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KALLELSE
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Bornholm i Malmö kallas härmed till ordinarie

föreningsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30 Kaffe o macka serveras från kl.
stämman tas andra beslutet om nya stadgar för bostadsrättsföreningen. Fösta beslutet

18. På

togs på

stämman 2018-05—28 då medlemmarna röstade för styrelsens förslag med ändring i 531 — se

separat information.
Lokal: Dammfrigården

Dagordning
Öppnande av stämman

NQWPF
90
9.

Val av ordförande för stämman

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Fråga om närvaranderätt för utomstående
Fastställande av dagordningen
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av

rösträknare

Fråga om kallelse behörigen skett
Styrelsens årsredovisning

10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat— och balansräkning.
12. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14.

Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
16.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i
styrelsen.

17. Val av styrelseordförande
18. Val av revisorer och suppleanter

19. Val av valberedning
20. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant

21. Andra beslutet om att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen (2/3 majoritet

krävs).
22.

Motioner

23.

Avslutning

24.

Övriga frågor
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ÅRSREDOVISNING
HSB Brf Bornholm i Malmö

Org nr 746000-5411
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2018-01-01 — 2018-2-31

föreningens 64:e verksamhetsår

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1953-54 på fastigheten Bornholm 8 som föreningen
innehar med tomträtt. Fastighetens adress är Köpenhamnsvägen 11C, 21743 Malmö

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).
Föreningen har sitt säte i Malmö.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar i Skåne. I föreningens

fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Årsredovisningen är upprättad i SEK.
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:
R0k

Antal

Yta m2

1

24

2

18

20,5- 42,0
53,0- 57,0

3

33

63 ,0- 1 09,0

4

31

86,5 — 1 25 ,0

Totalt

106

6836

Lokaler, bostadsrätt
Lokaler, hyresrätt
Garage

3

3 87

6

250

Parkeringsplatser

0

0

Total lägenhetsyta 6836 m2

Total lokalyta 387 m2.

Lägenheternas medelyta 64,5 mz.

Våt—'t
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De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i
fastigheten:
2009: Ombyggnad av trädgård, omdränering av husbaksida, el köps in

gemensamt, Telia

installerar f1ber.
2010: OVK-grundlig genomgång av all ventilation.
2011: Källare målas, elstammar bytes

2012: Miljöhus byggs.
2013: Postboxar införs, hissar moderniseras
2014: Fasaden fogas om, tak bytes, balkonger bytes, omdränering av husframsida.
2015: Fuktmätning av alla badrum, nytt f1beravta1
2017: Relining av avloppsstammar, byte värmeväxlare i värmesystem.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 28/5 2018 och närvarande var 38 röstberättigade
medlemmar samt 5 med fullmakt.
Under verksamhetsåret har föreningen haft följande förtroendevalda i styrelsen
1 januari- 28 maj

Ordförande

Hans Schiött

Vice ordförande 0 sekr Peter Flemme

Studieorganisatör

May Berg

Ledamot

Dimitris Markou

Ledamot

Lisa Bergquist

Utsedd av HSB

Preben Karlsson

Suppleant
Suppleant

Håkan Hallström
Hans Dorthé

28 maj — 31 december

Ordförande
Hans Schiött
Vice ordförande 0 sekr Peter Flemme

Studieorganisatör

May Berg

Ledamot

Felicia Jensunger

Ledamot

Lisa Bergquist

Utsedd av HSB

Preben Karlsson

Suppleant
Suppleant

Josefin Roslund
Hans Dorthé

%
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I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Lisa Bergquist och

Felicia Jensunger samt suppleanten Hans Dorthé. Styrelsen har under året hållit 11
sammanträden.

Föreningens firmatecknare, två i förening har varit Hans Schiött och Peter Flemme. May Berg
Revisorer har varit Severin Grossman och Gunilla Malmgren samt revisor från BoRevision AB
utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning har varit Anna Sturestam, David Westberg och Ewa Nilsson med Anna S som
sammankallande.

Representanter i HSB-fullmäktige har varit Hans Schiött med Peter Flemme som suppleant.
Vicevärd har varit SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under året har föreningen inte genomfört några större underhållsåtgärder.
Den stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen 2019-01-06 och vid besiktningen

framkom att fastigheten är i gott skick. Ett tiotal smärre avvikelser åtgärdades snabbt av SBC.
Den ombyggnad av lokal till lägenheter som vi utförligt berättade om förra året har dragit ut på

tiden och beräknas vara klar i april 2019. Som vi berättade om har vi väldigt tydliga avtal med

byggaren, vilket gjort att inga kostnader för ombyggnad och återställning fallit på föreningen.
Lägenheterna är sålda och vi har fått nya trevliga medlemmar.
Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande
större åtgärder: En grupp för att utreda energi- och miljöbesparingar har bildats och kommer att

arbeta de kommande åren. Maskiner i tvättstugoma kommer att uppdateras.
De planerade kommande underhållsåtgärdema är bedömda att finansieras med

Årsavgiftema uppgick under året till i 593 kr/m2 bostadslägenhetsyta.

egna medel.

