, bokslut 
och årsredovisningar, resultatrap-

portering, analyser, besiktning, uppdatering av un-
derhållsplaner 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 var dagar mellan 
12 – 14 på telefon 0771-472 472. Du hittar också bra 
och nyttig information på vår hemsida.
www.hsbhbg.se

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening 
(juridisk person = företag) som ägs av föreningens 
medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostads-
rättshavare 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 för-
eningsstämman, som är föreningens högsta beslu-
tande organ, vara med och påverka många viktiga 
beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättsha-
varna väljer du en styrelse som har till uppgift att 
på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark.  

Det är styrelsen som fastställer föreningens års-
avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader 
samtidigt som föreningen ska klara att göra av-
sättningar till kommande planerat underhåll.

I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har an-
svar för underhållet i föreningens hus. En tumregel 
är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i 

lägenheten - med undantag för upp-
värmningsanordning (t ex radiatorer 
och termostater). Allt annat är för-
eningens ansvar. 

Det är viktigt att du har en hemför-
säkring och att det finns bostads-
rättstillägg tecknat. Eventuellt har 
din förening tecknat en kollektiv till-
läggsförsäkring, kolla med styrelsen. 
Du kan läsa mer om bostadsrättsbo-
endet på HSBs hemsida. 

www.hsbhbg.se.

Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar 
styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekym-
mersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, en-
treprenörer 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 väl-
skötta trädgårdsytor ökar din trivsel 
och det bidrar dessutom positivt till 
värdeutvecklingen i föreningen.

Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åt-
gärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. 

HSBs projektledare är utbildade för hela 
processen från idé och en teknisk utred-
ning 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 gång-
er komplicerade arbetet med korrekt 
och lätttillgänglig information till de bo-
ende i föreningen.

Bostadsrättsföreningen
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2Styrelsen2för2HSw2wostadsrättsförening2Sachsen2i2HelsingborgK2orgAnr2PTG(jP5T/VGK2får2härmed2avge
2redovisning2för2föreningens2verksamhet2under2räkenskapsåret2VjTV5jÅ5jT252VjTD5j/5DTA

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
2Ööreningen2äger2fastigheten2Sachsen2V(2i2vilken2man2upplåter2lägenheter2och2lokalerA2Öastigheten2är
2geografiskt2belägen2i2Helsingborg2med2adressN2Jarl2Krooks2gata2)P5)ÅK2wryggaregatan2TK2Södergatan
2/j5/G2samt2Öurutorpsgatan2V/K2Dj2E5w2och2DVA

2Inflyttning2skedde2under2åren2TÅ/(5TÅ/GA2Ööreningen2har2VT)2bostadsrättslägenheter2med2en2totalyta
2om2T)AÅTD2m2V22samt2G2hyresrättslokaler2om2totalt2TAj/GK)2m2V2A

2Ööreningen2har2(T2garageplatserA

2wostadslägenheterna2är2fördelade2enligt2följandeN
2V2st22T2rum2och2kökK2TTT2st22V2rum2och2kökK2P)2st22D2rum2och2kökK2VV2st22(2rum2och2kök2samt2
2)2st22)2rum2och2kökA

2wyggnaderna2är2fullvärdesförsäkrade2i2ÖolksamA2Ööreningen2har2tecknat2bostadsrättstilläggA

252Öör2att2eliminera2obehaglig2lukt2har2samtliga2sopluckor2i2trapphusen2stängts2och2ska2tas2bortA
252Öör2den2allmänna2trevnaden2har2vi2påbörjat2förnyelse2av2trädgården2och2upprustning2av2lekplatsenA
252Två2större2upphandlingar2har2genomförtsK2dels2angående2målning2av2samtliga2trapphus2och2dels
2angående2byte2av2förvaltareA
252Vi2harK2på2provK2tecknat2ett2ettårigt2avtal2med2en2bilpoolsentreprenörK2SunfleetK2för2att2bland2annat
2kunna2bidra2till2förbättrad2privatekonomi2för2de2boende2samt2öka2tillgängligheten2till2garageplatserA

VäsentligaNhändelserNunderNåret
2Stadgeenlig2fastighetsbesiktning2utfördes2i2augusti2VjTDA2Melar2av2styrelsen23fem2av2sju2ledamöterF
2samt2två2förvaltareK2…öran2Svärd2och2Viktor2SpinolaK2var2närvarandeA2Vid2besiktningen2konstateradesN

252På2gården2ska2samtliga2uteplatser2ses2över2och2renoverasA
252Viss2markbeläggning2ska2justeras2och2förnyelsen2av2trädgården2ska2fortsättaA
252SophusK2cykelskjulK2portaler2och2murar2ska2göras2rena2ochIeller2målasA
252Två2markiser2ska2tas2ner2och2den2skadade2tegelfasaden2ska2lagasA
252Klinkerbeläggningen2på2loftgångarna2ska2ses2över2och2lagasA
252Plåtdetaljer2och2masonitskivor2på2balkonger2och2loftgångar2ska2målasIersättas2i2samband2med
2målning2av2balkongfronternaA2
252Vissa2plåtdetaljer2på2gatusidan2ska2korrigerasA
252…olvet2i2garaget2ska2dammbindasA

