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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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Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg, org.nr 743000-0922, får härmed avge
redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-09-01 - 2010-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Föreningen äger fastigheterna Knekten 7, Soldaten 1, Tältet 1 samt Stallet 1  i vilka man upplåter
bostadsrättslägenheter och lokaler. Fastigheterna är geografiskt belägna i Helsingborg med adress:
Kadettgatan 2-14 samt Kadettgatan 42-72.

Inflyttning skedde under åren 1966-67. Föreningen har 436 bostadsrättslägenheter med en totalyta
på 36 263 m2 samt 1 bostadsrättslokal och 82 hyreslokaler på totalt 2 811 m2.

Föreningen har 222 garage- och 459 parkeringsplatser.

Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande:

1 rum & kök, 33 st
2 rum & kök, 85 st
3 rum & kök, 201 st
4 rum & kök, 117 st

Under året har 43 lägenheter överlåtits. Föregående år var motsvarande siffra 49.

Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar.

Väsentliga händelser under året
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes i juni 2010. Besiktningen har utförts av styrelsen samt
behörig besiktningsman. Inget väsentligt noterades.

Föreningen har under året uppdaterat sin underhållsplan.

Följande underhållsåtgärder/investeringar har bla utförts under året:

-Nya takluckor.
-Renovering av entréer både inomhus och utomhus.
-Totalrenovering av festlokal.
-Nya silar på stuprören.
-Påbörjat byte av tryckstyrda takfläktar.
-Nytt låssystem avseende tvätthallarna och festlokalen.
-Solfilm har monterats över samtliga förrådsfönster.
-Ca 300 m2 tidigare tom förrådsyta har ändrats om till nya enskilda förråd för uthyrning.
 
Årets resultat och ställning
Årets resultat uppgår till 170 073 kr motsvarande resultat föregående år var - 857 949 kr. Årets resultat
efter disposition av underhåll (enligt styrelsens förslag) uppgår till - 738 983 kr vilket kan jämföras
med föregående år då resultatet var -26 949 kr. Främsta skillnaderna mellan åren är högre
driftskostnader, lägre räntekostnader och totalt sett mindre underhållskostnader. Att resultat efter
disposition av underhåll är lägre jämfört med föregående år beror främst på att det löpande underhållet
ej längre regleras via Fond för yttre underhåll vilket det gjordes föregående år.
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Årets intäkter
Intäkterna har ökat med ca 215 000 kr. Intäkterna har ökat pga att avgifterna höjdes den 1 januari 2010
med 2 % Bland övriga intäkter förekom föregående år försäljning av lägenhet om 240 000 kr. Se
vidare not 2.

Årets kostnader
Driftskostnaderna är totalt ca 823 000 kr (8 %) högre än föregående år. Poster som framförallt har ökat
är kostnader för uppvärmning och fastighetsservice. Uppvärmningen har ökat  med ca 542 000 kr (15
%) och beror främst på en ökad förbrukning då det har varit en ovanlig kall vinter och vår.
Fastighetsservice har ökat med ca 210 000 kr (8 %) och beror bla på att det förekommer mer kostnader
för snö- och halkbekämpning. Se vidare not 3.

För att få en mer rättvisande bild av föreningens underhållskostnader har löpande respektive planerat
underhåll delats upp på två rader i resultaträkningen. Tidigare redovisades båda poster under rubriken
planerat underhåll. Det löpande underhållet regleras via resultatet och det planerade underhållet
regleras via Fond för yttre underhåll.

Nedan redovisade kostnader för löpande och planerat underhåll avser hittills nedlagda kostnader tom
2010-08-31. Vissa av underhållsåtgärdena var ej färdigställda per bokslutsdatum.
Det löpande underhållet uppgår till ca 1 898 000 kr vilket motsvarar ca 4 353 kr per lägenhet. De
största posterna är lagning entréer (kostnad ca 480 000 kr), tömning av butikslokal (kostnad ca 89 000
kr), montering bommar (kostnad ca 70 000 kr) och tömning av källare (kostnad ca 44 000 kr). Övrigt
löpande underhåll består av diverse olika reparationer bla åtgärder i tvättstugorna, spolningsarbete,
åtgärder avseende värme, låsarbete och ventilationsarbete.

