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i medlemmarnas tjänst

Vi på HSB är så klart mycket glada över detta. 
Kooperationens starka ställning i Sverige är 
internationellt sett unik. Vi är en kooperation 
enligt principen en medlem – en röst. Med-
lemmarna är också ägare, vilket i sin tur ger 
möjlighet till påverkan. Vi har en stark värde-

ringsgrund och värnar om saker som hållbar-
het, omtanke och trygghet. Där ligger grun-
den för allt vi gör och tar oss för.
 Medlemmarna äger HSB Malmö – inte bara 
vinsterna som vi genererar utan även rätten att 
påverka hur vi bedriver vår verksamhet – genom 

FN har över hela jordklotet utsett 2012 till kooperationens år i syfte att öka 
kunskapen om vår organisationsform. FN vill lyfta fram de kooperativa företagens 
möjligheter att bidra till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och social 
integration. Kooperationens år ska belysa styrkan i vår affärsmodell som ett 
alternativt sätt att göra affärer och främja socioekonomisk utveckling.
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sin röst. Ett kooperativt, idédrivet ägande är en 
öppen form av ägande som ger alla medlem-
mar chansen att påverka verksamheten – inte 
bara tycka till om den.
 Medlemmarna är vinnare! HSB Malmö är 
vinstdrivet, och vinsten låter vi gå tillbaka till 
boendet. Utifrån vår professionella filosofi om 
långsiktighet skapar vi ekonomiska värden åt 
dig och alla andra medlemmar. Jag vågar säga 
att vi är duktiga på hur vi över tid kan gene-
rera ekonomisk vinst och andra värden som är 
viktiga för dig som medlem, ägare och kund 
till oss.
 Medlemmarna bestämmer! HSB Malmö 
finns inte bara till för sina medlemmar. Med-
lemmarna påverkar investeringen genom sin 
röst och sitt engagemang i verksamheten, 
tillsammans med alla medlemmar.
 Vid inledningen av 2011 såg jag med öd-
mjukhet och tillförsikt på framtiden. Vårt mål 
var att lägga grunden till ett medlems- och 
kundnära HSB Malmö och att visa ett förbätt-
rat rörelseresultat för helåret.
 Jag är därför mycket stolt över det vi tillsam-
mans lyckats uppnå och att vi kunnat dra 
konstruktiva lärdomar av konjunkturen. Jag 
vill tacka alla medarbetare för varje individu-
ellt bidrag till det vi nu kan summera som:

•	Ett bibehållet högt förtroende för HSB 
Malmö hos medlemmar och kunder. 

•	Att ha förbättrat rörelseresultatet exklusive 
engångsposter med 2,4 miljoner kronor 
jämfört med 2010. 

•	Att ha utvecklat och börjat erbjuda digitala 
tjänster med efterfrågan i hela HSB.

•	Att vi i dialog med medarbetarna genomfört 
en utbildning i affärsmannaskap.

•	Att vi med kvalitetsarbetet mot en ISO-certi-
fiering arbetat för ett hållbart och dynamiskt 
samarbete i hela organisationen. 

•	En mer kundorienterad medlemsorganisa-
tion som bättre kan möta medlemmar och 
kunder där de befinner sig.

Vår idé bygger på starka relationer och jag är 
övertygad om att nyckeln till vår framgång är 
att tydligare fokusera på vårt centrala uppdrag 
– det kvalificerade mötet mellan medlem, 
kund och handläggare – oavsett var i organisa-
tionen detta sker. Det är i de många mötena 
som sker dagligen, som värdet i HSB Malmö 
skapas. 
 HSB Malmö står nu starkare än på länge, 
och möjligheterna är större att fritt kunna 

välja på marknaden när det gäller tillväxt både 
i hyresrätten och i nyproduktionen. 
 När det gäller hyresrätten är målet att anta-
let lägenheter ska fördubblas under den när-
maste femårsperioden. Under 2011 har vi:

•	Färdigställt Kalkhusen på Kalkbrottet med 
34 lägenheter.

•	Fortsatt bygga Draken med 17 lägenheter 
och Fullriggaren med 82 lägenheter.

•	Förvärvat fastigheten Lekatten 4 med 34 
lägenheter.

•	Fortsatt projektera flera fastigheter.

Trots utmaningar i vår nyproduktion kan vi 
skönja en viss efterfrågan. Under året har vi 
färdigställt bostadsrättsföreningen Akvamari-
nen ute på Kalkbrottet med 47 lägenheter.
 Närmast i tur att flytta in är bostadsrättsför-
eningen Draken ute på Bulltofta.
 Utöver dessa finns flera projekt i pipeline, i 
Västra Hamnen, vid Kalkbrottet Limhamn och 
i Hyllie. Jag är fast övertygad om att vi kan 
bygga prisvärda och kvalitativa bostäder med 
HSB Malmös medlemmar som målgrupp.
 Vårt miljö- och varumärkesarbete har vi 
under 2011 integrerat i organisationen. De går 
inte längre att se som enskilda företeelser utan 
ska genomsyra vår vardag.
 Min ambition är att vi ska vara öppna, till-
gängliga och tydliga för medlemmar, kunder 
och alla som påverkar bilden av oss. 
 Vi ser idag att våra medarbetare är efterfrå-
gade på marknaden, men jag ser även att nya 
som kommer till tas om hand i gemenskapen. 
Få organisationer kan som vi trygga kontinui-
teten med den baskunskap vi har i våra medar-
betare.
 Nu läggs 2011 till handlingarna. Vi tar med 
oss förvärvade lärdomar in i 2012 och kom-
mande år, och jag vill i detta sammanhang 
rikta ett varmt tack till alla medlemmar, förtro-
endevalda och medarbetare för året som gått.
 2012 är kooperationens år. Vi ska fortsätta 
vara föregångare och visa upp oss som det 
goda exemplet vi är för andra som vill ta del av 
vår framgångshistoria.

Michael Carlsson
verkställande direktör
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året i siffror

2011 i siFFror
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organisation
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HSB har över en halv miljon enskilda medlemmar i Sverige. Dessa är 
även med lemmar i, och ägare av, någon av landets 31 regionala 
HSB-före ningar, exempelvis HSB Malmö. De regionala föreningarna är 
i sin tur medlemmar i, och ägare av, HSB Riksförbund. Nedan kan du se 
hur HSB Malmö är organiserat.

teknisk
Förvaltning

medlem
turning torso 

meetings



11HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2011
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ledning

michael carlsson f 1963
Befattning: Vd  Huvudsaklig utbildning: Ingenjör  
Senaste arbetsgivare: MKB HSB-medlem sedan: 1987  
Anställd sedan: 2005  Boendeform: Bostadsrätt   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Suppleant i HSB brf Skogsmården,  
vice ordförande i HSB brf Tre Gudor  HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Styrelseledamot i stiftelsen HSBs Garantifond,  
styrelseledamot i HSB ProjektPartner AB, styrelseledamot i HSB Riksförbund   
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Stiftelsen HSBs Garantifond och HSB 
Riksförbund: 2 084 kr/möte, HSB ProjektPartner: 69 500 kr/år

lena hammarström f 1950
Befattning: Koordinator  Huvudsaklig utbildning: Samhällsvetare  
HSB-medlem sedan: 1988  Anställd sedan: 1982   
Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot i tre  
byggande bostadsrättsföreningsstyrelser i Lund   
HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Inga  
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

monica jarnér f 1956
Befattning: Chef AO Förvaltning  Huvudsaklig utbildning: Ekonom  
Senaste arbetsgivare: MKB  HSB-medlem sedan: 2009  
Anställd sedan: 2009  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Vesslan  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

henrik krantz f 1963
Befattning: Chef AO Fastigheter  Huvudsaklig utbildning: Jurist  
Senaste arbetsgivare: Fastighetsägarna Syd AB HSB-medlem sedan: 2008  
Anställd sedan: 2008  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

mia gustaFson f 1960
Befattning: Kommunikationschef och chef AO Medlem  
Huvudsaklig utbildning: Kommunikatör  
Senaste arbetsgivare: Skånetrafiken  HSB-medlem sedan: 2011   
Anställd sedan: 2012  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

sven-jörgen Persson f 1950
Befattning: Chef AO administrativ förvaltning  Huvudsaklig utbildning: Ekonom  
Senaste arbetsgivare: BoVista Sweden AB  HSB-medlem sedan: Inte medlem   
Anställd sedan: 2012  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

jonny samuelsson f 1971
Befattning: Stabschef  Huvudsaklig utbildning: Ekonom  
Senaste arbetsgivare: MW Security  HSB-medlem sedan: 2008  
Anställd sedan: 2006  Boendeform: Äganderätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Idogheten   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

malin sandvig f 1968
Befattning: Personalchef  Huvudsaklig utbildning: Ekonom   
Senaste arbetsgivare: AF Bostäder  HSB-medlem sedan: 2011   
Anställd sedan: 2011  Boendeform: Äganderätt   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Henrik Krantz