Den för år 2018/2019 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 4% och styrelsen beslöt
att höja årsavgifterna fr 0 m 2019-04-01.

Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar
enskilda år.

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 24 872 909 kr. Under året har föreningen
amorterat 303 584 kr, vilket kan sägas motsvara en amorteringstakt på 80 år.

I syfte att begränsa riskerna har föreningen bundit lånen på olika bindningstider.

Avskrivningskostnadema ärinte en utbetalning från föreningen vilket däremot framtida
underhållskostnader och eventuella investeringar är. Styrelsen har valt att/avser att

anpassa

årsavgiftema över tid till det faktiska behovet av att hålla byggnaden i gott skick genom att
arbeta strukturerat med underhållsplan och flerårsprognoser för att tillse att kommande

årsavgifter täcker det prognostiserade behovet av utbetalningar för föreningen. Styrelsen anser

%
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att en bedömning av eventuella förändringar i årsavgiftsuttaget bör göras utifrån ovanstående

beslutsunderlag om framtiden. Detta kan innebära flera års framtida redovisningsmässiga
underskott i föreningen utan att detta hotar föreningens fortlevnad på sikt. Observera att det är
den valda styrelsen som beslutar om årsavgiftsuttaget mellan stämmorna och framtida styrelser
kan göra en annan bedömning än sittande styrelse.

Väsentliga avtal som vi bevakar är vårt tomträttsavtal med kommunen, som går ut i slutet av
2026. Det nya avtalet kommer att vara väsentligt högre om dagens

prognos står sig.
Detta är den väsentligaste risk och osäkerhetsfaktor som föreningen står inför. Styrelsen bevakar

utvecklingen noggrant.
Medlemsinformation
Under året har 9 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 155 medlemmar

(152 föregående år).

Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en
medlem kan bo i samma lägenhet och att två lägenheter tillkommit. HSB Malmö innehar även ett

medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett
antalet innehavare.

Nedan framgår föreningens ekonomiska ställning och resultat.

Femårigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader

Finansiella poster, netto

Årets resultat
Likvida medel & fln. placeringar
Skulder till kreditinstitut
Fond för yttre underhåll

Balansomslutning
Fastighetens taxeringsvärde

2018

2017

2016

2015

2014

4 889

4 823

4 735

4449

4 345

-4 470

—5 225

—3 954

—3 904

—3 860

—3 70

-364

-227

—178

—127

50

-766

554

367

358

2 359

1 847

646

1 346

7 586

24 873

25 196

17 493

17 667

8 763

4 332

4190

4 605

4 360

4 509

31 529

31 848

25 378

24 912

15 512

110 367

110 367

110 367

87 848

87 848

18%

17%

25%

23%

35%

54

55

34

28

21

3639

3787

2629

2655

1317

593

589

572

575

554

Soliditet%
Alla belopp i kronor och genomsnitt
Räntekostnad kr/kvm

Låneskuld kr/kvm

Avgift kr/kvm

575/Zl
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Förändring av eget kapital
Insatser

Belopp vid årets ingång

234 285

Uppl.
avgifter
312 540

Underhållsfond
4 189 926

Resultatdisponering under året
Ianspråkstagande 2018 av yttre fond
Avsättning år 2018 yttre fond

Balanserat

Årets

resultat

resultat

1 555 192

-766 467

-766 467

766 467

-108 321

108 321

250 000

-250 000

Årets resultat

Belopp vid årets slut

49 601

234 285

312 540

4 331 605

Förslag till resultatdisposition
Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat

647 046

Årets resultat

49 601

Summa till stämmans förfogande

696 647

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning

696 647

MJ

5

647 046

49 601
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Resultaträkning

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter och hyresintäkter

Not 1

4 583 046

Ovriga intäkter

Not 2

305 812

318 695

4 888 858

4 823 209

Summa Nettoomsättning

4 504 514

Fastighetskostnader
Drift

Not 3

-2 475 933

-2 515 529

Personalkostnader och arvoden

Not 4

-201 602

-196 305

Löpande underhåll

Not 5

-211 761

-355 078

Reriodiskt underhåll

Not 6

-108 321

-741 326

Ovriga externa kostnader

Not 7

-437 787

-389 522

-170 718

-164 234

Fastighetsskatt/avgift
Tomträttsavgäld
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Rörelseresultat

Not 8

-8 136

—8 136

Not 9

-855 292

-855 291

-4 469 549

-5 225 421

419 309

-402 212

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Årets resultat

2 620

6 129

-372 328

-370 384

-369 708

-364 255

49 601

-766 467

Tilläggsupplysning
Årets resultat

49 601

-766 467

Avsättning underhållsfond
lanspråkstagande av fond för yttre underhåll

-250 000

-326 000

108 321

741 326

Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond

-141 679

415 326

-92 078

-351 141

överskott

%

7
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Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Mark

Not 10

28 810 892

29 666 184

28 810 892

29 666 184

500

500

500

500

28 811 392

29 666 684

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar

Not 11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

Avräkningskonto HSB Malmö
Ovriga fordringar

Not 12

Aktuell skattefordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13

1 509

21 830

2 345 425

1 833 667

43 693

43 692

60 508

69 481

252 903

199 245

2704 038

2 167 915

Kassa och bank
Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

13 375

13 375

13 375

13 375

2 717 413

2 181 290

31 528 805

31 847 974
I

(år

8
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Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 14