Planerat underhåll uppgår till ca 2 091 000 kr. De största posterna är montering solfilm förrådsfönster
(kostnad ca 344 000 kr), oljning av utemöbler och pergola (kostnad ca 275 000 kr), byte takluckor
(kostnad ca 160 000 kr), målning av källarlokaler (kostnad ca 158 000 kr), nya larm, bokningssystem
och passagessytem för festlokal och i källare (kostnad ca 135 000 kr), silar stuprör (kostnad ca 92 000
kr) och montering nät källare (kostnad ca 71 000 kr). Övrigt planerat underhåll är bla nya torkskåp,
byte golvbrunnar, byte termostatventiler och nya fasadskyltar.

Fastighetsavgiften är ungefär på samma nivå som föregående år. 

Avskrivningarna har ökat något och beror på att avskrivningar nu även sker på
ombyggnation/renovering av festlokal. Avskrivning sker på 15 år. Nedlagda kostnader för
ombyggnaden av festlokalen uppgår till ca 450 000 kr.

Räntekostnaderna har minskat med ca 835 000 kr och beror på lägre marknadsräntor än tidigare.
Föreningen har ca 33 % av sin lånestock som löper med rörlig ränta eller 3-månaders bindning.
Motsvarande siffra föregående år var 44 %. Styrelsen har under året valt att binda en del lån för bättre
riskspridning. Se vidare not 13.

Reservering/överföring till Fond för yttre underhåll uppgår till 3 000 000 kr. Motsvarande belopp
föregående år var 3 400 000 kr. Av årets reservering är 2 300 000 kr enligt föreningens underhållsplan
och 700 000 kr utöver plan. Justerad överföring om 700 000 kr förekommer då Fond för yttre
underhåll under 2009 är förbrukad. 

Balansställning per 2010-08-31
Likvida medel uppgår till 3 659 983 kr vilket kan jämföras med föregående år då likvida medel var 2
824 105 kr. Likvida medel har ökat bla beroende på lägre kostnader för underhåll och lägre
räntekostnader jämfört med föregående år. Posten om-och tillbyggnader har ökat då
ombyggnation/renovering av festlokalen är bokförd som en tillgång. Som pågående nyanläggning
finns påbörjan av byte av takfläktar om 200 000 kr.  Årliga amorteringar har gjorts med drygt 
2 400 000 kr vilket motsvarar ca 2,6 % av den totala låneskulden.
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Ekonomi
2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning, tkr 23 360 23 145 21 019 20 387
Rörelseresultat, tkr 2 978 2 793 1 631 2 968
Årets resultat, tkr 170 -858 -1 769 -621
Resultat efter disposition av underhåll, tkr -739 -27 260 450
Balansomslutning, tkr 102 469 105 298 105 607 94 180
Fond för yttre underhåll, tkr - 831 2 859 3 448

Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 605 594 566 539
Driftskostnader, kr/kvm 290 269 254 236
Fond för yttre underhåll, kr/kvm - 21 73 88
Lån, kr/kvm 2 337 2 399 2 255 1 984
Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm 8 855 7 542 8 667 7 483

Förväntad framtida utveckling
Underhåll
Följande större underhållsåtgärder kommer att ske de kommande 5 -10 åren:
-Fortsättning med takfläktsbyte.
-Byte av trapphusbelysning.
-Renovering av tvättstugor.
-Öka styrkan på matarledningarna in till lägenheterna (uppgradera elsystemet)
-Undersöka behovet av ett stambyte. (Detta arbete pågår)

Ekonomi
Den senaste årens stora underhållsåtgärder har minskat föreningens egna kapital. För att stärka upp
detta har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 2 % från 1 januari 2011.  Även justeringar
avseende hyror för garage- och parkeringsplatser sker från 1 januari 2011.

För att finansiera de senaste årens stora ombyggnationer har föreningen tagit upp nya lån under 2008
och 2009. Under de senaste åren har föreningens låneskuld ökat från 77 540 325 kr (2007-08-31) till
93 731 314 kr (2009-08-31).  År 2010 är låneskulden  91 319 331 kr. Nuvarande skuldättningsgrad är
på ca 2 337 kr per kvm. Trots ökade lån de senaste åren bedöms skuldsättningsgraden vara relativt låg
med hänsyn till föreningens ålder och i den fas föreningen befinner sig underhållsmässigt. För
närvarande är marknadsräntorna låga men om några år kan ränteläget vara ett annat vilket kan
innebära ökade räntekostnader. 