Malin SandvigSvenJörgen Persson

Monica Jarnér

Jonny Samuelsson

Lena Hammarström

Mia Gustafson 

Michael Carlsson
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En viktig del av HSB Malmös verksamhet är att 
bygga bostäder åt våra medlemmar. Det inne-
bär att vi vill tillgodose många olika behov. Vi 
bygger boenden med olika upplåtelseformer 
och förutsättningar. Det spelar ingen roll om 
du är ensamstående eller har familj, om du vill 

bo centralt eller naturnära. Det är ingen över-
drift när vi säger att vi erbjuder något för alla.
 Många aktörer vittnar, precis som vi, om en 
tuffare bostadsmarknad. Under 2011 har det 
inneburit ökade satsningar på kommunikation 
kring våra nya bostäder, till exempel genom 

nyproduktion

en tryggare bostadsaFFär
Vi vet att det kan vara nervöst att köpa ny bostad. därför erbjuder vi till 
alla som köper ett av HSB malmös nya boenden konceptet tryggt Köp. 
det handlar om ett trygghetspaket med garantier och skydd som gör att 
köparen kan fokusera på det positiva med en ny bostad. 
 tryggt Köp består bland annat av skydd mot dubbla boendekostnader, 
återköpsgaranti för bostadsrätter och värdesäkring i äganderätter om 
den befintliga bostaden är svår att sälja.

vi bygger åt 
våra medlemmar
Under 2011 har HSB Malmö haft inflyttning 
vid Kalkbrottet Limhamn och i Hököpinge. 
Totalt har 56 boenden fått sina första 
hyresgäster och bostadsrätts havare. Vi ser 
med stor tillförsikt fram emot ett 2012 med 
fler inflyttningar i spännande boenden. 
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sommarens HSB Weekend-kampanj där intres-
senter har fått uppleva projektens visningsbo-
städer. Samtidigt satsar vi stort på att ha en 
egen inredare som hjälper bostadsköpare med 
deras nya inredning. Vi känner stor trygghet i 
att marknaden har ett förtroende för HSB och 
i att kunna fortsätta sälja nyproducerade boen-
den till våra bosparare.
 All HSB Malmös produktion av nya bostäder 
bedrivs i bolagen HSB Projekt i Malmö HB 
och HSB Betladan Exploatering HB, vilka ägs 
till 50 procent vardera av HSB Malmö och 
HSB Produktion AB. 

lantlig idyll nära centrum
Under 2011 flyttade tre familjer in i de helt 
nybyggda Fabrikshusen i Hököpinges bruks-
park. Intresset för tegelhusen gör att HSB 

hsb Fabrikshusen  
vinner stadsbildsPriset
I slutet av 2011 fick HSB malmö, via HSB 
Fabrikshusen i Hököpinge, Vellinge kommuns 
stadsbildspris. juryns motivering löd:
 ”Hököpinge håller på att omvandlas från 
bruks- och stationssamhälle till en levande 
stadsdel i Vellinge kommun. I denna process 
är det viktigt att nybyggnaderna gestaltas 
omsorgsfullt och med hög kvalité. detta för 
att förvalta de arkitektoniska värden den 
ursprungliga bebyggelsen besitter.
 mötet mellan det öppna landskapet och 
Hököpinge sammanlänkas med radhusen 
längs Bokallén. radhusen har på ett utmärkt 
sätt förvaltat den ursprungliga gedigna 
skånska tegelbyggnadstraditionen med 
modern byggnadsteknik. detta förstärks av 
den omsorgsfulla detaljutformningen av 
tegelarkitekturen.
 radhusen har på ett förtjänstfullt sätt 
förenat den moderna familjens krav på 
boende och platsens egna förutsättningar.”
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nyproduktion

Malmö under 2012 kommer bygga ytterligare 
fem hus bredvid de fyra befintliga. Fabrikshu-
sen är början på en plan som omfattar 250 nya 
bostäder de kommande åren. 

dubbel inFlyttning vid kalkbrottet
Den 1 juli fick 34 hyresgäster tillträde till sina 
nya lägenheter i Kalkhusen vid Kalkbrottet 
Limhamn. Precis runt knuten ligger bostads-
rättsföreningen Akvamarinen. Inflyttning i 
lägenheterna påbörjades dagarna efter jul 
2011. Området runt kalkbrottet är attraktivt 
och vi planerar på sikt för totalt 550 lägenhe-
ter här.

bulltoFta lockar
Våren 2012 bjuder på inflyttning i bostadsrätts-
föreningen Draken vid Bulltofta rekreations-
område. Det naturnära läget lockar många 
husägare till de ljusa och moderna lägenhe-
terna.

sPännande nyheter i västra hamnen
Ett stenkast från HSB Turning Torso bygger vi 
två fastigheter med totalt 82 lägenheter i 
kvarteret Fullriggaren. Vi räknar med inflytt-
ning under 2012. Här fokuserar vi på hållbar-
het samt minimal klimatpåverkan. Det kom-
mer bland annat finnas avfallskvarnar för 
utvinning av biogas och en bilpool i området.

kommande Projekt
Nästa större bostadsprojekt för HSB Malmö är 
Hyllie. Här kommer vi att bygga ett stort antal 
flexibla lägenheter i olika etapper. Totalt 
handlar det om cirka 250 nya bostäder. 
 Vi har även fått markanvisning i kvarteret 
Spårvägen mellan Nobelvägen och Zenith-
gatan. Under 2012 kommer vi att arbeta vidare 
med dessa projekt.

vi satsar På att rädda liv
Under 2011 har HSB malmö inlett ett samarbete 
med räddningstjänsten Syd. Utöver att bedriva 
kunskapsöverföring till bostadsrättsföreningar 
som är medlemmar i HSB ligger stort fokus på 
nybyggda bostäder. 
 Alla nya boenden som HSB malmö bygger 
kommer att utrustas med brandfiltar och brand-
släckare som lever upp till räddningstjänstens 
rekommendationer. dessutom kommer det att 
finnas ett relä som stänger av spisen om brand-
larmet går. I Kalkhusen och Fullriggaren utrus-
tas lägenheterna med elnätsanslutna brandvar-
nare. detta eliminerar risken för att batterierna 
i brandvarnaren ska ta slut.
 – det förebyggande arbetet är helt avgörande 
för att minska antalet bränder, antalet omkomna 
och skadade samt de materiella skador som 
uppstår. HSB malmös satsning vid nybyggnation 
är ett mycket bra initiativ som vi hoppas att fler 
tar efter, säger maya Stål Söndergaard, produk-
tionschef vid räddningstjänsten Syd.

lägenhet i bostadsrättsföreningen akvamarinen vid kalkbrottet limhamn.
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nyproduktion

under 2011 hade vi inflyttning i 56 nya hsb-boenden.
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verksamhet

43 774

HSB Malmös medlemmar kan påverka verk-
samheten genom den parlamentariska organi-
sationen. En enskild medlem som bor i HSB-
bostadsrätt kan bland annat påverka genom att 
lämna in motioner till bostadsrättsföreningens 
stämma. Hon eller han kan även påverka 
genom att kandidera till en post i bostadsrätts-
föreningens styrelse.
 Omkring 9 150 av våra medlemmar bospa-
rar. Den främsta anledningen till att bospara 
med HSB Malmö är förturen till hyreslägenhe-
ter och nyproducerade bostäder. De bospa-
rande medlemmarna har samma relation till 
bospargruppen som boende medlemmar har 
till sin bostadsrättsförening. Bosparande med-
lemmar kan lämna in motioner till bospar-
gruppens årsstämma eller kandidera till en 
plats i dess styrelse.
 Den medlem som vill påverka beslut som tas 
inom HSB Malmö kan även lämna in motioner 
till HSB Malmös föreningsstämma. Besluten 
på föreningsstämman tas av fullmäktigeleda-
möterna. Varje bostadsrättsförening som är 
medlem i HSB Malmö kan utse minst en full-
mäktigeledamot. För varje påbörjat 300-tal 
medlemmar kan ytterligare en fullmäktigele-
damot utses.
 Även bospargruppen utser ett antal fullmäk-
tigeledamöter. Detta antal beror på hur många 
bosparande medlemmar som finns. Under 
2011 hade bospargruppen 24 fullmäktigeleda-
motsplatser på HSB Malmös föreningsstämma.
 I samband med HSB Malmös föreningsstäm-
ma utses även ombud till HSB Riksförbunds 

föreningsstämma. Ombuden har rätt att rösta 
på riksförbundets stämma.