Bundet eget kapital
Insatser

234 285

Upplåtelseavgifter
Fond för yttre underhåll

234 285

312 540

312 540

4 331 605

4 189 926

4 878 430

4 736 751

647 046

1 555 192

49 601

-766 467

696 647

788 725

5 575 076

5 525 476

21 970 617

24 892 909

21 970 617

24 892 909

2 902 292

303 584

282 228

344 445

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 15

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

I..-everantörsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16

41 246

0

Not 17

757 345

781 559

3983111

1429 589

Summa skulder

25 953 729

26 322 498

Summa eget kapital och skulder

31 528 805

31 847 974

%
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Kassaflödesanalys

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

49 601

-766 467

Avskrivningar

855 292M

Kassaflöde från löpande verksamhet

904 893

88 824

(före förändring av rörelsekapital)
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

-24 366

3 459

-45 185

-395 529

835 342

-303 247

Investeringsverksamhet

0

-6128156

Kassaflöde från investeringsverksamhet

0

-6128156

Einansieringsverksamhet

Ökning (+) Iminskning (—) av skulder till kreditinstitut

-323 584 _NSM

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-323 584

7 632 125

511 758

1 200 722

Likvida medel vid årets början

1 847 042

646 320

Likvida medel vid årets slut

2 358 800

1 847 042

Årets kassaflöde

(%
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Valuta
All redovisning sker i svensk valuta SEK.

Byggnader
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 55 år.

Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning,
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenternas

uppgår genomsnittligt till 2,21 %
Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar förändringar av föreningens likvida medel under räkenskapsåret.
(Denna har upprättats enligt indirekta metoden)

Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.
Inkomster
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få.
Detta innebär att föreningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Långfristiga skulder
Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,
oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan.
Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering
till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och
bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt styrelsens

beslut gällande 2018.
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Noter

Not 1

Årsavgifter och hyresintäkter
Årsavgifter bostäder
Årsavgifter lokaler
Hyresintäkter

284 028
79 836

4 583 046

4 504 514

305 812

318 695

Fastighetsskötsel och lokalvård

417 888

408 601

El

409 831

408 148

Uppvärmning

934 270

961 261

Vatten

226 721

223 653

Sophämtning

108 386

103 614

övriga avgifter

378 838

410 251

2 475 933

2 515 529

142 200

137 200

övriga intäkter
Övriga intäkter
Drift

Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvode
Revisorsarvode

15 750

8 238

6 479

6 400

164 429

151 838

Löner och ersättningar

6 876

2 292

Summa

6 876

2 292

Sociala kostnader

30 297

42 175

Summa

30 297

42 175

201 602

196 305

9 362

3 030

55 931

516

Löner och andra ersättningar

Summa

Totalt
Not 5

3 919 255

244 842

221 395

Summa
Not 4

4 037 664

219 958

Bruttoomsättning

Not 3

2017-01-01

2017-12-31

80 582

Årsavgift el
Not 2

2018-01-01

2018-12-31

Löpande underhåll
Material i löpande underhåll

Löpande underhåll av bostäder
Löpande underhåll av lokaler
Löpande underhåll av gemensamma utrymmen
Löpande underhåll tvättutrustning
Löpande underhåll av installationer
Löpande underhåll Va/sanitet
Löpande underhåll värme
Löpande underhåll el
Löpande underhåll hissar
Löpande underhåll huskropp utvändigt
Löpande underhåll markytor
Skadegörelse
Försäkringsskador
Summa

467

0

30 792

28 694

19 602

36 497

4 500

0

8 143

14 856

7 284

10 895

9 740

516

18 468

22 210

0

781

6 179

25 571

0

1 349

41 293

210 163

211 761

355 078

(W
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Noter

Not 6

Periodiskt underhåll tvättutrustning

Periodiskt underhåll va/sanitet
Periodiskt underhåll värme
Periodiskt underhåll ventilation

Summa

Revisionsarvoden

Not 9

0

15 000

49 173

85 240

0

70 359

59 148

550 000

0

20 727

108 321

741 326

171 463

157 013

Övriga externa kostnader
Förvaltningsarvoden

Not 8

2017-01-01

2017-12-31

Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll lokaler

Not 7

2018-01-01

2018-12-31

9 775

9 525

övriga externa kostnader

256 549

222 984

Summa

437 787

389 522

8 136

8 136

Tomträttsavgäld
Tomträttsavgäld
Ny tomträttsavgäld kommer att gälla fr.om 2027-01-01

Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader

855 292

855 291

Summa

855 292

855 291

(%
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Noter
Not 10

2018-12-31

2017-12-31

Byggnader och Mark

Ingående anskaffningsvärde byggnader
Utrangering anskaffningsvärde äldre fasader
Utrangering anskaffningsvärde äldre yttertak
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

38 770 046

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader
Utrangering ackumulerade avskrivning äldre fasader
Utrangering ackumulerade avskrivning äldre yttertak
Årets avskrivningar