2I2övrigt2är2byggnader2och2övrigt2i2gott2skickA2

2Ööreningen2har2under2året2uppdaterat2sin2underhållsplanA

2Ööljande2underhållsåtgärder2har2utförts2under2åretN
252Samtliga2hussocklar2och2yttre2källartrappor2har2putsats2omA
252Köket2i2samlingslokalen2samt2de2tre2gästrummen2upprustades2under2höstenA
22
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VÅretsVresultatVochVställning
2Årets2resultat2efter2disposition2av2underhåll2är2T2V)Å2ÅP(2krK2vilket2kan2jämföras2med2föregående2år2då
2resultat2efter2disposition2var2T2TDG2D)T2krA

 Årets intäkter
2Nettoomsättningen23intäkternaF2har2ökat2med2ca2(T/2jjj2kr2vilket2främst2beror2på2den2avgifts52och
2hyreshöjning2på2Vu2som2trädde2i2kraft2T2oktober2VjTVA2Ränteintäkterna2på2föreningens
2avräkningskonto2har2varit2högre2än2föregående2årA2

 Årets kostnader
2Mriftskostnaderna2har2varit2ca2)D(2jjj2kr2högreA2Under2året2har2kostnaden2för2uppvärmning2varit
2högre2med2ca2TGD2jjj2kr2medan2kostnaden2för2el2varit2drygt2)V2jjj2kr2lägreA2ÖastighetsserviceK
2förvaltning2samt2löner2och2arvoden2har2även2varit2högre2i2förhållande2till2föregående2årK2för2mer
2information2se2not2DA

2Löpande2underhåll2uppgår2till2drygt2G)/2jjj2kr2en2minskning2med2ca2TÅT2jjj2kr2jämfört2med
2föregående2årA2Menna2post2kan2variera2mycket2mellan2åren2då2den2främst2utgörs2av2oförutsedda
2kostnaderK2exempelvis2reparationerA2Planerat2underhåll2styrs2till2stor2del2av2underhållsplanen2och2även
2denna2kan2variera2mycket2mellan2årenA2Öör2räkenskapsår2VjTD2har2kostnaden2uppgått2till2knappt2
2T2jG)2jjj2krA2

2ÖastighetsavgiftenIskatten2är2lägre2med2ca2Gj2jjj2krA2Öastighetavgiften2på2bostäder2är2sänkt2från2
2T2DG)2kr2till2T2VTj2kr2per2lägenhetA2Öastighetsskatten2som2betalas2på2lokalerna2och2garaget2är2lägre
2eftersom2föreningen2fått2ett2lägre2taxeringsvärde2för2lokalerna2och2garagetA22

2Evskrivningarna2är2något2högre2än2föregående2årA2Ööreningens2byggnader2skrivs2av2enligt2en
2progressiv2avskrivningsplan2och2innebär2att2avskrivningarna2ökar2för2varje2årA

2Räntekostnaderna2har2varit2ca2DÅj2jjj2kr2lägre2än2föregående2år2och2beror2på2lägre2räntorA2Under2året
2har2föreningen2gjort2en2extra2amortering2på2)jj2jjj2krA222

2Reservering2till2fonden2för2yttre2underhåll2uppgår2till2V2jjj2jjj2kr2enligt2underhållsplanens
2rekommendationA2

 Balansställning per 2013-08-31
2Likvida2medel2uppgår2till2)2ÅjV2ÅPÅ2kr2vilket2kan2jämföras2med2föregående2år2då2likvida2medel2var2
2(2((D2/P)2krA

EkonomiskNutveckling
2LR3 2LR2 2LRR 2LRL

Nettoomsättningyåtkr SPåSO: S:åHAA S:åAIS SSåUÖK
Åretsåresultatyåtkr :åSUI SåIK: SåPUS SåKIH
Resultatåefterådispositionåavåunderhållyåtkr Så:OÖ SåSPO KO: APK
%alansomslutningyåtkr SÖÖåÖI: UUåPUP UUåIPO SÖSå:SÖ
Fondåföråyttreåunderhållyåtkr KåHO: HåK:H HåPKS IåAP:

ÅrsavgiftsnivååföråbostäderyåkrLkvm HP: HSK HÖA OUÖ
ériftskostnaderyåkrLkvm PÖI :HA :HH :OO
RäntekostnaderyåkrLkvm SO: SKA SHU SOS
FondåföråyttreåunderhållyåkrLkvm ISI AOÖ APA P:Ö
LånyåkrLkvm AåPPU AåA:O AåIPO AåHPO
ÖverlåtelsevärdeåiågenomsnittyåkrLkvm SÖåPUK UåSHU S:åSIU SSåHOU

2Under2året2har2V(2lägenheter2överlåtits23enligt2inflyttningsdatumFA
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FörväntadNframtidaNutveckling
VUnderhåll
2Ööljande2större2underhållsåtgärder2kommer2att2ske2de2kommande2årenN
252Utrustningen2i2samtliga2tvättstugor2ska2uppgraderas2i2de2fall2det2inte2redan2är2gjortA2
252walkongfronterna2och2därmed2sammanhängande2delar23plåtdetaljerK2skivorK2fönsterramar2och2bleck
2på2ej2inglasade2balkongerF2ska2målasA
252wetongpelare2och2balkar2på2loftgångarna2ska2bytas2ut2eller2lagasA
252Men2yttre2belysningen2på2gård2och2i2trädgårdenK2på2fasader2och2loftgångar2ska2bytas2utA
252Samtliga2trapphus2ska2målasA
252Öönster2i2trapphus2ska2ses2över2och2vid2behov2målasIbytas2utA2
252Källarbelysningen2ska2uppgraderas2och2källargångarna2ska2målasA
252Ledningarna2i2värmesystemet2ska2ses2överA
252Olika2energibesparande2åtgärder2ska2övervägasA