Under våren 2011 kommer budget och 10-årsprognos upprättas med de  förutsättningar som  är
aktuella då avseende bla investeringar/underhåll och räntor.

Under räkenskapsåret 2011 har föreningen lån om ca 16 500 000 kr som ska skrivas om. För att se
aktuella räntor på dessa lån se not 13. Rörliga lån uppgår till ca 30 560 000 kr. Dessa två poster
motsvarar tillsammans ca 50 % av föreningens totala låneskuld.

Ny hyresgäst kommer att hyra gamla  Konsumlokalen från 1 mars 2011.
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Mål för verksamheten
Föreningen har följande mål för sin verksamhet:
- Att vara energieffektiv samt att ha ett tydligare miljötänk. 
 
Detta ska ske genom bla:

-Byte till mer energisnåla och energibesparande takfläktar.
-Byte till energibesparande belysning i trapphus.
-Renovering av tvättstugor.
-Tecknat nytt 3-årsavtal från årsskiftet 2011 avssende grön el.
-Undersöka befintlig utrustning i föreningens samtliga undercentraler i syfte att optimera driften.

HSB Certifiering
Styrelsen har under verksamhetsåret påbörjat processen med HSB Certifiering. Vi startade med att ge
en behörig besiktningsman uppdrag att genomföra en besiktning av föreningens hus med efterföljande
revidering av underhållsplanen. Styrelsen har genomgått ett skriftligt kunskapstest med godkänt
resultat. Arbetet fortsätter nu med framtagande av verksamhetsplan, översyn av föreningens
långsiktiga underhålls- och investeringsbehov samt till detta kopplad budget med ekonomisk
långtidsprognos.
Processen med att erhålla HSB Certifiering anges från HSB ta cirka tolv månader i anspråk. Det är
styrelsens uppfattning att vår förening ska kunna erhålla HSB Certifieringsintyg under första halvåret
2011.

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 februari 2010. På  stämman deltog 116 närvarande
medlemmar samt 159 röstberättigade medlemmar varav 43 fullmakter. Stämman slutfördes ej då det
förekom brister i kallelsen. Ny ordinarie föreningsstämma hölls den 15 mars 2010. På stämman deltog
115 närvarande medlemmar samt 159 röstberättigade varav 44  fullmakter.

Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 531 medlemmar.

Styrelse
Styrelsen har vid årets slut följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:     Lars Andersson, ordf
                                      Linda  Ekenberg Jepsen (före detta Ekenberg), v ordf
                                      Ann-Margreth Sjögren, sekr
                                      Christel Hammar, v sekr  
                                      Lars Lohmander, avgått 2010-08-31
                                      Ola Persson, ledamot
                                      Teresa Dahlström, Studieorganisatör
                                 
I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna  Lars Andersson,
Linda Ekenberg Jepsen ( fd Ekenberg), Christel Hammar och Teresa Dahlström. 

Revisorer
Revisorer har varit Bo Håkansson med Stefan Kocon som suppleant, valda vid föreningsstämman,
samt revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund.

Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige
Föreningens representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Lars Andersson, Lars
Lohmander och Teresa Dahlströn och som suppleanter har varit Linda  Ekenberg Jepsen (fd Ekenberg)
och Ann-Margreth Sjögren. 
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Valberedning
Valberedning har varit  Zoran Dankic, Åsa Hovendahl och Roland Dahlström.

Information och aktiviteter
Information till medlemmar och boende
3 st Tycka till -Möten
Allmän information om Brf Berga
4 st Soldatknektar, 
Planerade resor till Tyskland och Ullared, blev dock ej av pga för lite intresse.