15 740 131

0

-799 849

0

-319 881

0

24 149 645

38 770 046

38 770 046

-9 103 863

-9 368 302

O

799 849

0

319 881

-855 292

-855 291

-9 959 155

-9 103 863

Bokfört värde Byggnader

28 810 891

29 666 183

Bokfört värde Byggnader och Mark

28 810 891

29 666 183

57 000 000

57 000 000

Utgående avskrivningar

Taxeringsvärde för:
Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostäder
Mark - lokaler

Taxeringsvärde totalt
Not 11

1 997 000

1 997 000

58 997 000

58 997 000

51 000 000

51 000 000

370 000

370 000

51 370 000

51 370 000

110 367 000

110 367 000

500

500

500

500

Andelar
Andel HSB Malmö

%
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Org Nr: 746000-5411

HSB Brf Bornholm i Malmö
Noter

Not 12

2018-12-31

övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto

Not 13

Förutbetalda kostnader

43 692
43 692

86 384

83 867

166 519

115 378

252 903

199 245

Förändring av eget kapital
Uppi.
Insatser

Belopp vid årets ingång
Resultatdisponering under året

av

234 285

ifter
312 540

Ianspråkstagande 2018 av yttre fond
Avsättning år 2018 yttre fond
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not 15

43 693
43 693

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 14

2017-12-31

Underhålls—
fond
4 189 926

Balanserat res.

Årets resultat

/Dis .fond
1 555 192

-766 467

-766 467

766 467

-108 321

108 321

250 000

-250 000

4 331 605

647 046

49 601
234 285

312 540

49 601

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Varav

Låneinstitut

Lånenummer

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

105843
168580
208253
973062

Swedbank Hypotek 2855665960
Swedbank Hypotek 2857767160
Swedbank Hypotek 2858671619

Ränta

Slutdatum

1.13%
1.10%
0,60%
2.32%
1,69%
1,31%
1,74%

Total skuld

kortfristi

Nästa års
a

amortering

2021-07-30

700 281

7 164

7 164

2020-09-30

987 500

10 000

10 000
56 500

2019-06-30

1 863 932

1 863 932

2019-07-30

811 196

811 196

39 920

2020-11—25

4 850 000

50 000

50 000

2021-06-23

7 800 000

80 000

80 000

2022-01-25

7 860 000

80 000

80 000

24 872 909

2 902 292

323 584

Långfristiga skulder till kreditinstitut

21 970 617

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

23 254 989

Finns Swap-avtal knutna till föreningen

Nej

Genomsnittsränta vid årets utgång

1.48%

Lån som har slutförfallodag inom ett årfrån bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder,
oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Ställda säkerheter

2018-12-31

2017-12-31

26 675 000

26 675 000

%
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Org Nr: 746000-5411

0
HSB Brf Bornholm I Malmö
Noter
Not 16

Not 17

2018-12-31

Källskatt

23 937

0

Arbetsgivaravgi'ner

17 309

0

41 246

o

Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter
Upplupna räntekostnader

Övriga upplupna kostnader
Fömtbetalda hyror och avgifter

33 896
382 863

377 077

364 800

151 345

781 559

Preben Karlsson

Elisabeth Bergqvist

Vår revisionsberätteise har 23 I !

33 351
346 917

,.

PeterFlemme

- 2019 avgivits beträffande denna årsredovisning

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

"

2017-12-31

Övriga kortfristiga skulder

L

éu'ri'ma Malmgren >
Av föreningen vald revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Bornholm i Malmö. org.nr. 746000-5411

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden -identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtqärder bland annat

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Bornholm i
Malmö för år 2018.

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina

rättvisande bild av föreningens frnansiella ställning per den 31

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för

som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden. felaktig

med årsredovisningens övriga delar.

information eller åsidosättande av intern kontroll.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen .

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet

och balansräkningen för föreningen.

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
Grund för uttalande

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

den interna kontrollen.

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten

—

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningari

föreningsvalda revisorns ansvar.

redovisningen och tillhörande upplysningar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i . drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det nnns 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

Styrelsens ansvar

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

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

revisionsberättelsen 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
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis

några väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 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 förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

innehålleti årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag

identinerat.

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

Den föreningsvalda revisorns ansvar

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

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 finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de

bild av föreningens resultat och ställning.

%

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra
författningar samt stadgar
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
Uttalanden

revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

av styrelsens förvaltning för HSB Brf Bornholm i Malmö för år 2018

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller

förlust.

baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionella

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
Grund för uttalanden

överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Vi är

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

om ansvarsfrihet. Som underiag för vårt uttalande om styrelsens

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund hari övrigt fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har
vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis ositioner
/ Li

Malmo dena;"

beträffande föreningens vinst eller förfust. Vid förslagptiil utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

2019

,

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställningiövrigt.
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Styrelsen ansvararför föreningens organisation och förvaltningen av
Per-Erik Gillberg
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
BoRevision i Sverige AB
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse . ..

Severin

Av HSB Rrksforbund utsedd

att forenrngens organrsatron ar utformad sa att bokforrngen,.. . . . .. .. .. .