2énligt2föreningens2underhållsplan2beräknas2de2närmaste2tio2årens2kostnader2för
2underhållIinvesteringar2till2följande23avrundat2till2jämna2tusentalFN
2VjT(5VjT)N2P2G/D2tkr
2VjTG5VjTPN2(Vj2tkr
2VjT/5VjTÅN2/2TDj2tkr
2VjVj5VjVTN2)2DP/2tkr
2VjVV5VjVDN2T)2jV/2tkr

VEkonomi
2Men2T2oktober2VjTD2höjdes2årsavgiften2med2VuK2lokalhyrorna2för2förråden2höjdes2med2Gu2och
2garageplatserna2med2VuA

2Ella2föreningens2lån2löper2med2bunden2räntaA2Men2V)2september2VjTD2förföll2räntebindningen2på2ett
2av2lånen2i2SwEwA2Lånet2flyttades2till2Swedbank2Hypotek2och2samtidigt2gjordes2en2extra2amortering2på
2V2jjj2jjj2krA2Men2nya2räntan2blev2DK(Vu2och2är2bunden2till2VjT/5j/5VPA

MålNförNverksamheten
2På2en2planeringsdag2för2styrelsen2i2januari2VjTD2myntade2vi2ett2honnörsordN2Sachsen2ska2vara2en2tryggK
2enkelK2trivsamK2miljömedveten2och2samhällsnyttig2bostadsrättsförening2som2ger2valuta2för2pengarnaA2

2Ööreningen2har2följande2mål2för2sin2verksamhetN
252Stärka2föreningens2identitet2på2bostadsmarknaden2i2Helsingborg2genom2aktiva2underhållsåtgärder2av
2olika2slagK2aktivt2arbete2med2trivsel2och2trygghet2samt2aktiv2information2till2såväl2nuvarande2som
2blivande2medlemmarA2Härigenom2kan2överlåtelsevärdena2ökaA2
252Ett2vara2en2bra2fastighetsägare2genom2att2tänka2ekonomiskt2långsiktigtK2öka2säkerheten2och2vara
2lyhörd2gentemot2medlemmarnaA2
252Ett2ha2en2stabil2avgiftsutveckling2genom2att2kontinuerligt2se2över2samtliga2avtalK2planera2underhållet
2välK2optimera2driften2och2se2över2betalningsströmmarnaA

FörslagNtillNdispositionNavNföreningensNresultat
ö
StämmanåharåattåtaåställningåtillE

%alanseratåresultat IåIISåPOOySS
Åretsåresultat :åSUIåÖSSyÖO

BalanserasNiNnyNräkningNenligtNstyrelsensNförslag ONO,ÅN6OOv7O

2Vad2beträffar2föreningens2resultat2och2ställning2i2övrigt2hänvisas2till2efterföljande2resultat52och
2balansräkning2med2tillhörande2bokslutskommentarerA
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Föreningsfrågor
2Ordinarie2föreningsstämma2hölls2den2VÅ2november2VjTVA2På2stämman2deltog2(T2röstberättigade
2medlemmarA2

VStyrelse
2Styrelsen2har2vid2årets2slut2följande2sammansättningN

2LedamöterN22222222222222222222Enita2EnderssonK2ordf
222222222222222222222222222222222222222éva2IngersK2v2ordf
222222222222222222222222222222222222222Enders2LarssonK2sekr
222222222222222222222222222222222222222wo2Svensson2
222222222222222222222222222222222222222Jan2Nilsson
222222222222222222222222222222222222222Niklas2Evander
222222222222222222222222222222222222222Mona2Hallström
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2I2tur2att2avgå2ur2styrelsen2vid2kommande2ordinarie2föreningsstämma2är2ledamöterna2éva2IngersK2
2wo2Svensson2och2Niklas2EvanderA2

VRevisor
2Ööreningsvald2revisor2har2varit2Enders2Hovén2med2Maj5writt2Ljung2som2suppleantA2Revisor2utsedd2av
2HSw2Riksförbund2har2varit2woRevision2EwA2

VRepresentanterViVHSBVNordvästraVSkånesVfullmäktige
2Ööreningens2representanter2i2HSw2Nordvästra2Skånes2fullmäktige2har2varit2Enita2Endersson2och2
2éva2Ingers2med2Mona2Hallström2och2Niklas2Evander2som2suppleanterA

VValberedning
2Valberedning2har2varit2wirgitta2Nilsson23sammankallandeFK2Enders2Hansson2och2Silvia2LindbergA

VÖvrigt
2Studieorganisatör2har2varit2Mona2Hallström2och2förvaltare2har2varit2…öran2SvärdA2Under2året2har2vi
2handlat2upp2ny2förvaltning2och2tecknat2nytt2avtal2med2HSw2Nordvästra2SkåneA2Viktor2Spinola2från
2HSw2Nordvästra2Skåne2efterträder2…öran2Svärd2som2förvaltareA2

VInformationVochVaktiviteter
 Information till medlemmar och boende
 - 2Informationsbladet2Sachsen5Nytt2har2delats2ut2fyra2gångerA2
252Tre2informationsträffar2för2samtliga2medlemmar2har2hållits2VPIÅK2DITj2och2TTITj2med2sammanlagt2P(
2boende2närvarandeA
252Ella2nya2medlemmar2får2ett2omfattande2informationsmaterial2vid2personligt2besök2i2samband2med
2inflyttningenA2
252Ööreningen2har2en2hemsidaA