medlemsFördel
Alla som är medlemmar i HSB Malmö får 
förmåner hos våra samarbetspartners. Dess-
utom tar vi fram tidsbegränsade medlemser-
bjudanden. Sommaren 2011 erbjöd vi till 
exempel gratis simskola som en medlemsför-
mån. Under hösten erbjöd vi våra medlemmar 
en frivisning av Tintin-filmen på bio. Intresset 
för båda dessa arrangemang var stort och såväl 
simskoleplatser som biobiljetter tog snabbt 
slut. HSB Malmö siktar på att återkomma med 
fler attraktiva erbjudanden under 2012.

kunskaP som medlemsFörmån
Den som sitter i styrelsen i en bostadsrättsför-
ening som är medlem i HSB Malmö får till-
gång till ett mycket omfattande kursutbud. 
Helt utan extra kostnad. Utbildningspaketet är 
utformat för att våra medlemsföreningar ska 
ha en så kompetent styrelse som möjligt. Det 
ger våra medlemmar ett mervärde i form av ett 
tryggare boende. Som en del i HSBs klimatar-
bete publiceras numera kursutbudet endast 
digitalt, via www.hsb.se/malmo.

utökad medlemsservice
Sommaren 2011 flyttade HSB MedlemsCenter 
från Föreningsgatan till HSB Turning Torso. 
En stor fördel med denna flytt är att våra 
medarbetare sitter mer samlade och besökare 
enklare kan få hjälp om de har flera frågor. En 
annan fördel med flytten är att de nya öppet-

Så många är vi som äger HSB Malmö. Under 2011 har vi blivit 319 fler. Tillsam-
mans är vi starka nog att påverka villkoren för framtidens boende. Det spelar 
ingen roll om man är bosparare eller bostadsrättshavare, alla är välkomna att vara 
med och skapa det goda boendet. 
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medarbetare
2011 har HSB malmö satsat på 
affärsmannaskap bland sina 
medarbetare. Samtliga medar-
betare har därför genomgått 
heldagsutbildningar. de som har 
kundkontakt har dessutom fått 
individuell coachning. Höstens 
personaldag fokuserade på 
internkommunikation och ser-
vice. Syftet med denna satsning 
har varit att få medarbetare som 
är inriktade på långsiktiga och 
goda relationer med kunder och 
medlemmar.
 Under året har vi även välkom-
nat flera nya kompetenta medar-
betare. HSB malmö är nu inne i 
en fas där vi bygger en stark 
organisation för framtiden. 
Under 2011 har vi dragit igång 
en framgångsrik introduktions-
satsning och fokuserar på att få 
rätt person på rätt plats. Vår 

ambition är att öka vår attraktivi-
tet som arbetsgivare genom att 
erbjuda spännande tjänster och 
en möjlighet att växa som 
människa och medarbetare.
 Under 2012 kommer vi att 
arbeta mycket med HSBs värde-
ringar. målet är att alla medar-
betare ska känna till vad HSB 

står för och vad det innebär för 
alla som kommer i kontakt med 
organisationen. Vi vill också att 
alla ska känna stolthet över att 
arbeta inom Sveriges största 
bostadskooperation. det skapar 
en mer sammanhållen organisa-
tion med ökad nytta för såväl 
kunder som medarbetare.

höstens stora medlemsarrangemang var kostnadsfri biovisning.
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verksamhet

bosPargruPP och bosParråd
HSB malmös bosparande medlemmar repre-
senteras på den ordinarie föreningsstämman 
av bospargruppen. Sedan 2010 finns även ett 
bosparråd som fungerar som en länk mellan 
bospargruppen och HSB malmös styrelse. 
Under 2011 har bosparrådet bestått av:

•	 Håkan Haglund
•	 jan engman
•	 Sofie Kron
•	 Sofie Skånhamre
•	 Sonja jernström
•	 Sune Hylén

tiderna är dygnet runt, sju dagar i veckan. 
Efter kontorstid kan besökare få hjälp med 
enklare ärenden i HSB Turning Torsos recep-
tion, som alltid är bemannad.

en ny hsb-Portal
Hösten 2011 lanserade HSB Malmö HSB 
Portalen 1.0. Det är en samlingsplats för HSBs 
digitala tjänster. Alla medlemmar har tillgång 
till portalen och kan här bland annat hitta 
information om sitt boende, sina avier och sitt 
bosparande. Den som sitter i en bostadsrätts-
förenings styrelse får dessutom tillgång till 
enkla verktyg för hantering av likvida medel, 
överlåtelser, arvoden, fakturor med mera. 
Under hösten hade HSB Portalen närmare 
30 000 besök och drygt 8 000 unika besökare. 
Du hittar HSB Portalen på www.hsbportalen.se. 

kvalitetsarbete
Sedan ett antal år tillbaka bedriver HSB Mal-
mö ett fokuserat utvecklings- och kvalitetsar-
bete som genomsyrar hela organisationen. 
Under våren 2012 blev vi ISO 9000-certifie-

rade. Med hjälp av stort engagemang från våra 
medarbetare ser vi många positiva effekter av 
det omfattande processarbete som ligger till 
grund för certifieringen. Nu fortsätter vi att 
arbeta för att få ännu nöjdare kunder och 
medlemmar. 
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1000 mbit/s
HSB Bolina är ett operatörsneutralt 
stadsnät. Tillgång till nätet är en kost-
nadsfri förmån för bostadsrättsfören-
ingar som är medlemmar i HSB Mal-
mö. Vid årsskiftet 2011/2012 
lanserades HSB Bolina 2.0. Bland 
nyheterna hittar vi möjligheten till 
1000 Mbit/s, fl er tjänsteleverantörer 
att välja mellan, bättre priser för de 
boende, marknadens bästa säkerhet 
och tillgång till fl er än 200 globala 
tv-kanaler.

miljöredovisning
2011 2008 diff. (%)

tjänsteresor (km) (km)

Flyg 81 888 128 810 –36

Tåg 21 792 25 870 –16

våra fastigheter (MWh) (MWh)

Fjärrvärme 18 071 18 429 –2

El 4 743 5 002 –5

koldioxidutsläpp (ton) (ton)

Flygresor 22,6 36 –36

Tågresor 0,0001 0,0001 0

Bilresor 40 39 3

Fjärrvärme 1 934 1 973 –2

El 173 180 –4

Anledningen till jämförelsen med 2008 är att det är HBS 
Malmös utgångspunkt vid tecknandet av HSB Klimatavtal. 

gemensam utveckling
För att ta tillvara den kunskap som fi nns inom 
hela HSB engagerar sig fl era av HSB Malmös 
medarbetare i rikstäckande nätverk. HSBs 
förvaltningsnätverk har till exempel tagit fram 
ett mer enhetligt tjänsteutbud och stöd för 
rakare kommunikation med förvaltningskun-
der. Medlemsnätverket arbetar för att ta fram 
attraktiva medlemserbjudanden och ett bättre 
bosparande. Redaktionsråd arbetar med ut-
veckling av våra tidningar Hemma i HSB och 
HSB Uppdraget. Kommunikationsrådet foku-
serar på ett tydligare och starkare varumärke 
samt att planera rikstäckande kampanjer.
 Deltagarna i dessa nätverk lär av varandra, 
vilket skapar synergieffekter i HSB Malmös 
verksamhet. Effekter som våra kunder och 
medlemmar drar nytta av.
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tjänster

utvecklade tjänster

Vårt tjänsteutbud omfattar 
teknisk och administrativ 
förvaltning. Tjänsterna erbju-
der vi bostadsrättsföreningar 
inom vårt geografiska verk-
samhetsområde (Lomma, 
Burlöv, Malmö, Svedala,  
Vellinge och Trelleborg). 
Merparten av våra kunder är 
medlemmar i HSB Malmö. Vi 
arbetar ständigt med att göra 
det lättare för våra kunder att 
dra nytta av vårt tjänsteutbud. 
Därför finns idag ett stort 
antal digitala tjänster samlade 
under HSB Portalen.