.

revrsor

medelsforvaltnrngen och forenrngens ekonomrska angelagenheterr.. . .. . . .. .
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. .
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Revisorns

ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

'

'%';.

Gunilla Malmgren
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,

årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av

föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med

bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.
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uttalande om ansvarsfrihet. är att inhämta revisionsbevis för att med

rossman

Av föreningen vald revisor

Styrelsens svar på motioner till ordinarie föreningsstämma 2019

Motion 1 om att styrelsen ska lämna en skriftlig redogörelse för den ekonomiska

uppgörelsen med firman avseende lokal nr 188 av Eva Denne
Motivering: Enligt styrelsens "Information inför stämman 2017-05-30 Lokal 188" skrev styrelsen att de
kommit överens med de nya ägarna då de ville flytta grindstolpar fram mot gatan så att de går kant i
kant med söderfasaden. Styrelsen skrev också att "Alla kostnader som uppstår genom nu föreslagen

förändring finansieras av de nya ägarna". l Bornholmsnytt nr 2 2019 informeras det om att "de nya
lägenheterna i källaren trappa 11 A är nu klara, och vi har fått nya medlemmar i föreningen. De
återstående utearbeten kommer att åtgärdas inom kort."
Vad vi medlemmar vet och har sett med egna ögon är att miljöhusets vägg

gick sönder pga
jordmassor som lades dit av den firma som har varit innehavare av lokal 188 vid utgrävningen. Detta
renoverades av SBC. Föreningen har saknat grind under mycket lång tid och obehöriga har därför
kunnat ta sig in på gården och förorenat och skräpat ner i miljöhuset. Det har även förekommit

avföring på golvet där.
Grind och grindstolpar har fått byggas om av Mark och Miljö, JMD Eltjänst osv. Vem betalar för
återställandet av de skador som tillfogats?

Förslag: Jag föreslår att stämman beslutar att styrelsen snarast lämnar en skriftlig redogörelse
avseende den ekonomiska uppgörelsen med den firma som har varit innehavare av lokal 188.
Malmö den 26 februari 2019.
Eva Denne

lgh 55

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
Styrelsen har vid ombildningen av lokal nr 188 till bostäder anlitat jurist på HSB
Malmö för bl.a. avtalsskrivning.

Föreningen har den 29 maj 2017 ingått ett avtal om ombyggnad av lokal nr 188
med R&D Red Holding AB (Bolaget). I avtalet regleras bl.a. att Bolaget vid

ombyggnaden av lokalen till två bostäder särskilt ska bekosta att grindar och
grindstolpar i sydöstra hörnet av fastigheten flyttas till södra kanten av
fastigheten, att el till grindstolparna flyttas i motsvarande utsträckning och att
staketet utvidgas till att täcka detta område. Därutöver utsäger avtalet att Bolaget
ansvarar fullt ut för och står för samtliga kostnader för skador på föreningens

egendom till följd av ombyggnaden och att Bolaget ska ersätta föreningen för
samtliga kostnader med anledning av åsidosättande av Bolagets åtaganden enligt
lag, myndighetsbeslut eller avtalet.
Styrelsen följer de avtal som har ingåtts med Bolaget och håller Bolaget
ansvarig för de skador som har skett på Föreningens egendom.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och ser ingen anledning att
därutöver snarast lägga fram en skriftlig redogörelse avseende den ekonomiska

uppgörelsen med Bolaget samt föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

19

Motion 2 om att valberedningen ska få en separat mailadress av Eva Denne

Motivering: Då valberedningen är ett eget organ i vår ekonomiska förening bör den ha en egen
mailadress på anslagstavlan i trappuppgångarna och på hemsidan och denna mailadress bör vara

tydligt separerad från styrelsens mailadress.
Förslag: Stämman beslutar att valberedningen får en separat mailadress enligt ovanstående
motivering.
Malmö den 26 februari 2019.

Eva Denne

Lgh 55

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
Styrelsen är av den uppfattningen att det hela tiden har funnits en separat
mailadress till valberedningen. När en tidigare ledamot av valberedningen

flyttade från föreningen tog denne ledamot med sig lösenord, vilket innebar att
mailadressen till valberedningen då inte kunde användas.
Där finns nu en ny separat mailadress till valberedningen och Ann Sturestam,
som är uppsatt på anslagstavlor i trappuppgångama och står på hemsidan.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att
föreningsstämman avslår motionen.
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Motion 3 om att anta HSBs kod för föreningsstyrning av Håkan Sahlin
MOTION : Förslag: Stämman beslutar att Föreningen antar HSB'S KODER FÖR STYRELSE- OCH
VALBEREDNINGSARBETE (antogs på HSB-stämma i maj 2013). Motiv: Bra och översiktligt

regelverk. Koderna talar för sig själva (se till exempel Brf Erikslusts hemsida för 2017).