 Medlemsaktiviteter
252Inom2föreningen2finns2tillgång2till2bastuK2biljard2och2gymA2Tillgång2till2färska2kryddor2finns2på
2innergården2under2sommartidA2Ellt2är2gratisA2
252Jafé2Sachsen2harK2genom2frivilliga2krafterK2öppet2för2medlemmar2varje2onsdag2i2samlingslokalenA
2Vissa2onsdagar2förekommer2underhållningA
252étt2antal2större2evenemang2såsom2TNa2maj23/T2deltagareFK2Lucia23Gj2deltagareFK2sommarfest23PÅ
2deltagareF2och2kräftskiva23(P2deltagareF2har2arrangeratsA2
252Öotbollskvällar2med2TV5sända2matcher2har2anordnatsA
252Syföreningen2har2regelbundna2träffar2under2åretA
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Resultaträkning
Beloppöiökr Not 2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU

2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

Nettoomsättning 2 SPåSO:åPOS S:åHAAå:UK

Fastighetskostnader
ériftskostnader RM3M6 /IåSUSåAIU /AåOIHåO:K
Löpandeåunderhåll 4 /OIKåÖSU /KAKåIIU
Planeratåunderhåll /SåÖOAåUOP /SåSIPåKOP
FastighetsavgiftL/skatt 5 /PHÖåSSÖ /APÖåAKI
.vskrivningar /UIHåKÖ: /UAAåOAK

/Kå:A:åPIP /KåÖPIåSKP

Rörelseresultat ,NK4yNyyU ,NOyKN775

Ränteintäkteråochåliknandeåresultatposter 7 PUåH:S :KåS:A
Räntekostnaderåochåliknandeåresultatposter 8 /:åHOAåHSK /PåSIAåHIS

ResultatNföreNskatt 4N7K5Ny77 7N5U4N,UU

ÅretsNresultat 4N7K5Ny77 7N5U4N,UU

ResultatförändringNefterNdispositionNavNunderhåll

Åretsåresultat :åSUIåÖSS SåIK:åAKK
IanspråktagandeåavåFondåföråyttreåunderhåll SåÖOAåUOP SåSIPåKOP
ReserveringåtillåFondåföråyttreåunderhåll /:åÖÖÖåÖÖÖ /SåOÖÖåÖÖÖ

ResultatNefterNdispositionNavNunderhåll 7N45KNKO, 7N76ÅN657

2Ianspråktagande2av2fond2för2yttre2underhåll2motsvarar2årets2kostnad2för2planerat2underhållA2
2Reservering2till2fond2för2yttre2underhåll2baseras2på2underhållsplanenA
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Balansräkning
Beloppöiökr Not 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiellaöanläggningstillgångar 9
%yggnaderåochåmark USåKSSåU:P U:åOAKåUPU
Om/åochåtillbyggnader :åÖOÖåAOH :åSIUåÖPP
Inventarieryåverktygåochåinstallationer :HåOOI PPåÖ:K

UPåUÖÖåÖII UAåKASåÖÖÖ

Finansiellaöanläggningstillgångar
.ndraålångfristigaåvärdepappersinnehav RL IÖÖ IÖÖ

IÖÖ IÖÖ

SummaNanläggningstillgångar K6NKyyN555 K,NU,7N5yy

Omsättningstillgångar

Kortfristigaöfordringar
.vräkningåHS%åNordvästraåSkåne IåKKKåSHU AåAPÖåÖHI
.vgiftsfordringarLKundfordringar SKåU:K PÖåO:Ö
Övrigaåfordringar RR SIAå:AS Så:U:
Förutbetaldaåkostnaderåochåupplupnaåintäkter R2 HIåIIS HIåIKS

OåSPOåKUU AåIPHåIOK

Kassaöochöbank R3 SAåKÖÖ SPåKÖÖ

SummaNomsättningstillgångar ÅN757NÅKK ,N557N6ÅU

SUMMANTILLGÅNGAR 7yyNy54N45, KKN6K4NUÅU



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åH9SAu

HSOAÖH/SK:O

Balansräkning
Beloppöiökr Not 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

EGETNKAPITALNOCHNSKULDER

EgetNkapital R4

Bundetöegetökapital
Insatser AåOPSåPHS AåOPSåPHS
Upplåtelseavgifter SÖSåÖO: SÖSåÖO:
Fondåföråyttreåunderhåll KåHO:åSKÖ HåK:HåSAP
Cjåupplåtnaåbostadsrätter /O:KåIPK /O:KåIPK

S:åKOOåÖHI SSåUPSåÖPK

Frittöegetökapital
%alanseratåresultat IåIISåPOO AåUÖPåUSI
Åretsåresultat :åSUIåÖSS SåIK:åAKK

HåHAOåPHH OåAKOåAÖP

SummaNegetNkapital 4yNÅ74N,54 7UN,7ON,,7

Avsättningar
.vsättningåframtidaåparkeringsinköp R5 PåPÖSåÖI: På:UHåPOK

PåPÖSåÖI: På:UHåPOK

Skulder

Långfristigaöskulder
Skulderåtillåkreditinstitut R6 HPåHOUåSPP HIå:AHåÖSA

HPåHOUåSPP HIå:AHåÖSA

Kortfristigaöskulder
Leverantörsskulder IKIåKKÖ AOIåÖAK
Fondåföråinreåunderhåll R7 SO:åOIS SHKåPA:
Skatteskulder S:OåISA SKHå:O:
Övrigaåskulder AåIS: OåÖO:
Upplupnaåkostnaderåochåförutbetaldaåintäkter R8 SåAUÖåÖOÖ SåIUAåPPS