Fastighetsägarens ansvar
Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett stort 
ansvar. Styrelseledamöterna är fastighetsägare 
och lyder därmed under ett antal lagar och 
myndighetskrav. Ansvaret omfattar såväl fastig-
heternas tekniska standard som hälsa och 
säkerhet för de boende. För att våra kunder 
ska kunna säkerställa skydd, säkerhet och 
arbetsmiljö på både kort och lång sikt lanse-
rade HSB Malmö vid årsskiftet 2011/2012 en 
helt ny tjänst som heter Fastighetsägarens 
ansvar. 
 Tjänsten erbjuder för styrelsens arbete med 
dessa frågor ett komplett stöd, som anpassas 
efter respektive förenings förutsättningar. 
Fokus ligger på lagen om skydd mot olyckor, 
arbetsmiljölagen, miljöbalken, olika myndig-
hetskrav och informationssäkerhet. En grund-
lig besiktning av fastigheten avseende lagen 
om skydd mot olyckor ingår som en del av 
tjänsten. Besiktningen mynnar ut i ett proto-
koll där förbättringspotentialen blir lättöver-
skådlig. Därefter är det enkelt att se till att nå 
upp till de krav som ställs på en fastighets-
ägare. Om det händer en olycka är det en 

trygghet för styrelsen att veta 
att den följer lagar och för-
ordningar. Det är en billig 
försäkring. 
   Under 2012 kommer Fastig-
hetsägarens ansvar att erbju-
das till befintliga och nya 
förvaltningskunder. Till en 
början kommer Fastighetsä-
garens ansvar att engagera en 
och en halv heltidstjänst. 
Samtidigt ser vi stor utveck-
lingspotential.

samarbete För synergi
Sedan några år tillbaka har 
HSB Malmö varit aktivt i ett 
rikstäckande förvaltningsnät-

verk inom HSB. Under 2011 har detta arbete 
intensifierats för att skapa en tydligare bild av 
hela tjänsteutbudet. Vi har marknadens bre-
daste utbud av tjänster till fastighetsägare. 
Samtidigt ser vi alltid till den enskilde kundens 
behov. Inget är för stort eller för litet för oss. 
 Arbetet i förvaltningsnätverket har landat i 
en paketering av tjänsterna, vilken kommer att 
presenteras under 2012. Bland annat har 
offerter och avtal blivit tydligare. Målet är att 
våra kunder alltid ska veta exakt vad de köper 
av oss.

lyckade kundträFFar
För att presumtiva kunder ska få upp ögonen 
för vårt heltäckande tjänsteutbud har vi haft 
träffar med bostadsrättsföreningar som idag 
inte köper tjänster av oss. Under 2012 kommer 
detta arbete att intensifieras med förhoppning-
en att bygga långsiktiga samarbeten med nya 
kunder. Under hösten bjöd vi in befintliga 
förvaltningskunder till en biovisning av filmen 
Jägarna 2, vilket uppskattades.

2011 har varit ett år av utveckling. HSB Malmö har bland annat lanserat tjänsten 
Fastighetsägarens ansvar, som ger ett stöd i styrelsearbetet i en bostadsrättsfören-
ing. Dessutom har vi arbetat tillsammans med HSB-föreningar runt om i landet 
för att skapa en tydligare bild av hela vårt tjänsteutbud.
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tjänster

vårt tjänsteutbud

nöjdare kunder
Under april och mars 2011 genomförde HSB malmö en 
kundundersökning. 159 av 281 tillfrågade förvalt-
ningskunder svarade på frågorna. efter analys av svaren 
kan vi konstatera att:
•	 87 procent av respondenterna anser att HSB malmö 

uppfyller deras förväntningar bra eller mycket bra.
•	 det har skett en förbättring i kundnöjdhet sedan den 

senaste mätningen 2009.
•	 det område som har förbättrats mest är de tekniska 

konsulttjänsterna.

utvecklad Felanmälan
Under 2011 har alla kunder som köper 
fastighetsskötsel av HSB malmö fått 
bättre service vid felanmälningar. Via 
HSB portalen kan boende snabbt och 
enkelt anmäla fel i fastigheten. det 
digitala flödet av dessa ärenden gör att 
felen snabbare kan åtgärdas och att 
styrelseledamöterna i bostadsrättsfören-
ingarna får en bra överblick av alla 
felanmälningar i sina fastigheter.
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Fastighetsbestånd

Fler hyreslägenheter  
till våra medlemmar

Många som bosparar med HSB Malmö är ute 
efter en hyreslägenhet. Genom dotterbolaget 
HSB Sundsfastigheter AB erbjuder vi en stor 
variation på boende. Allt från mysiga sekelskif-
teslägenheter till Sveriges bästa utsikt i form av 
boende i HSB Turning Torso. Gemensamt för 
alla är att bosparare har förtur.
 Utöver våra lägenheter har HSB Malmö även 
lokaler för uthyrning. I början av 2012 öppna-
des dörrarna till en av våra mest spännande 
hyresgäster. Den ekologiska livsmedelsbutiken 
Green Matmarknad med naturlig matglädje 
hyr numera över 2 500 kvadratmeter i vår 
fastighet bredvid HSB Turning Torso. 
 Inne i HSB Turning Torso har det också 
skett förändringar Den 1 november 2011 
inleddes ett samarbete med Park Inn gällande 
drift och marknadsföring av mötesverksam-
heten på våning 53 och 54.

nya boenden
Den 1 juli hade vi inflyttning i 34 nybyggda 
lägenheter på Limhamn. Närmaste grannar är 
bostadsrättsföreningen Akvamarinen och 
kalkbrottet med dess unika natur. I oktober 
förvärvade vi fastigheten Lekatten med 34 
lägenheter vid Möllevången. I januari 2012 
tecknade HSB Malmö kontrakt för fastigheten 
Tonfisken 25 i Limhamn, med 26 lägenheter. 
Vi tillträder fastigheten i juli 2012.
 Under 2012 kommer vi även att ha inflytt-
ning i hyreslägenheterna i Draken vid Bull-
tofta rekreationsområde och i kvarteret Full-
riggaren i Västra Hamnen.

hög standard
Vår ambition är att erbjuda hög standard i alla 
våra hyreslägenheter. Därför har vi under 2011 
har utfört ett större renoveringsarbete i våra 
fastigheter i Rörsjöstaden. Fyra hus har fått 

nytt tak, reparerade fasader, nya fönster och 
dörrar samt en uppfräschning av trapphusen. 
Under 2012 ska fler hus i området få samma 
omvårdnad. 
 Vi gör även insatser för att klimatsäkra våra 
fastigheter. Under 2012 får fastigheten Arken 3 
fjärrvärme, vilket ger effektivare uppvärmning 
och minskade utsläpp av koldioxid. Av samma 
anledning kommer vi att isolera vindarna på 
ett antal fastigheter.
 Ett boende är inte bara fastigheten eller 
lägenheten. Det är lika mycket en känsla av att 
vara hemma. 2011 valde vi därför att satsa på 

Vi satsar på hyresfastigheter till våra bosparande medlemmar. Därför har vi under 
året byggt och köpt nya fastigheter samt renoverat våra befintliga fastigheter. 
Våra bosparare får förtur till 1 720 lägenheter i Malmö.
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lägenhetstilldelningar 2011 indelat i områden
område antal tilldelade lägenheter medeltal bospar poäng

Drottningtorget 1 0

Innerstaden 75 253

Limhamn 31 75

Lindeborg 6 65

Rörsjöstaden 27 311

Sorgenfri 13 405

Södervärn 7 69

Västra Hamnen 25 72

Västra Innerstaden 10 314

totalt 195 209

Antal poäng som krävs för att få en lägenhet varierar kraftigt. Under 2011 krävdes det som lägst 0 poäng och som högst 928 poäng. 
Listan omfattar inte studentlägenheter, där tilldelningen inte är beroende av bosparpoäng.

sommaren 2011 kunde nöjda bosparare flytta in i kalkhusen vid kalkbrottet limhamn.

ökad service. För att göra korta väntetider 
ännu kortare för våra hyresgäster har vi under 
året anställt en förvaltare och en reparatör.

enkätundersökning
Hösten 2011 genomförde vi en enkätunder-
sökning bland våra hyresgäster. Totalt fick vi in 
887 svar, och vi kan bland annat konstatera att:

•	68 procent är nöjda med HSB Malmö som  
hyresvärd.