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen sköter sina uppgifter och utses i enlighet med bostadsrättslagen, lagen
om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar. Någon ytterligare

detaljreglering enligt koden är inte befogad. Valberedningen hanterar sina
uppgifter i enlighet med föreningens stadgar och så som en valberedning ska
göra. Att belägga valberedningen med alla de detaljuppgifter som framgår av
koden anser styrelsen inte är behövligt. Inte heller alla regler om

föreningsstämman i koden är behövliga.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion 4 om redogörelse av styrelsen om policy och skyldigheter beträffande

information, kommunikation och beslutsfattande av Håkan Sahlin
MOTION : Förslag: Stämman beslutar att Styrelsen lämnar en redogörelse för sin policy och
sina skyldigheter beträffande information, kommunikation och beslutsfattande i stora och

viktiga frågor som Balkongprojektet och ombyggnationen av lgh 188, och hur dessa skall
beredas i Föreningen innan bygglov söks och beträffande frågor om stämmoprocedurer, om

Styrelsens förhållande till Revisorerna och till Valberedningen och dess förslag till ny
Styrelse. Motiv: Behov på förekommen anledning. Exempel på nuvarande
informationspolicy: I Bornholmsnytt för juni 2017 efter Årsstämman står det ingenting om
att Föreningen fattat beslut om ombyggnationen av lgh 188.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen följer vid förvaltningen av föreningen de regler som finns i
bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar. Det
finns ingen skyldighet för styrelsen att upprätta policies.

Styrelsen är medveten om sin skyldighet att ge allmängiltig information till
medlemmarna, vilket bl.a. sker genom Bornholmsnytt. Styrelsen har därutöver
lämnat särskild information om lokal nr 188 och om balkongprojektet.

Styrelsen har ingen påverkan på revisorernas eller valberedningens arbete.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och ser ingen anledning att
därutöver lämna en redogörelse för policy och skyldigheter beträffande

information, kommunikation och beslutsfattande samt föreslår att
föreningsstämman avslår motionen.
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Motion 5 om redogörelse av revisorerna för sin undersökning av kostnaderna för

balkongprojektet av Håkan Sahlin
MOTION 3: Förslag: Stämman beslutar att Revisorerna lämnar en redogörelse för sin

undersökning av kostnaderna för Balkongprojektet. Motiv: Stämmobeslut med anledning av
motion till Årsstämman 2018.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
Håkan Sahlin lämnade in en liknande motion att behandlas på ordinarie

föreningsstämma den 28 maj 2018. Styrelsen föreslog i sitt svar att motionen
skulle bifallas och föreningsstämman beslutade att bifalla motionen. Någon

anledning att ta upp motionen på nytt för beslut av föreningsstämman finns inte.
På ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2018 redogjorde revisorssuppleanten
Nina von Platen för resultatet av kontrollen av balkongproj ektets kostnader att

inga kostnader för balkongprojektet har belastat föreningen. Revisorerna har
därvid tillfrågat Malmö kommun.

Styrelsens uppfattning är att de kostnader som har uppstått för balkongproj ektet
inte belastar föreningen. När styrelsen har talat med revisorerna har styrelsen

fått uppgift om att revisorerna inte har sett någon faktura för balkongprojektet
som belastar föreningen.

I likhet med vad som tidigare har sagts, har styrelsen, då styrelsen anser att de

kostnader som har uppstått för balkongprojektet inte ska belasta föreningen, inga

invändningar mot att revisorerna lägger fram en ytterligare granskning av
balkongprojektets kostnader för medlemmarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår, då en liknande
motion redan är bifallen av föreningsstämman, att föreningsstämman avvisar
motionen.
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Motion 6 om att det i stadgarna skrivs in att föreningen har underhållsansvar för

balkongräcken och markisställningar av Håkan Sahlin
MOTION :

Förslag: Stämman beslutar att det skrivs in i stadgarna att Föreningen har ansvar för

underhåll av balkongräcken och markisställningar. Motiv: Se första stämmobeslut om nya stadgar på

Årsmötet 2018; se även HSB's förbundsjurists uppfattning. På grund av ursprungskonstruktionen kan
enskilda medlemmar inte göra detta själva. Generella installationsfel måste åtgärdas gemensamt.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
På ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2018 beslutade föreningsstämman i
ett första beslut att anta nya stadgar för föreningen med den ändringen att

stadgetexten om att bostadsrättshavaren svarar för målning av balkongräcke och
markisställning togs bort. Vid ordinarie föreningsstämma 2019 ska första
beslutet om stadgarna konfirmeras i ett andra beslut. Några ändringar av

stadgarna får inte ske på denna stämma för att stadgeändringen ska kunna
genomföras; i annat fall krävs det två nya stämmor för stadgeändring.
Styrelsen vidhåller sin tidigare redovisade uppfattning enligt följande.
Enligt 7 kap 4 & Bostadsrättslagen är föreningen skyldig att hålla lägenheten,
huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 å vilar på
bostadsrättshavaren. Det innebär att föreningen har det yttre underhållsansvaret.
Av 7 kap 12 & Bostadsrättslagen framgår det att bostadsrättshavaren på egen

bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i

stadgarna. Det innebär att bostadsrättshavaren har det inre underhållsansvaret.
I & 31 i föreningens nu gällande stadgar svarar bostadsrättshavaren för målning
av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Stadgarna innehåller däremot

ingen uttrycklig reglering av balkongräcke och markisställning, men enligt
huvudregeln i 7 kap 12 & Bostadsrättslagen svarar bostadsrättshavaren för sådant
som ingår i lägenheten.