:åPOUåOSH :åAPSåÖAI

SummaNskulder OÅN76UNO5y OONÅOUNy5K

SUMMANEGETNKAPITALNOCHNSKULDER 7yyNy54N45, KKN6K4NUÅU

StälldaNsäkerheterNochNansvarsförbindelser

2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder
FastighetsinteckningaryåseånotåSO SÖÖåÖÖÖåÖÖÖ SÖÖåÖÖÖåÖÖÖ



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åK9SAu

HSOAÖH/SK:O

RedovisningsprinciperNochNbokslutskommentarer

2welopp2i2kr2om2inget2annat2angesA

AllmännaNredovisningsöNochNvärderingsprinciper
2Ööreningen2följer2Årsredovisningslagen2och2wokföringsnämndens2allmänna2råd2om2inte2annat2anges
2nedanA

2TillgångarK2avsättningar2och2skulder2har2värderats2till2anskaffningsvärden2om2inget2annat2anges2nedanA

2Likvidavräkningen2mellan2bostadsrättsföreningen2och2HSw2Nordvästra2Skåne2redovisas2under
2Kortfristiga2fordringarA

2Öond2för2inre2underhållK2medlemmarnas2fondK2redovisas2under2Kortfristiga2skulderA

Fordringar
2Öordringar2har2efter2individuell2värdering2upptagits2till2belopp2varmed2de2beräknas2inflytaA

Avskrivningsprinciperöföröanläggningstillgångar
2Enläggningstillgångar2skrivs2av2enligt2plan2över2den2beräknade2ekonomiska2livslängdenA2Ööljande
2avskrivningstider2har2tillämpatsN

Anläggningstillgångar Typöavöplan Antalöår
/%yggnader .nnuitetsplan UÖ
/Ombyggnader Rakåavskrivning :ÖåochåPÖ
/Inventarieryåverktygåochåinstallationer Rakåavskrivning PåochåI

Fondöföröyttreöunderhåll
2Reservering2för2framtida2underhåll2av2föreningens2fastigheter2sker2genom2resultatdisposition2enligt
2föreningens2underhållsplanA

Likvidaöplaceringar
2Likvida2placeringar2värderas2i2enlighet2med2årsredovisningslagen2till2det2lägsta2av2anskaffningsvärdet
2och2verkliga2värdetA

Inkomstskatt
2Kapitalinkomster2beskattas2med2VGKDuA2Tidigare2beskattades2även2ränteintäkterK2men2enligt2nya
2direktiv2ska2ränteintäkter2hänförliga2till2fastigheten2ej2längre2tas2upp2för2beskattningA2Ööreningen2har
2ett2skattemässigt2underskott2enligt2tidigare2schablonbeskattningA2Metta2underskott2uppgår2efter
2omprövning2hos2Skatteverket2till2(j2/Åj2(GÅ2krA



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åU9SAu

HSOAÖH/SK:O

Noter

NotN7NNNAnställdaNsamtNarvodeöNochNlönekostnader

Medelantaletöanställda
2Ööreningen2har2inte2haft2några2anställda2under2räkenskapsåret2och2föregående2årA

Arvoden,ölöner,öandraöersättningaröochösocialaökostnader
ö 2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Styrelsearvoden OSåHOÖ AUåUHÖ
Styrelsetimmar APåIHI /
Styrelseåarbetadeåtimmar SISåSOP /
Styrelseå9ersättningåutöveråarvodenu / SSOåHHI
Övriga PAåÖÖI POåÖII
Socialaåkostnader AAåSKÖ :OåKÖ:
Övrigaåkostnadsersättningar SKåUHH AåAPÖ

Summa 656NÅÅy 46,Ny64
Iösocialaökostnaderöingåröpensionskostnaderömed U U

2Styrelsetimmar2och2styrelse2arbetade2timmar2under2VjTD2motsvaras2av2styrelse23ersättning2utöver
2arvodenF2för2VjTVA2Not2T2ingår2även2som2en2del2i2not2DK2se2löner2och2arvodenA2Ervode2till
2föreningsvald2revisor2ingår2i2posten2övrigaA2Menna2redovisas2även2i2noten2GA

NotN4NNNettoomsättning
ö 2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Årsavgifteråbostäder SSåOAÖåHOO SSåAS:åP:O
Hyror SåS:Oå:OI SåSSUåPÖK
Övrigaåtjänsterå9kommunikationsmasteru SKOåH:S SKAåUUK
Övrigaåintäkter :ÖKåOÖU :HåOOO

Summa 76N7Å4N6Å7 74NO,,N4KU

2I2övriga2intäkter2ingår2ersättning2från2Öolksam2för2en2vattenskadaA



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åSÖ9SAu

HSOAÖH/SK:O

NotN6NNDriftskostnader
2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

Cl KSOåHOP KOKåKOO
Uppvärmning SåSÖPåUKP UASåASP
Vatten ISKåUSU AUSåUAP
Renhållning :UÖåA:Ö :U:åÖSK
Fastighetsservice KKIåO:S HAOå:IU
Försäkring SSHåOSO SSPåPUÖ
Kommunikation :SHå:PI :I:åPHS
Förvaltning H:Så:PK IOUåHAA
Medlemsverksamhet SOOåÖÖI SAHåIUS
Löneråochåarvoden PIPåOIU :PAåÖPP