•	89 procent uppger att de känner sig trygga i 
sin bostad.

•	61 procent tror att de bor kvar i sin lägenhet 
om två år.

Undersökningen utförs tre år i rad. Detta är 
den andra mätningen och det har skett en 
förbättring när det gäller hyresgästernas upp-
levda nöjdhet med HSB Malmö som hyresvärd 
och trygghet i sin bostad. Vi arbetar för att få 
ännu bättre resultat i 2012 års mätning.
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Fastighetsbestånd

hsb malmös Fastigheter
nr på 
KArtAn

FAStIGHetSBeteCKnInG lÄGe ByGGår/
OmB år

AntAl 
lGH

BOStAdS-
ytA

lOKAl-
ytA

tOtAl-
ytA

tAxerInGS-
VÄrde

1 Arken 3 Möllevången 1929/1983 53 3 780 241 4 021 34 610

2 Arken 4 Möllevången 1929 64 3 496 48 3 544 28 108

3 Arken 5 Möllevången 1985 22 1 440 21 1 461 13 601

4 Arken 6 Möllevången 1929 91 6 569 464 7 033 57 059

5 Arken 7 Möllevången 1929 5 662 225 887 6 776

6 Clara 13 Lugnet 1929/1979 13 709 248 957 9 486

7 Clara 14 Lugnet 1985 147 11 625 16 11 641 135 190

8 Erikstorp 6 Ribersborg 1933 34 2 475 0 2 475 26 200

9 Flaggskepparen 5 Västra Hamnen 2009 28 1 910 116 2 026 33 446

10 Flora 8 Rörsjöstaden 1929 11 1 214 283 1 497 15 452

11 Fören 3 (HSB Turning Torso) Västra Hamnen 2005 144 13 037 5 758 18 795 341 800

12 Fören 3 (TTG) Västra Hamnen 2006 37 2 721 16 107 18 828 124 400

13 Hedvig 9 Södervärn 1992 66 4 833 2 289 7 122 52 739

14 Husaren 4 Drottningtorget 1929 11 1 502 497 1 999 19 166

15 Judith 11 Rörsjöstaden 1929/1979 11 1 053 0 1 053 11 948

16 Kalkhusen Limhamn 2011 34 2 532 0 2 532 –

17 Kapellmästaren 4 Lindeborg 2003 52 4 108 0 4 108 39 000

18 Kapellmästaren 7 Lindeborg 2004 52 4 122 0 4 122 40 000

19 Lister 9 Ribersborg 1945 30 1 860 173 2 033 20 206

20 Maria 10 Rörsjöstaden 1900/1960 27 1 369 0 1 369 14 800

21 Maria 2 Rörsjöstaden 1929/1986 22 1 801 0 1 801 20 800

22 Maria 3 Rörsjöstaden 1929/1975 26 1 387 0 1 387 15 600

23 Maria 4 Rörsjöstaden 1929/1981 23 1 741 0 1 741 20 000

24 Maria 5 Rörsjöstaden 1929/1975 27 1 455 0 1 455 16 400

25 Maria 9 Rörsjöstaden 1929/1975 31 1 575 0 1 575 17 800

26 Myntet 3 Sorgenfri 1939 17 776 0 776 6 159

27 Myntet 6 Sorgenfri 1948 16 1 088 0 1 088 7 639

28 Myntet 8 Sorgenfri 1968 42 3 123 1 430 4 553 36 524

29 Nibelungen 1 Söderkulla 1998 97 4 259 277 4 536 19 659

30 Olga 10 Rörsjöstaden 1929/1975 21 1 225 0 1 225 13 793

31 Peterstorp 3 Ribersborg 1938 60 7 002 47 7 049 75 057

32 Ripan 14 Lugnet 1986 53 4 010 5 137 9 147 63 600

33 Rådjuret Davidshall 1930 23 1 670 309 1 979 26 309

34 Rönnen 2 Katrinelund 1924/2002 109 2 736 100 2 836 32 441

35 Sagan 15 Västra Sorgenfri 1962 28 1 820 1 668 3 488 15 278

36 Sagan 16 Västra Sorgenfri 1971 31 2 075 1 852 3 927 17 558

37 Skansen 1 Västra Hamnen 2002 103 3 445 245 3 690 66 324

38 Skonaren 3 Västra Hamnen Mark – – – – 9 402

39 Slupen 1 Västra Hamnen Mark – – – – 10 461

40 Vargen 6 Davidshall 1931 14 1 392 20 1 412 15 662

41 Örnen 4 Rådmansvången 1929/1989 11 1 030 984 2 014 18 292

HSB Sundsfastigheter AB 1 686 114 627 38 555 153 182 1 548 745

42 Lekatten 4 Möllevången 1903 34 1 830 104 1 934 20 097

Fastighets AB lekatten 4 34 1 830 104 1 934 20 097

HSB Sundsfastigheter AB med dotterbolag 1 720 116 457 38 659 155 116 1 568 842
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drIFtnettO FÖr HelA FAStIGHetSBeStåndet

2011 2010

Hyresintäkter 179 069 177 313

Drifts och underhållskostnader –68 538 –78 300

driftnetto 110 531 99 013

drIFtnettO HSB tUrnInG tOrSO 
OCH HSB tUrnInG tOrSO GAllery

2011 2010

Hyresintäkter 57 415 61 171

Drifts och underhållskostnader –21 807 –23 867

driftnetto 35 608 37 304
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styrelse

Inför 2011 beslöt styrelsen att fortsätta det 
påbörjade arbetet med att tydliggöra förde-
larna och nyttan med vår kooperativa fören-
ingsform. Ur såväl ekonomisk som demokra-
tisk synpunkt. Möjligheterna för de enskilda 
medlemmarna att påverka och utveckla de 

tjänster vi tillhandahåller måste vara tydliga, så 
att de inte bara jämför HSB Malmö med vilken 
annan entreprenör som helst. Genom vår 
kooperativa grund kan alla vara delaktiga och 
uppkommer någon vinst ska den gå tillbaka till 

styrelsens arbete 2011

claes caroli f 1948
Befattning: Ordförande  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2008
Arvode: 104 200 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 2004  Boendeform: 
Bostadsrätt  Arbetsgivare: Pensionär Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i 
HSB brf Näset, fullmäktig HSB Riksförbund, styrelseledamot HSB Försäkring   
HSB-ledamotsuppdrag: Inga   Övriga uppdrag inom HSB: Inga   
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

maj-britt thulin f 1948
Befattning: Vice ordförande  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2006
Arvode: 52 100 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 1994  
Boendeform: Bostadsrätt  Arbetsgivare: Region Skåne  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Sekreterare i HSB brf Bollebygd, fullmäktig HSB 
Riksförbund, ledamot i HSB Riksförbunds valberedning
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Lutan  Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

björn andersson f 1953
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: Suppleant 2008-
2009, ledamot sedan 2009 Arvode: 52 100 kr + mötesarvode  
HSB-medlem sedan: 2000  Boendeform: Bostadsrätt 
Arbetsgivare: Fastighetsägarna Syd AB
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf Valby
HSB-ledamotsuppdrag: Inga   Övriga uppdrag inom HSB: Ledamot i bosparrådet
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Mötesarvode bosparrådet

izet omanovic f 1956
Befattning: Ledamot Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2011
Arvode: 52 100 kr + mötesarvode HSB-medlem sedan: 2005

Boendeform: Bostadsrätt Arbetsgivare: Malmö kommun
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf Eriksfält
HSB-ledamotsuppdrag: Inga Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

birgitta nilsson f 1942
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2008
Arvode: 52 100 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 1973   
Boendeform: Bostadsrätt  Arbetsgivare: Pensionär  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Fullmäktig HSB Riksförbund  
HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Inga 
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

marianne Falck f 1953
Befattning: Ledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2010
Arvode: 52 100 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 1991 
Boendeform: Bostadsrätt  Arbetsgivare: Astra Zeneca AB  Förtroendeuppdrag 
inom HSB: Ordförande i HSB brf Kraften, fullmäktigeledamot HSB Malmö, 
fullmäktig HSB Riksförbund   
HSB-ledamotsuppdrag: Inga   Övriga uppdrag inom HSB: Representant i HSB 
Malmös energi- och klimatgrupp  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

jonas henriksson f 1972
Befattning: Ledamot Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2011
Arvode: 52 100 kr + mötesarvode HSB-medlem sedan: 2006
Boendeform: Bostadsrätt Arbetsgivare: IL Recycling AB
Förtroendeuppdrag inom HSB: Vice ordförande i HSB brf Leoparden 2, ledamot i 
HSB brf Astern  HSB-ledamotsuppdrag: Inga Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Björn Andersson Izet OmanovicClaes Caroli