Föreningens uppfattning är att målning av balkongräcke och markisställning
ingår i lägenheten och därmed utgör bostadsrättshavarens inre underhållsansvar.
Föreningen stödjer sig på rättsfallet T 9101-11, där bostadsrättshavaren har
ansetts underhållsansvarig för balkongen såsom en del av det inre

underhållsansvaret och på rättsfallet FT 194-13, där montering av en spaljé på

balkongräcket har ansetts ingå i lägenheten. I den stadgeändring som föreningen
avser att företa har föreningen velat förtydliga att målning av balkongräcke och

markisställning ingår i bostadsrättshavarens underhållsansvar.
Därutöver ska det ske en garantibesiktning av entreprenaden med Sann Smide
AB som totalentreprenör, där bl.a. järnsmidet ska undersökas.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
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Motion 7 om att styrelsen snarast lämnar en redogörelse för återställandet och
ekonomin efter ombyggnationen av lägenhet nr 188 av Håkan Sahlin
MOTION :

Förslag: Stämman beslutar att Styrelsen snarast lämnar en redogörelse för återställandet

och ekonomin efter ombyggnationen av lgh 188. Motiv: Förbipasserande har under lång tid kunnat
se hur det ser ut med skador etc..

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
På ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2018 beslutade föreningsstämman att
avslå en liknande motion som denna.

Styrelsen har vid ombildningen av lokal nr 188 till bostäder anlitat jurist på HSB
Malmö för bl.a. avtalsskrivning.

Föreningen har den 29 maj 2017 ingått ett avtal om ombyggnad av lokal nr 188
med R&D Red Holding AB (Bolaget). I avtalet regleras bl.a. att Bolaget vid

ombyggnaden av lokalen till två bostäder särskilt ska bekosta att grindar och
grindstolpar i sydöstra hörnet av fastigheten flyttas till södra kanten av
fastigheten, att el till grindstolpama flyttas i motsvarande utsträckning och att
staketet utvidgas till att täcka detta område. Därutöver utsäger avtalet att Bolaget
ansvarar fullt ut för och står för samtliga kostnader för skador på föreningens

egendom till följd av ombyggnaden och att Bolaget ska ersätta föreningen för
samtliga kostnader med anledning av åsidosättande av Bolagets åtaganden enligt
lag, myndighetsbeslut eller avtalet. I överlåtelseavtalet av den 29 maj 2017 ska
Bolaget oavsett utgången av föreningsstämman svara för samtliga kostnader för
juridiskt- och annat arbete som uppkommer till följd av förberedelser och
försäljningen av lokal nr 188 till föreningen, upphörande av bostadsrättslokal nr
188 och upplåtelse av två bostadslägenheter med bostadsrätt till Bolaget.

Styrelsen följer de avtal som har ingåtts med Bolaget och håller Bolaget
ansvarig för de skador som har skett på Föreningens egendom.
Styrelsen arbetar efter att Bolagets åtaganden enligt avtalen ska vara avslutade i
april 20 1 9.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och ser ingen anledning att
därutöver snarast lämna en redogörelse för återställandet och ekonomin efter

ombyggnationen av lokal nr 188 samt föreslår att föreningsstämman avslår
motionen.
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Motion 8 om redogörelse för verkställande av stämmobeslut och stadgeändring av

Håkan Sahlin
MOTION 6: Förslag: Stämman uppmanar styrelsen att redogöra för varför det tar fem månader att

verkställa stämmobeslut 2018 om anslagstavla enligt motion och då först efter påminnelse, och vad i
GDPR som hindrar stämmobeslut 2018 om mailadresser till var och en av styrelseledamöterna och

varför vi ännu inte har haft en extrastämma om andra klubbandet av nya stadgar efter

Föreningsstämman 2018. Motiv: På förekommen anledning.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
Vid ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2018 beslutade föreningsstämman att
bifalla Håkan Sahlins motion innebärande att anslagstavla för aktuell
information och kommunikation att användas av både medlemmar och styrelse

skulle sättas upp och att epostadresser till samtliga styrelseledamöter skulle
finnas.

Styrelsen har verkställt stämmobeslutet om anslagstavla genom att under hösten
2018 köpa in anslagstavlor. Mindre informationstavlor har satts upp i varje

trapphus för boende i dessa trappuppgångar. Där kan relevant information för de
boende i respektive trappuppgång placeras. En större gemensam informationstavla är placerad i miljöhuset för information som berör alla i föreningen. Där
finns ingen reglering inom Vilken tid ett stämmobeslut ska verkställas. Styrelsen
har på första mötet efter föreningsstämman i augusti och sedan på mötet i

september 2018 diskuterat och beslutat om den närmare utformningen av
anslagstavlorna och därefter under hösten 2018 köpt in tavlorna.
Det är inte möjligt för styrelsen att verkställa stämmobeslutet om epostadresser