Summa 5N7K7N,5K ,NÅ5ONÅ4U

2Posten2fastighetsservice2har2varit2högre2med2ca2TDÅ2jjj2kr2och2det2beror2främst2på2högre2kostnader2för
2snö52och2halkbekämpningA2Ööreningen2har2ett2nytt2och2lägre2avtal2med2Jom2Hem2från2och2med2april
2VjTD2vilket2förklarar2den2lägre2kostnaden2i2årets2bokslutA2Kostnaden2för2förvaltning2har2varit2drygt2
2T)T2jjj2kr2högreA2I2denna2post2bokas2många2olika2delposterA2Nytt2för2i2år2är2kostnader2för2bilpoolen
2och2kostnader2för2renovering2av2föreningens2gästrumA2Kostnaden2för2löner2och2arvoden2har2varit2
2ca2TVj2jjj2kr2högreK2se2not2TA

NotN,NNLöpandeNunderhåll
2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

Löpandeåunderhåll :IPåHIK IUKåAÖ:
Löpandeåunderhållyåhissar SKåHAO OPåOH:
Löpandeåunderhållyåtvättstugor SÖPåPHI ::åSAA
Löpandeåunderhållyåvattenå3åavlopp SP:åOKA AAåIIÖ
Löpandeåunderhållyåvärmeå3åventilation SPPåOKH SSIåHUS
Löpandeåunderhållyåutemiljö AåASK /
Löpandeåunderhållyåbelysning SSåPIS AåÖÖÖ

Summa Å5UNy7K U,UN55K

NotN5NNFastighetsavgiftpfastighetsskatt
2Ööreningens2fastighet2är2taxerad2som2hyreshusA2Öastighetsavgift2på2hyreshus2är2jKDu2av
2taxeringsvärdet2men2med2ett2maxbelopp2för2VjTD2på2T2VTj2kr2per2lägenhetA2Öör2wrf2Sachsen2beräknas
2fastighetsavgiften2utifrån2maxbeloppetA2Öastighetsskatten2för2lokaler2är2Tu2av2taxeringsvärdet2som2hör
2till2lokalerA

NotNÅNNErsättningNtillNrevisorer
ö 2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
%oRevision SIåSHI SAåAHI
Föreningsvaldårevisor AåSPÖ AåSPÖ

Summa 7KN6y5 7UNÅy5

2Ervode2till2woRevision2ingår2även2som2en2del2av2förvaltningskostnaderna2i2not2D2och2arvode2till2den
2föreningsvalda2revisorn2ingår2som2en2del2av2löner2och2arvoden2i2not2DA2Ervode2till2föreningensvald
2revisor2finns2även2med2som2en2del2i2noten2T2under2posten2övrigaA



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åSS9SAu

HSOAÖH/SK:O

NotNONNRänteintäkterNochNliknandeNresultatposter
ö 2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Ränteintäkter PUåH:S :KåS:A

Summa 6KNO47 4UN74,

NotNUNNRäntekostnaderNochNliknandeNresultatposter
ö 2LR2UL9ULRU 2LRRUL9ULRU
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Räntekostnaderålån :åHOÖå:KA PåSPÖåÖIA
Övrigaåfinansiellaåkostnader AåAPA :AåOUH

Summa 4NOÅ,NO7U 6N75,NO57

2Övriga2finansiella2kostnader2avser2avsättning2till2framtida2parkeringsköp2och2räknas2upp2med
2konsumentprisindexA

NotNKNNMateriellaNanläggningstillgångar

Byggnaderöochömark
2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

Ursprungligtåanskaffningsvärde
/å%yggnader UOåÖIIåÖÖÖ UOåÖIIåÖÖÖ
/å.vgåråerhållnaåbidrag /SåKAAåASA /SåKAAåASA
/åMark HåUUIåÖÖÖ HåUUIåÖÖÖ

SÖ:å:ÖIåIKO SÖ:å:ÖIåIKO
.ckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanE
/åVidååretsåbörjan /OåOIOåOAH /IåKP:åÖÖÖ
/åÅretsåavskrivningåenligtåplan /KPHåÖSO /K:AåOAH

/HåAUPåOOP /OåOIOåOAH
.ckumuleradeåavskrivningaråöveråplanE
/åVidååretsåbörjan /:åUÖÖåÖÖÖ /:åUÖÖåÖÖÖ

/:åUÖÖåÖÖÖ /:åUÖÖåÖÖÖ

PlanenligtNrestvärdeNvidNåretsNslut K7NU77NK46 K4NÅ,UNK6K

varavåbyggnader KPåKSOåU:P KAåOIPåUPU
varavåmark HåUUIåÖÖÖ HåUUIåÖÖÖ

2Ööreningen2har2en2Åj5årig2progressiv2avskrivningsplan2med2en2uppräkningsfaktor2på2TK)uA2énligt
2nuvarande2avskrivningsprinciper2är2slutåret2för2fastighetens2avskrivning2år2VjP(A

Taxeringsvärdenöpåöfastigheter
Hustyp Byggnad Mark Totalt
Hyreshusåbostäder SPOåÖÖÖåÖÖÖ HSåÖÖÖåÖÖÖ 4yONyyyNyyy
Hyreshusålokaler Hå:ÖÖåÖÖÖ PåHUOåÖÖÖ 7yNKKÅNyyy