Förslag till föreningens vinst eller förlust
 
Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat 3 219 975,93
Årets resultat 170 073,32

3 390 049,25

Styrelsen föreslår följande disposition:

Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 2 300 000,00
Överföring till Fond för yttre underhåll utöver underhållsplan 700 000,00
Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad -2 090 944,00
Balanseras i ny räkning 2 480 993,25

3 390 049,25

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2009-09-01- 2008-09-01-

2010-08-31 2009-08-31

Nettoomsättning 2 23 359 796 23 144 842

Fastighetskostnader
Driftskostnader 1,3,5 -11 343 497 -10 520 493
Löpande underhåll -1 898 431 -
Planerat underhåll -2 090 944 -4 842 450
Fastighetsskatt-avgift 4 -678 594 -671 849
Avskrivningar -4 370 746 -4 317 084

-20 382 212 -20 351 876

Rörelseresultat 2 977 584 2 792 966

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 6 839 44 476
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 812 598 -3 647 497
Resultat före skatt 171 825 -810 055

Inkomstskatt -1 752 -47 894

Årets resultat 170 073 -857 949

Resultatförändring enligt styrelsens förslag

Årets resultat 170 073 -857 949
Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 2 090 944 4 231 000
(För år 2009 är det fondens totala innehåll)
Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -2 300 000 -3 400 000
Överföring till Fond för yttre underhåll utöver underhållsplan -700 000
Resultat efter disposition av underhåll -738 983 -26 949
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2010-08-31 2009-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 8
Byggnader och mark 17 919 389 18 559 511
Om- och tillbyggnader 80 236 260 83 480 477
Pågående nyanläggningar 200 000 -
Inventarier, verktyg och installationer 97 789 31 154

98 453 438 102 071 142

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 1 100 1 100

1 100 1 100

Summa anläggningstillgångar 98 454 538 102 072 242

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avräkning HSB Nordvästra Skåne 3 613 756 2 792 253
Avgiftsfordringar/Kundfordringar 8 300 4 875
Skattefordringar - 40 439
Övriga fordringar 271 9 779
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 345 454 346 669

3 967 781 3 194 015

Kassa och bank 11 46 227 31 852

Summa omsättningstillgångar 4 014 008 3 225 867

SUMMA TILLGÅNGAR 102 468 546 105 298 109
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2010-08-31 2009-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12

Bundet eget kapital
Insatser 3 153 400 3 153 400
Fond för yttre underhåll - 831 004

3 153 400 3 984 404

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 219 976 3 246 921
Årets resultat 170 073 -857 949

3 390 049 2 388 972

Summa eget kapital 6 543 449 6 373 376

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 13 91 319 331 93 731 314

91 319 331 93 731 314

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 263 419 846 252
Fond för inre underhåll 14 1 061 975 1 899 154
Skatteskulder 61 812 -
Övriga skulder 60 017 562
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 158 543 2 447 451

4 605 766 5 193 419

Summa skulder 95 925 097 98 924 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102 468 546 105 298 109

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2010-08-31 2009-08-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar, se not 13 95 381 000 95 381 000
Summa 95 381 000 95 381 000



HSB Brf Berga i Helsingborg 9(16)
743000-0922

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges
nedan.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under
Kortfristiga fordringar.

Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, redovisas under Kortfristiga skulder.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande
avskrivningstider har tillämpats:

Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år
-Byggnader Rak 50
-Ombyggnader Rak 10,15,20,25,30,40 resp 50
-Inventarier, verktyg och installationer Rak 5
-Datorer Rak 3

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt
föreningens underhållsplan.

Avsättningar
Avsättningen till fond för inre underhåll har upphört 1/7-2008 enligt stämmobeslut.

Inkomstskatt
Schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar är avskaffad fr o m räkenskapsåret 2008, vilket för
brf Berga innebär att endast ränteintäkterna och liknande kapitalintäkter tas upp för beskattning.
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Noter

Not 1   Anställda samt arvode- och lönekostnader

Medelantalet anställda
Föreningen har inte haft några anställda under räkenskapsåret och föregående år.