Marianne Falck

Maj-Britt Thulin

Jonas HenrikssonBirgitta Nilsson

valda av stämman
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medlemmarna i den form de själva bestäm-
mer. 
 Styrelsen beslöt också att fortsätta satsa på 
HSB-ledamöterna med utveckling och utbild-
ning. Styrelsen har med tillfredsställelse sett 
att intresset ökar och flera nya HSB-ledamöter 
har utsetts av styrelsen under 2011. Styrelsens 
förhoppning är att de enskilda bostadsrättsför-
eningarna får ett kvalificerat stöd i styrelsear-
betet med HSB-ledamoten och att det än 
tydligare visar på fördelarna med medlemska-
pet i vår kooperation. 
 Inför 2011 var olika byggprojekt igång och 
styrelsen kunde med stolthet följa såväl projekt 
som inflyttning. Styrelsen har även besökt 
några fastigheter som varit till salu för att ge vd 
i uppdrag att förvärva. Med nyproduktion och 
nyförvärv kan den ambitiösa affärsplanen 
hållas levande samtidigt som vi kan visa våra 
medlemmar att HSB Malmö utvecklas.

 Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska 
styrelsen lämna en särskild rapport om fören-
ingsstyrningsfrågor i samband med utgivandet 
av föreningens årsredovisning. 
 Verksamhetsåret för föreningen följer kalen-
deråret. Föreningens stämma äger traditions-
enligt rum i slutet av april månad. Styrelsen 
fick härigenom en mer eller mindre automa-
tisk uppdelning av verksamhetsåret eftersom 
tidigare styrelseledamöter avgick och två nya 
styrelseledamöter valdes in i styrelsen.
 Styrelsen som verkade fram till förenings-
stämman lade under inledningen av 2011 ned 
ett stort arbete på att hantera och besvara de 
nästan 300 motioner som lämnats in för be-
handling på föreningsstämman.
 I samband med avslutandet av verksamhets-
året gör styrelsen i enlighet med HSBs kod för 
föreningsstyrning en utvärdering av styrelsear-
betet. Styrelsen gör detta utan närvaro av vd 

Peter Frank Tommy Lind Jörgen Åkesson

Peter Frank f 1960
Befattning: Arbetstagarledamot  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005
Arvode: 52 100 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: Inte medlem   
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

tommy lind f 1958
Befattning: Arbetstagarsuppleant  Suppleant i HSB Malmös styrelse sedan: 2005
Arvode: 26 050 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: Inte medlem  
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga   Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

jörgen åkesson f 1957
Befattning: Arbetstagarsuppleant  Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2011
Arvode: 26 050 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: Inte medlem   
Boendeform: Äganderätt  Arbetsgivare: HSB Malmö   
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

arbetstagarrePresentanter

För information om arvode, se Not 1 . Samtliga förtroendevalda styrelseledamöter är oberoende av förening och ledning . Jörgen Åkesson tillträdde som arbetstagarsupp-
leant 2011-05-07 . I samband med att Maria Strandh lämnade sitt uppdrag som arbetstagarledamot 2011-09-30 gick Jörgen Åkesson in som arbetstagarledamot .
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och resultatet sammanställs av ordföranden 
som därefter har att rapportera och gå igenom 
utfallet med valberedningen och revisorerna.
 Inför den nya styrelsens arbete gjordes en 
hel del förändringar mot tidigare. I de nya 
styrelseledamöternas utbildningsplan ingick 
att de var för sig träffade ordföranden under 
en dag och introducerades i verksamheten. 
Vidare träffades hela nya styrelsen under en 
dag i maj då affärsplan och HSBs styrdoku-
ment gicks igenom tillsammans med planerna 
för verksamhetsåret. Tidigare har protokollen 
från styrelsemötena förts av en styrelseleda-
mot. Styrelsen köper numera tjänsten från en 
oberoende juristfirma. 
 Vid styrelsekonferensen i slutet av september 
redovisade ordföranden och vd de nya styrdo-
kument som de arbetat fram. Tidigare arbets-
ordning för styrelsen och vd-instruktion hade 

inte direkt koppling till HSBs styrdokument. 
De nya dokumenten har direkt koppling till 
den nya kod för föreningsstyrning som HSB 
Riksförbund beslutat fastställa. 
 Vid mötet, där även de externa revisorerna 
deltog, fastställdes styrdokumenten. Samtidigt 
godkändes halvårsrapporten och revisorerna 
kommenterade denna samt informerade om 
sin granskning.
 Att sätta mänskliga värden före de kommer-
siella är en av grundpelarna i den kooperativa 
organisationsidén. Som i alla viktiga trendskif-
ten riskerar många misslyckas med att anpassa 
sig till de nya villkor som råder. Och koopera-
tiv med och utan ”fasta väggar” vinner mark i 
dagens nätverksbaserade samhälle. Här är vi 
en viktig aktör och det tänker styrelsen bana 
väg för även framöver.
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Föreningsstyrningsrapport

FöreningsstyrningsraPPort

1 ändring av stadgar periodicitet enligt koden

1.1 Stadgeändring för anpassning till HSBs kod för föreningsstyrning Ändringar av stadgar registrerad december 2008 Ja

2 Föreningsstämman periodicitet enligt koden

2.1 Offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att hållas 

Sista kalendermånaden i verksamhetsåret 
alternativt så snart styrelsen beslutat hålla 
extrastämma Ja

2.2 Information om fullmäktiges rätt att få sitt ärende behandlat vid 
stämman och sista datum för denna begäran för att ärendet ska kunna 
beaktas I god tid innan kallelse till stämman skickas Ja

2.3 Information om efterlevnaden av gemensamma styrdokument inom 
HSB I samband med kallelse Ja

2.4 Uppgifter om ändrade stadgar och andra ärenden som 
föreningsstämman ska ta ställning till I samband med kallelse Ja

2.5 Beslut att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen i 
förtid Vid stämman Ja

2.6 Fastställa instruktion för valberedningen Vid stämman Ja

2.7 Beslutsför styrelse (vid ordinarie stämma såvitt möjligt hela 
styrelsen), styrelsens ordförande och vd ska närvara vid stämman Vid stämman Ja

2.8 Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt närvara vid 
stämman Vid stämman Ja

2.9 Minst en revisor ska närvara vid ordinarie stämma Vid stämman Ja

2.10 Föreslagen revisor ska närvara vid stämman där revisorsval ska 
hållas Vid stämman Ja

2.11 Beslut om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar Vid stämman Ja

2.12 Beslut om arvode till valberedning Vid stämman Ja

2.13 Beslut om arvode till revisor Vid stämman Ja

2.14 Redovisa principer för ersättning till vd och ledning Vid stämman Ja

2.15 Överväga eventuell översättning av föreningsstämmoprotokoll Årligen Ja

2.16 Tillhandahålla protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma 
och därefter hålla extra stämma Tre veckor efter stämman Ja

3 valberedning periodicitet enligt koden

3.1 Informera om namn på valberedningens ledamöter Sex månader före ordinarie föreningsstämma Ja

3.2 Informera om hur man lämnar förslag till valberedningen samt att 
senaste tidpunkt för förslag är sex månader före ordinarie föreningsstämma Årligen Ja

3.3 Ta del av styrelsens utvärdering Årligen Ja

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad 
särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperativa princi-
perna och HSBs värderingar. HSBs kod för 
föreningsstyrning började gälla den 1 januari 
2008. Syftet med koden är att den ska vara ett 
verktyg för att i praktiken kunna verkställa en 
öppen, demokratisk organisation där medlem-
marna kan kontrollera hur beslut fattas inom 
HSB.
 Koden gäller för HSB-föreningar, HSBs 
nationella bolag samt HSB Riksförbund. Kon-

cernerna för denna verksamhet ska präglas av 
öppenhet och transparens i enlighet med 
kodens intentioner.
 Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ 
eller förklara”. Det innebär att om en förening 
avviker från någon del av koden ska skälen för 
avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrap-
porten.
 Styrelsen för HSB Malmö började följa ko-
den redan 2008 och har för 2011 följt kodens 
intentioner och bestämmelser enligt nedanstå-
ende redovisning.
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3.4 Underteckna eventuell sekretessförbindelse Vid behov Ja