Summa SAPå:ÖÖåÖÖÖ HAåHUOåÖÖÖ 47ONKKÅNyyy



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åS:9SAu

HSOAÖH/SK:O

Om-öochötillbyggnader
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
.ckumuleradeåanskaffningsvärdenE
/Vidååretsåbörjan
Övrigaåom/åochåtillbyggnader :åIÖHåÖÖÖ :åIÖHåÖÖÖ

:åIÖHåÖÖÖ :åIÖHåÖÖÖ
.ckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanE
/Vidååretsåbörjan /PAHåUOH /:AUåAÖÖ
/Åretsåavskrivningåenligtåplan /UKåIOO /UKåIOH

/AAOåIPP /PAHåUOH

PlanenligtNrestvärdeNvidNåretsNslut 4NyÅyN,ÅO 4N75KNy66

2I2övriga2om52och2tillbyggnader2ingår2klinkerbeläggning2på2några2av2loftgångarnaK2éU5anpassning2av
2föreningens2hissar2samt2ombyggnad2av2ventilationA

Maskineröochöinventarier
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
.ckumuleradeåanskaffningsvärdenE
/Vidååretsåbörjan PHPåSHP PHPåSHP
/Nyanskaffningar SOåKIH /
/.vyttringaråochåutrangeringar /KHåKAÖ

PÖ:åSUÖ PHPåSHP
.ckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanE
/Vidååretsåbörjan /PAÖåSAI /PSKåHSS
/.vyttringaråochåutrangeringar KHåKAÖ
/Åretsåavskrivningåenligtåplan /::å::Ö /:SåAPA

/:HAåI:I /PAÖåSAI

PlanenligtNrestvärdeNvidNåretsNslut 4ONÅÅ5 66Ny4U

NotN7yNNAndraNlångfristigaNvärdepappersinnehav
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
/.ndelåiåHS%åNordvästraåSkåne IÖÖ IÖÖ

Summa 5yy 5yy

NotN77NNÖvrigaNfordringar
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Skattekonto SIAå:AS Så:U:

Summa 75,N4,7 7N4K4

NotN74NNFörutbetaldaNkostnaderNochNupplupnaNintäkter
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
RänteintäktåavräkningåHS%åNordvästraåSkåne ::åKÖU SUåOP:
Kabel/TV S:åHÖA SHåI:H
Fastighetsförsäkringspremier PUåHAA PKåS:K
%redband :UA :UA

Summa O5N557 O5N5U7



HSBNBrfNSachsenNiNHelsingborg åSP9SAu

HSOAÖH/SK:O

NotN76NNKassaNochNbank
2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R

Handkassa HOÖ /
Swedbank SAåÖAÖ SPåKÖÖ

Summa 7,NUyy 76NUyy

NotN7,NNEgetNkapital
ö ö Upplåtelse Fondöyttre Balanserat Åretsö
ö Insatser avgifter underhåll resultat resultat
VidååretsåbörjanåenlDåfastställdå%R AåOPSåPHS SÖSåÖO: HåK:HåSAP AåUÖPåUSI SåIK:åAKK
éispositionåenligtåstämmobeslut SåIK:åAKK /SåIK:åAKK
Ianspråktagandeåavåfondåföråyttreåunderhåll /SåÖOAåUOP SåÖOAåUOP
Reserveringåtillåfondåföråyttreåunderhåll :åÖÖÖåÖÖÖ /:åÖÖÖåÖÖÖ
Åretsåresultat :åSUIåÖSS

VidNåretsNslut ,NÅ67N6O7 7y7NyÅ4 UNOÅ4N7Uy 5N557N6ÅÅ 4N7K5Ny77

2I2eget2kapital2ingår2även2bostadsrätt2som2ej2är2upplåten2med2GV/A)D/2krA

NotN75NNAvsättningNframtidaNparkeringsinköp
2Evsättning2för2framtida2parkeringsinköp2enligt2förbindelse2med2Helsingborgs2kommunA
2Evsättning2uppräknas2varje2år2med2augusti2månads2konsumentprisindexA

NotN7ÅNNSkulderNtillNkreditinstitut
Långivare Ränta Bindningöränta Bindningölån 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
S%.% IyÖSå, :ÖS:/ÖU/:K :ÖS:/ÖU/:K löstålån SUåAOSåHPK
S%.% IyÖHå, :ÖSP/ÖU/:I :ÖSP/ÖU/:I SKåIAÖåSUÖ SKåH:ÖåÖAP
Stadshypotek :yUPå, :ÖSA/ÖO/ÖS :ÖSA/ÖO/ÖS SPåKPHå:ÖI SAåÖKIå:PP
SC% Py:Så, :ÖSI/S:/:K :ÖSI/S:/:K UåUÖÖåÖÖÖ SÖåSAÖåÖÖÖ
SwedbankåHypotek PyOOå, :ÖSO/ÖS/:I :ÖSO/ÖS/:I S:åOKÖåÖÖÖ S:åKAÖåÖÖÖ
SwedbankåHypotek PyÖHå, :ÖSH/ÖK/:I :ÖSH/ÖK/:I SKåKSSåHPK nyttålån