till samtliga styrelseledamöter, då styrelsen inte kan tvinga enskilda styrelse-

ledamöter att lämna ut sina privata mailadresser. På föreningens hemsida finns
en mailadress brlbomholmuz'wteliacom, som medlemmar kan kontakta styrelsen

på. Dessutom finns det brevlådor i trapphus på Köpenhamnsvägen 11 C och vid
tvättstuga på Köpenhamnsvägen 13. På dessa ställen finns det en grön brevlåda
för felanmälan och en Vit brevlåda för kontakt med styrelsen.
Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt, om det har fattats på två

på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande
på den senare stämman har gått med på beslutet. Vid ordinarie föreningsstämma
den 28 maj 2018 beslutade föreningsstämman med enkel majoritet att antaga
nya stadgar för föreningen med den ändringen att stadgetexten om att

bostadsrättshavaren svarar för målning av balkongräcke och markisställning

togs bort. Ett andra beslut om att antaga nya stadgar för föreningen kommer att
fattas på nästkommande ordinarie föreningsstämma 2019. Ett sådant beslut
behöver inte fattas på en extra föreningsstämma.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och ser ingen anledning att
därutöver lämna en redogörelse för verkställande av stämmobeslut och

stadgeändring samt föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
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Motion 9 om fel vid föreningsstämmor och frågor om regler vid föreningsstämma av

Håkan Sahlin
MOTION : Förslag: Stämman beslutar att Styrelsen presenterar åtgärder för att fel som förekommit i
samband med

senare Årsstämmor inte skall upprepas och svarar på ifrågasättanden och obesvarade

frågor beträffande röstande, information från Styrelsen och från Valberedningen, nya regler om
närvarorätt vid stämma, revisorernas roll och närvaro på stämma, stämmoprocedurer, protokoll, vad

som skall diskuteras på en stämma etc. Motiv: Se Bornholmsnytt, undertecknads brev till

medlemmar, stämmoprotokoll etc

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
Styrelsen har vid ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2018 anlitat jurist på
HSB Malmö som stämmoordförande. Jurist från HSB Malmö kommer även att

anlitas för ordinarie föreningsstämma 2019 som stämmoordförande och med
ansvar för avprickningen.

Styrelsen är medveten om de regler som finns om föreningsstämman och genom
att ha en jurist närvarande på föreningsstämman ser styrelsen till att dessa regler

efterföljs.
Håkan Sahlin skickade efter ordinarie föreningsstämman den 28 maj 2018 en

mängd mail med frågor och påståenden med anledning av föreningsstämman.
Styrelsen och jurist på HSB Malmö besvarade vissa av mailen, men då
mailsvaren inte accepterades av Håkan Sahlin och då mailväxlingen inte ledde

till något resultat, beslutade styrelsen att avsluta den pågående

mailkorrespondensen med Håkan Sahlin.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att
föreningsstämman avslår motionen.
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Motion 10

om köp av liten utgång/trapphusyta till lägenhet nr 187 av Julia

Sigova och Regimantas Stankus
Motion till nästkommande stämma eller årsstämman.
Intresseanmälan om att köpa en liten utgång-trapphusyta, ca 5m2, till Igh.187
Efter ombyggnaden av källarlokalen i llA har de nya lägenheterna fått sina entréer i källarplanet.

Trappan med utgången mot trädgården har blivit ombyggd till en liten korridor på ca 5 mz .(se bif.
bild) . I dagsläget kan den utgången bara utnyttjas av lägenhet 187 och den ytan har ingen el eller
varme.

I princip handlar det om att ta bort en innervägg och att korridoren, utan funktion idag, införlivas med

lägenhet nr. 1 87
Fördelar med införlivning av trapphusyta:
.

' Bättre användning av outnyttjade ytor i fastigheten.

' ' Ökade intäkter för hela föreningen med möjlighet till ekonomiska investeringar.

' - Minskade kostnader för underhåll och drift.

Vi yrkar att stämman beslutar att:
Korridoren med utgången mot trägårdet köps av Brf Bornholms medlemmar Julia Sigova och

Regimantas Stankus genom tilläggsavtal till befinligt upplåtelseavtal.
Priset per kvm bestäms av styrelsen baserat på de värderingar som beställs av föreningen.

Kontrollmätning görs innan definitiv betalning. Det tillkommer en höjning av månadsavgiften baserat
på den införlivade ytans storlek.
Julia Sigova och Regimantas Stankus
Lägenhet nr.187
Datum: 2019 02 25

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
Bostadsrättshavarna till lägenhet nr 187 har begärt föreningsstämmans

godkännande till att få upplåtet en trapphusyta om cirka 5 kvm till sin
bostadsrättslägenhet.
Styrelsen ställer sig positiv till detta under förutsättning att avtal om bl.a.
tilläggsupplåtelse med uppgift om insats, upplåtelseavgift och årsavgift för
utrymmet ingås mellan föreningen och bostadsrättshavarna, att föreningen inte
belastas med några kostnader för upplåtelsen och att en föreningsstämma

godkänner ändring av andelstalen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att
föreningsstämman bifaller motionen med ovan angivna förutsättningar.

27

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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Egna anteckningar.

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.