3.5 Fastställa kravprofiler för nya ledamöter Årligen Ja

3.6 Informera föreslagna ledamöter om utbildningskrav Vid behov Ja

3.7 Lämna redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete I samband med kallelsen samt vid stämman Ja

3.8 Presentation av valberedningens förslag till ordförande vid ordinarie 
föreningsstämma I kallelsen samt vid stämman Ja

3.9 Presentation av valberedningens förslag och samtliga inkomna 
nomineringar I samband med kallelse Ja

3.10 Presentation av valberedningens förslag på styrelsearvode I samband med kallelse Ja

3.11 Presentation av valberedningens förslag på arvodering av revisor I samband med kallelse Ja

4 styrelsens arbetsordning,  
   utvärdering, vd-instruktion med mera periodicitet enligt koden

4.1 Översyn/revidering av styrelsens instruktioner (arbetsordning, 
instruktion för vd, rapporterings instruktion) Årligen Ja

4.2 Om styrelseordföranden har uppdrag för föreningen utöver 
ordförandeuppdraget; översyn/revidering av styrelsens arbets ordning och 
vdinstruktion Vid behov Ja

4.3 Utvärdering av styrelsens arbete Årligen, redovisas i årsredovisningen Ja

4.4 Utvärdering av vd:s arbete Fortlöpande minst en gång per år Ja

4.5 Principer för ersättning och anställningsvillkor, vd med flera Redovisas vid stämman Ja

5 Finansiell raPPortering periodicitet enligt koden

5.1 Redovisa värderingsmetod I årsredovisningen Ja

5.2 Soliditetstal I årsredovisningen Ja

5.3 Återbetalningsberedskap I årsredovisningen Ja

5.4 Formella finansiella rapporter I årsredovisningen Ja

5.5 Lämna försäkran I årsredovisningen Ja

6 intern kontroll och revision periodicitet enligt koden

6.1 Framtagande av dokumentation och upplysningar om det sätt på vilket 
styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt 
kommunicerar med föreningens revisor Redovisas i föreningsstyrningsrapporten årligen Ja

6.2 Framtagande av rapport om den interna kontrollen (finansiell 
rapportering) I årsredovisningen Ja

6.3 Styrelsens träff med revisor Minst en gång per år Ja

6.4 Styrelsen dokumenterar kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
och kommunikationen med föreningens revisor Löpande årligen Ja

7 Förenings styrningsraPPort periodicitet enligt koden

7.1 Framtagande av föreningsstyrningsrapport med information enligt 
koden om: styrelse, revisor, valberedning och vd I årsredovisningen Ja

7.2 Ange om granskad av revisor I årsredovisningen Ja 

7.3 Ange att koden tillämpas, redovisa och motivera avvikelser I årsredovisningen Ja

7.4 Redovisa hur kvaliteten säkerställs i den finansiella rapporteringen I årsredovisningen Ja

7.5 Redovisa hur kommunikation sker med föreningens revisor I årsredovisningen Ja

 

8 inFormation På hemsidan periodicitet enligt koden

8.1 Inrättande av särskild avdelning för föreningsstyrningsrapport på 
föreningens hemsida Snarast Ja

8.2 Införande av aktuell information från föreningsrapport Snarast Ja
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redovisade avvikelser
Inga avvikelser finns att rapportera.

raPPort om FöreningsstyrningsraPPorten 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för föreningsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i 
enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning.
 Som underlag för vårt uttalande om att en föreningsstyr-
ningsrapport har upprättats, har vi läst föreningsstyrningsrap-
porten och bedömt dess innehåll baserat på vår kunskap om 
föreningen. 
 En föreningsstyrningsrapport har upprättats, och dess infor-
mation är förenlig med HSBs kod för föreningsstyrning. 

Malmö den 1 mars 2012
KPMG AB 

Olof Andersson
Auktoriserad revisor

8.3 Information om datum för stämma och extrastämma när beslut om 
extrastämma tas

Senast månaden innan verksamhetsåret är 
slut/direkt Ja

8.4 Namn på valberedningen Senast sex månader före stämma Ja

8.5 Hur man nominerar och sista dag för nominering Senast sex månader före stämma Ja

8.6 Fullmäktiges rätt att få ärende behandlat vid stämman,  
sista datum att skicka in begäran I god tid innan kallelse skickas Ja

8.7 Lista på gemensamma styrdokument i HSB I samband med kallelse Ja

8.8 Valberedningens förslag samt lista på samtliga inkomna 
nomineringar. Styrelseledamöter (gäller såväl omval, nyval och 
kvarstående) presenteras: ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, 
uppdrag i föreningen, andra väsentliga uppdrag, år för val (vid omval) I samband med kallelse Ja

8.9 Övriga uppgifter av betydelse vid bedömning av kompetens  
och oberoende I samband med kallelse Ja

8.10 Styrelsens förslag till arvodering av valberedning I samband med kallelse Ja

8.11 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete vid 
nominering av styrelse I samband med kallelse Ja

8.12 Valberedningens förslag på revisor samt lista på samtliga inkomna 
nomineringar I samband med kallelse Ja

8.13 Valberedningens förslag till arvodering av revisor I samband med kallelse Ja

9 utbildning periodicitet enligt koden

9.1 Utveckla introduktionsprogram, fastslå ramar för innehåll 
Vid introduktion av ny ledamot,  
snarast för befintliga Ja

9.2 Ställa krav på att varje styrelseledamot har, och genomgår,  
ett utbildningsprogram Årligen Ja

9.3 Planering och genomförande av utbildning för nyanställd vd Vid behov Ja

9.4 Utbildning för befintlig och potentiell ledningspersonal Årligen Ja
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valberedning och revisorer

Föreningens valberedning
Valberedningens arbete styrs av följande tre doku-
ment: HSB Malmös stadgar, valberedningspolicyn 
och HSBs kod för föreningsstyrning. 
 Valberedningen träffades i maj månad för konstitue-
ring och för att fastställa höstens möten. Dessa möten 
är i huvudsak enskilda intervjuer med styrelsens 
ledamöter, den verkställande direktören, arbetstagar-

representanterna och revisorerna. Valberedningsarbe-
tet kompletteras genom deltagande på enstaka styrel-
semöten, utbildningar och informationsmöten.
 Valberedningen har arbetat med nominerings-
blanketten och målet är att alla medlemmar ska 
använda samma blankett. Utöver det skriftliga 
nomineringsförfarandet har alla medlemmar kun-
nat lämna sina förslag via HSB Malmös hemsida.

valberedning och revisorer

oloF andersson f 1958
Befattning: Extern revisor  Revisor i HSB 
Malmö sedan: 2009  HSB-medlem sedan: Inte 
medlem  Boendeform: Äganderätt  Förtroende-
uppdrag inom HSB: Inga  Arbetsgivare: KPMG
HSB-ledamotsuppdrag: Inga

lena andersson f 1954
Befattning: Förtroendevald revisor  Revisor i HSB Malmö sedan: 2005
Arvode: 26 050 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 1980  Boende-
form: Bostadsrätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Revisor i HSB brf 
Henriksdal och HSB brf Brotorp  Arbetsgivare: Driver sedan 1992 en 
redovisningsbyrå som enskild firma . Ingår i Sveriges Redovisningskon-
sulters Förbund (SRF) sedan 1992 . Auktoriserad Redovisningskonsult 
genom SRF sedan 2006  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag 
inom HSB: Ej utfört andra tjänster än revision de senaste tre åren  Arvode 
för övriga uppdrag inom HSB: Inget

tommy johansson f 1948
Befattning: Förtroendevald revisor Revisor i HSB Malmö sedan: 
2009  Arvode: 26 050 kr + mötesarvode  HSB-medlem sedan: 
2000  Boendeform: Bostadsrätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: 
Ordförande i HSB brf Sandstenen, fullmäktig HSB Malmö och 
HSB Riksförbund  Arbetsgivare: Nordea  HSB-ledamotsuppdrag: 
Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag 
inom HSB: Inget

ingrid holmberg f 1942
Befattning: Sammankallande ledamot
Ledamot i HSB Malmös valberedning 
sedan: 2003
Arvode: 18 235 kr + mötesarvode
HSB-medlem sedan: 1975 
Boendeform: Äganderätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Full-
mäktigeledamot i bospargruppen
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Sigge, HSB brf Sundsterrassen, HSB 
brf Visenten, HSB brf Stenbocken, 
HSB brf Marietorp, HSB brf Vidar
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktig 
HSB Malmö
Arvode för övriga uppdrag inom 
HSB: Inget