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2009-09-01- 2008-09-01-
 2010-08-31 2009-08-31
Styrelsearvoden 117 203 118 036
Styrelseledamot ersättning vid arbete på expedition under semester 3 900 -
Övriga 16 500 15 000
Sociala kostnader 42 200 37 937
Utbildning styrelsen 14 000 -
Summa 193 803 170 973
I sociala kostnader ingår pensionskostnader med - -

Not 2  Nettoomsättning
 2009-09-01- 2008-09-01-
 2010-08-31 2009-08-31
Årsavgifter bostäder 21 811 003 21 378 620
Årsavgifter lokaler 88 948 83 789
Summa årsavgifter 21 899 951 21 462 409
Hyror 1 361 950 1 347 682
Övriga intäkter 97 895 334 751
Summa 23 359 796 23 144 842

I föregående års övriga intäkter förekommer försäljning av lägenhet som Brf Berga tidigare har haft
med 240 000 kr.

Liksom föregående år nettoredovisar vi hyresbortfall tillsammans med hyresintäkterna. Hyresbortfallet
på lokaler uppgår i år till ca 318 000 kr och på parkeringsplatser till ca 226 000 kr. Motsvarande
siffror föregående år var: hyresborfall lokaler ca 265 000 000 kr och för parkeringsplatser ca 225 000
kr.

Not 3  Driftskostnader
2009-09-01- 2008-09-01-
2010-08-31 2009-08-31

El 998 263 1 029 733
Uppvärmning 4 192 169 3 649 705
Vatten 874 898 900 995
Renhållning 677 115 737 777
Bevakning 75 647 70 562
Fastighetsservice 2 706 217 2 495 781
Förvaltningskostnader 773 514 695 970
Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader 193 803 170 973
Försäkringspremier 264 915 176 610
Kabel-TV avgift 235 446 233 861
Övrigt 351 510 358 526
Summa 11 343 497 10 520 493

I posten fastighetsservice ingår följande, materialkostnad fastighetsservice, fastighetsservice enligt



HSB Brf Berga i Helsingborg 11(16)
743000-0922

avtal, fastighetsservice utöver avtal och fastighetsförvaltning.

I posten förvaltningskostnader ingår följande: kreditupplysningar, kontorsmaterial, diverse
förvaltningskostnader, telefoni, datakommunikation, arvode extern revisor, stämmor/styrelsemöte,
administrativ förvaltning, övriga administrativa tjänster och advokatkostnader.

Årets fastighetsförsäkring innehåller premier för 12 månader, 2009-09--2010-08.
Förra årets fastighetsförsäkring innehöll premier för perioden 2009-01--2009-08. Detta beror på
ändrade principer. 

I posten övrigt ingår bland annat medlemsavgift till HSB, kostnader för föreningens egna lokal,
festlokalen (återfinns även som en intäkt) samt föreningens medlemsverksamhet. Medlemsavgiften
uppgår till ca 242 000 kr. Lokalkostnaden uppgår till ca 107 000 kr och medlemsverksamheten till ca
2 000 kr.

Not 4  Fastighetsskatt-avgift
Föreningens fastigheter är taxerade som hyreshus. 
Fastighetsavgift-skatt är 0,4 % av taxeringsvärdet eller max 1272 kr för perioden
2009-09-01--2009-12-31 för bostadsdelen. För perioden 2010-01-01--2010-08-31 är motsvarande
belopp 1277 kr. För lokaldelen är fastighetsskatten 1 % av taxeringsvärdet.

Not 5  Ersättning till revisorer
 2009-09-01- 2008-09-01-
 2010-08-31 2009-08-31
BoRevision 16 800 16 738
Föreningsvald revisor 10 000 10 500
Summa 26 800 27 238

Not 6  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2009-09-01- 2008-09-01-
 2010-08-31 2009-08-31
Ränteintäkter 6 839 44 476
Summa 6 839 44 476

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2009-09-01- 2008-09-01-
 2010-08-31 2009-08-31
Räntekostnader lån 2 812 598 3 647 497
Summa 2 812 598 3 647 497
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Not 8  Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
2010-08-31 2009-08-31

Ursprungligt anskaffningsvärde
- Byggnader 32 006 121 32 006 121
- Mark 1 871 579 1 871 579

33 877 700 33 877 700
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början -15 318 189 -14 678 067
- Årets avskrivning enligt plan -640 122 -640 122

-15 958 311 -15 318 189

Planenligt restvärde vid årets slut 17 919 389 18 559 511

varav byggnader 16 047 810 16 687 932
varav mark 1 871 579 1 871 579

Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år 2035.