Summa O6NOÅKN766 O5N4,ONy7,

2Under2räkenskapsåret2VjT(2kommer2ca2T2V(/2jjj2kr2att2amorteras2och2kan2därför2betraktas2som2en
2kortfristig2skuldA2weräknad2amortering2de2närmaste2fem2åren2är2ca2T2V(/2jjj2kr2årligenA2Ööreningen
2kommer2även2att2göra2extra2amorteringar2när2möjlighet2gesA2I2september2VjTV2gjordes2en2extra
2amortering2på2)jj2jjj2krA

Ställdaösäkerheterötillökreditinstitut
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Uttagnaåfastighetsinteckningar SÖÖåÖÖÖåÖÖÖ SÖÖåÖÖÖåÖÖÖ
Varavåiåegetåförvar / /

Summa 7yyNyyyNyyy 7yyNyyyNyyy

NotN7ONNFondNförNinreNunderhåll
ö 2LR3UL8U3R 2LR2UL8U3R
Vidååretsåbörjan SHKåPA: SKOåHÖS
Uttagåunderååret /SIåOUS /KåPIU

VidNåretsNslut 7Å4NÅ57 7OUN6,4
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2013-08-31 2012-08-31 

Arsavgifter och hyror 940 688 925 534 
Rantekostnader 383 981 490 707 
Kommunikationsmaster 31 609 55 874 
Bo Revision 15 175 14 613 
Bevakning 6 914 
Underhåll 20 558 20 558 
Löner och arvoden 30 685 28 457 
Sociala avgifter 5 749 4 961 
Förutbetald årsavgift 54 701 53 627 

Summa 1 490 060 1 594 331 

U n derskrifter 

Helsingborg, 2013- /0 - F/· 

tf:i'::.ffi~~ ~if~ Anders Larsson 

~ ~--/{:___ 
Bo s~~sson F Nilsson 

vff~z~ /1;(/t!;~ 
Mona Hallström 

Vår revisionsberattelse betraftande denna årsredovisning har avgivits 2013- f O - J ~. 

Anders Hoven 
Av föreningen vald revisor 

cWk. 
Afrodita Cristea 
BaRevision AB 
Utsedd av HSB Riksförbund 



Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i HSB BrfSachsen i Helsingborg, org.nr 716407-1826. 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Sachsen i Helsingborg för 2012-09-0 l -
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 Sachsen i 
Helsingborg för perioden 2012-09-01 - 2013-08-31. 

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. f; 



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 
bostadsrätts lagen. 

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 den 23 l \0 2013 

... !~ .. ~ 
A v föreningen vald 
revtsor 

~-
Afrodite ·crtstea · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

BoRevtston AB 
A v HSB Riksförbund 
förordnad revisor 



Bostadsrättsföreningens årsredovisning består 
av tre delar:

Förvaltningsberättelsen är styrelsens över-
siktsbild av föreningens verksamhet samt eko-
nomiska ställning och resultat. Förvaltningsbe-
rättelsen redovisar även väsentliga händelser 
under räkenskapsåret och styrelsens förvänt-
ningar avseende framtiden.

Resultaträkning är en uppställning av fören-
ingens intäkter och kostnader under verksam-
hetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets 
resultat.

Balansräkning är en ögonblicksbild på bok-
slutsdagen. Balansräkningen består av två si-
dor. 

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 ka-
pital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller 
var pengarna kommer ifrån. Här finns förening-
ens 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 balansräk-
ningen och de ska ses som förklaringar och 
fördjupad information om vissa uppgifter.

Ekonomisk ordlista
Amortering är en avbetalning på skuld till kre-
ditgivare.

Anläggningstillgångar är tillgångar för långva-
rigt bruk, som t.ex. fastigheter.

Avskrivning görs eftersom kostnaden för en 
anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas 
upp på flera år beroende på hur lång ekono-
misk livslängd tillgången har. Värdet på till-
gången minskar därmed med tiden. Byggna-
der kan exempelvis skrivas av på femtio år.

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

Balansomslutning är balansräkningens sum-
merade tillgångar respektive skulder och eget 
kapital.

Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av reger-
ingen 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 bostadsrättshavar-
nas insatser, fond för yttre underhåll, balanse-
rat resultat samt årets resultat.

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 reserve-
ring till fond för yttre underhåll i enlighet med 
underhållsplanen.

Fordringar är pengar som utomstående är 
skyldiga föreningen

Kontoplan är det system som föreningen an-
vänder för att särskilja olika typer av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader.

Kortfristiga skulder betalas inom ett år.

Likvida medel är kontanta pengar, banktillgo-
dohavanden och HSB i avräkning.

Likviditet är föreningens förmåga att vid ett 
visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. 
Räknas fram genom att man dividerar omsätt-
ningstillgångar 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.

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

Nettoomsättning är föreningens samlade in-
täkter under en viss period.

Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bank-
medel och kundfordringar.

Planerat underhåll framgår av underhållspla-
nen och gäller t.ex. trapphusmålning.

Räkenskapsår är den period som årsredovis-
ningen avser. Om räkenskapsåret inte följer ka-
lenderåret benämns det brutet räkenskapsår.

Sociala avgifter betalas på arvoden och löner.

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital, vilket visar den 
långsiktiga överlevnadsförmågan.

Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka för-
eningens kostnader under året, reservering till 
fond för yttre underhåll och amorteringar.

Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas 
andelstal och ska erläggas månadsvis av bo-
stadsrättshavarna enligt avtal.

Det är styrelsen som fastställer föreningens 
årsavgifter. 

Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genom-
snittliga pris per kvm som betalts för bostads-
rätter i föreningen under en viss period.

Information om årsredovisningen
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