Om- och tillbyggnader
 2010-08-31 2009-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början:
Markanläggningar 10 132 221 10 132 221
Balkonger 1 954 530 1 954 530
Sophus/soprum 6 502 581 6 502 581
Övriga om- och tillbyggnader 87 744 962 70 294 059
-Nyanskaffningar, Ombyggnad festlokal 449 008 17 450 903

106 783 302 106 334 294
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -22 853 817 -19 189 600
-Årets avskrivning enligt plan -3 693 225 -3 664 217

-26 547 042 -22 853 817

Planenligt restvärde vid årets slut 80 236 260 83 480 477

I övriga om- och tillbyggnader ingår renovering av värmeanläggning, ombyggnad av garage och
vicevärdslokal, tak- och fönsterrenovering, isolering av vindar, plattsättning runt källsorteringshus
samt kulvertbyte del 1, kulvertbyte del 2, gårdsrenovering del 1,  postboxar, kulvertar del 3, gårdar del
2, 

Förra årets nyanskaffningar består av gårdar del 3, VA-delen 4 780 000 kr, gårdar del 3, övrig del 
11 112 099 kr och cylinderbyte 1 558 804 kr.



HSB Brf Berga i Helsingborg 13(16)
743000-0922

Pågående nyanläggning
 2010-08-31 2009-08-31
Vid årets början - 12 663 320
Årets anskaffningar, takfläktbyte 200 000 5 396 175
Överfört till om- och tillbyggnader -15 892 099
Kostnadsfört som underhåll -2 167 396
Vid årets slut 200 000 -

Beräknad kostnad för takfläktbytet uppgår till ca 2 500 000 kr.

Taxeringsvärden på fastigheter
Hustyp Byggnad Mark Totalt
Hyreshus bostäder 187 000 000 58 000 000 245 000 000
Hyreshus lokaler 7 797 000 4 197 000 11 994 000
Summa 194 797 000 62 197 000 256 994 000

Maskiner och inventarier
 2010-08-31 2009-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 147 497 147 497
-Nyanskaffningar, 104 034 -
-Avyttringar och utrangeringar -16 301 -

235 230 147 497
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -116 343 -103 598
-Avyttringar och utrangeringar 16 301 -
-Årets avskrivning enligt plan -37 399 -12 745

-137 441 -116 343

Planenligt restvärde vid årets slut 97 789 31 154

Årets nyanskaffningar består av datorpaket och möbler till festlokal.

Not 9  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2010-08-31 2009-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Andel i HSB Nordvästra Skåne 500 500
-Andelar i Fonus 600 600
Summa 1 100 1 100

Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2010-08-31 2009-08-31
Kabel-TV-avgift 19 645 19 645
Bevakning 5 771 5 398
Ränteintäkt Avräkning HSB Nordvästra Skåne 5 544 5 251
Förutbetald fastighetsavgift 226 189 228 070
Förutbetald försäkring 88 305 88 305
Summa 345 454 346 669
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Not 11  Kassa och bank
2010-08-31 2009-08-31

Handkassa 21 247 21 481
Nordea 22 850 -
Swedbank - 8 350
Övriga särskilda bankkonton 2 130 2 021
Summa 46 227 31 852

Not 12  Eget kapital
  Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets 
 Insatser avgifter underhåll resultat resultat
Vid årets början enl. fastställd BR 3 153 400 - 831 004 3 246 921 -857 949
Disposition enligt stämmobeslut -831 004 -26 945 857 949
Årets resultat 170 073
Vid årets slut 3 153 400 - - 3 219 976 170 073

Not 13  Skulder till kreditinstitut
Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån 2010-08-31 2009-08-31
Stadshypotek AB 3,81% 2010-12-01 2010-12-01 2 286 368 2 365 664
Nordea Hypotek AB 1,40% rörlig 3 535 538 3 690 822
Nordea Hypotek AB 3,69% 2011-03-21 2011-03-21 2 002 000 2 082 000
Nordea Hypotek AB 5,65% 2013-05-15 2013-05-15 2 295 000 2 355 000
Nordea Hypotek AB 4,02% 2011-04-20 2011-04-20 2 250 700 2 309 500
Nordea Hypotek AB  5,00 % 2014-04-15 2014-04-15 4 882 750 4 943 750
Nordea Hypotek AB 4,18% 2011-02-22 2011-02-22 5 935 276 5 945 578
Nordea Hypotek AB 3,70% 2011-03-15 2011-03-15 4 033 312 4 216 648
Nordea Hypotek AB 1,40 % rörlig 4 002 756 4 170 814
Nordea Hypotek AB 1,40 % rörlig 6 778 323 7 054 994
Nordea Hypotek AB 1,57% rörlig - 5 000 000
Nordea Hypotek AB 3,95% 2015-01-21 2015-01-21 5 308 326 5 524 994
Nordea Hypotek AB 4,09% 2010-06-16 2010-06-16 - 4 087 500
Nordea Hypotek AB 1,40% rörlig 3 912 500 4 087 500
Nordea Hypotek AB 1,40% rörlig 5 750 000 5 750 000
Nordea Hypotek AB 4,45% 2012-02-15 2012-02-15 5 300 000 5 300 000
Nordea Hypotek AB 1,40% rörlig 1 873 326 1 910 000
Nordea Hypotek AB 1,40% rörlig 2 762 500 2 831 250
Nordea Hypotek AB 4,85 % 2012-08-15 2012-08-15 2 457 000 2 509 000
Stadshypotek AB 3,67 % 2015-03-01 2015-03-01 4 719 000 4 843 800
Stadshypotek AB 5,18 % 2013-04-30 2013-04-30 4 750 000 4 875 000
Stadshypotek AB 5,64 % 2014-09-01 2014-09-01 2 868 750 2 943 750
Stadshypotek AB 5,49 % 2014-09-30 2014-09-30 2 868 750 2 943 750
Nordea Hypotek AB 1,40 % rörligt 1 943 326 1 990 000
Stadshypotek AB 3,50 % 2016-06-01 2016-06-01 3 937 500 -
Stadshypotek AB 2,69 % 2013-06-30 2013-06-30 4 866 330 -
Summa 91 319 331 93 731 314

Under nästa räkenskapsår beräknas föreningen amortera 2 500 000 kr varför denna del av låneskulden
kan betraktas som kortfristig.

Under året har omplaceringar skett av två lån i Nordea Hypotek till Stadshypotek.



HSB Brf Berga i Helsingborg 15(16)
743000-0922

Ställda säkerheter till kreditinstitut
 2010-08-31 2009-08-31
Uttagna fastighetsinteckningar 95 381 000 95 381 000
Summa 95 381 000 95 381 000

Not 14  Fond för inre underhåll
 2010-08-31 2009-08-31
Vid årets början 1 899 154 2 531 119
Uttag under året -837 179 -631 965
Vid årets slut 1 061 975 1 899 154

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2010-08-31 2009-08-31
Elavgift handel - 64 000
Revisionsarvoden 16 800 27 098
Styrelsearvoden och sociala avgifter - 154 786
Räntekostnader lån 418 859 477 162
Förutbetalda avgifter och hyror 1 722 884 1 724 405
Summa 2 158 543 2 447 451
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg, org.nr 743000-0922. 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB 
Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg för räkenskapsåret 2009-09-01 - 2010-08-31. Det är 
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan infonnation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
infonnationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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 handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger dänned en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Helsingborg, 2011-01 -W. 

BoRevision AB 
Utsedd av HSB Riksförbund 
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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 ursprungliga upplåtelseavgifter, fond för 
yttre underhåll, föreningens samlade resultat, 
banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. in-
komna men på bokslutsdagen ej betalda fak-
turor.

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 till av-
sättning till någon fond.

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

Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av reger-
ingen en gång om året. 2011 = 42 800 SEK

Budget är en ekonomisk handlingsplan för 
framtiden.

Driftskostnader gäller sådant som krävs för att 
driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshan-
tering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp.

Eget kapital utgörs av bostadsrättshavarnas   
insatser, fond för yttre underhåll, balanserat re-
sultat 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 är totalt netto av vad 
som är reserverat i balansräkningen. Enligt 
stadgarna skall föreningen göra reservering till 
fond för yttre underhåll i enlighet med under-
hållsplanen.

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.

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. fasadrenovering.

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

Räntenetto är skillnaden mellan finansiella in-
täkter och finansiella kostnader.

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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