Preben karlsson f 1941
Befattning: Sekreterare
Ledamot i HSB Malmö valberedning  
sedan: 2003
Arvode: 7 815 kr + mötesarvode
HSB-medlem sedan: 1964
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Styrel-
seledamot HSB brf Fosietorp
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Artisten, HSB brf Duvhöken, HSB brf 
Erikslust, HSB brf Bornholm, HSB brf 
Berguven, HSB brf Arvid
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktig 
HSB Malmö
Arvode för övriga uppdrag inom 
HSB: Inget

monica bermsten f 1944
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös valberedning 
sedan: 2008
Arvode: 10 420 kr + mötesarvode
HSB-medlem sedan: 1997
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Silversmeden
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom 
HSB: Inget

rolF brandt f 1946
Befattning: Ledamot 
Ledamot i HSB Malmös valberedning 
sedan: 2006
Arvode: 7 815 kr + mötesarvode
HSB-medlem sedan: 1980
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Arne 
Axrups stipendiefond, ordförande i 
HSB brf Roxen
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktig 
HSB Malmö, HSB Malmös klimat-
grupp
Arvode för övriga uppdrag inom 
HSB: Inget

marie traunsberger f 1980
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös valberedning 
sedan: 2009, suppleant 2008-2009
Arvode: 7 815 kr + mötesarvode
HSB-medlem sedan: 2005
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Antonson & Partners
Förtroendeuppdrag inom HSB: 
Ordförande i HSB brf Vidar
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf 
Bellevue
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktig 
HSB Malmö
Arvode för övriga uppdrag inom 
HSB: Inget

Föreningens revisorer
Vid föreningsstämman valdes Lena Andersson och Tommy Johansson till revisorer i 
föreningen. HSB Riksförbund har utsett KPMG till revisionsbolag. Olof Andersson 
representerar KPMG. Styrelsen träffar revisorerna minst två gånger per år.
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verksamheten
Koncernen omfattas av moderföreningen HSB 
Malmö ek. för. med HSB Sundsfastigheter AB 
och Fastighets AB Lekatten 4. Koncernen 
bedriver verksamhet i Malmö, Burlöv, Lomma, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner.
 HSB Malmö omfattar medlems- och förvalt-
ningsservice, nyproduktion, finansverksamhet 
och central administration.
 HSB Sundsfastigheter AB bedriver fastighets-
förvaltning. Fastighetsbeståndet omfattar 1 686 
lägenheter och 38 555 kvm lokaler.
 Fastighets AB Lekatten 4 förvärvades  den 30 
september och äger fastigheten Lekatten 4 
med 34 lägenheter, belägen i centrala Malmö. 
 Portaltjänster i Malmö AB startades i maj för 
att bolagisera HSB Malmö koncernens utveck-
ling av digitala förvaltningstjänster. Bolaget 
samägs med HSB Riksförbund, HSB Norr, 
HSB Göteborg och HSB Stockholm. HSB 
Malmö ek. för. äger 22,5 procent av bolaget 
som redovisas som intressebolag. 
 HSB Malmö ek. för. exploaterar tillsammans 
med HSB Produktion AB mark i Hököpinge 
genom HSB Betladan Exploatering HB och 
för övrig nyproduktion genom HSB Projekt i 
Malmö Nr 1 AB, HSB Projekt i Malmö Nr 2 AB 
samt HSB Projekt Holding i Malmö AB. Bola-
gen ägs till 50 procent av HSB Malmö ek. för. 
och till 50 procent av HSB Produktion AB.  

ägarFörhållanden

ägarförhållanden / medlemmar

2011 2010
ökning (+)/ 

minskning (–) 

Antal bostadsrätts-
föreningar 254 258 –4

Antal enskilda  
medlemmar 43 520 43 197 +323

totalt 43 774 43 455 +319

HSB Malmö är en ekonomisk förening som 
ägs med en andel vardera av 254 bostadsrätts-
föreningar och 43 520 enskilda medlemmar. 
Av våra enskilda medlemmar ingår 9 150 
personer i bospargruppen. Detta är en ökning 
med 323 (298) enskilda medlemmar och en 

minskning med 4 (0) bostadsrättsföreningar. 
Nettoökningen utgör således 319 medlemmar.

väsentliga händelser 
Nyproduktion
Genom vårt samarbete med HSB Produktion 
AB har vi 99 hyreslägenheter, 69 bostadsrätts-
lägenheter och fem radhus i produktion. 
 Vi hade inflyttning i 34 hyreslägenheter i 
Kalkhusen vid Kalkbrottet Limhamn, i 26 
bostadsrätter i HSB brf Akvamarinen vid  
Kalkbrottet Limhamn och i fyra radhus i  
Hököpinge. 

Fastighetsförsäljningar
Under året har inga fastighetsförsäljningar 
genomförts. 

HSB Portalen
Under året har utvecklingen av HSB Portalen 
(www.hsbportalen.se) fortsatt. HSB Portalen är 
samlingsplatsen för våra moderna digitala 
förvaltartjänster, till exempel felanmälan, 
överlåtelser, placeringar, fakturahantering, 
arvodesregistreringar, ekonomisk uppföljning 
och föreningsinformation. Hela konceptet har 
nu bolagiserats genom Portaltjänster i Malmö 
AB som samägs med tre andra regionfören-
ingar inom HSB samt HSB Riksförbund. 

koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgick under 
året till 268,3 (268,0) MSEK, vilket är i det när-
maste oförändrat jämfört med föregående år. 

justerad resultaträkning 2011 2010

Nettoomsättning 268,3 268,0

Direkta kostnader –198,8 –199,1

bruttoresultat 69,6 68,8

Rörelsekostnader –36,0 –37,6

rörelseresultat exkl.  
engångsposter 33,6 31,2

Engångsposter 3,7 6,1

rörelseresultat 37,3 37,3

Koncernens rörelseresultat exklusive engångs-
poster uppgick till 33,6 (31,2) MSEK. Engångs-

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Malmö ek. för. får 
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.
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poster om 3,7 (6,1) MSEK är vinst från mark-
försäljningar. 
 Svefa AB, vars fastighetsvärderare är auktori-
serade av ASPECT, har genomfört samtliga 
värderingar av koncernens fastigheter. Mark-
nadsvärdet är värderingsinstitutets uppfattning 
om det mest sannolika priset vid en tänkt 
försäljning på en fri och öppen fastighetsmark-
nad.
 Värdebedömningarna är i huvudsak base-
rade på nyckeltal avseende direktavkastnings-
krav per fastighet i förhållande till normalise-
rade driftnetton samt noterade prisnivåer per 
kvadratmeter bruksarea, vilka kan härledas ur 
marknaden genom ortsprisanalys. Ortsprisana-

lyserna kompletteras av marknadssimuleringar, 
där objektens avkastningsvärden är beräknade 
med utgångspunkt i femåriga kassaflödesanaly-
ser.
 Deras samlade bedömning är att marknads-
värdet för fastighetsbeståndet i HSB Sundsfas-
tigheter AB uppgår till 3 817 (3 616) MSEK 
per 2011-12-31. Jämfört med föregående år 
innebär detta en värdeökning på 5,6 (3,3) 
procent, förvärv inkluderade. 
 Fastigheternas bokförda värde, inklusive 
mark, uppgår till 2 462 (2 259) MSEK vilket 
innebär att koncernens bedömda marknads-
värde överstiger bokfört värde med 1 355 
(1 357) MSEK.

Fastigheternas marknadsvärde

marknadsvärde fastigheter 2011 2010 2009 2008 2007

HSB Turning Torso och HSB Turning Torso Gallery 1 752 1 720 1 830 1 800 2 000

Övriga fastigheter 1 948 1 847 1 669 1 648 1 726

Mark* 117 49 – – –

totalt 1 3 817 3 616 3 499 3 448 3 726

Värdeökning/minskning 5,6% 3,3% 1,5% –7,5% 8,5%

Bokfört värde 2 462 2 259 2 123 2 140 2 165

Orealiserat övervärde 1 355 1 357 1 376 1 308 1 561

* Markinnehaven har ej värderats utan ingår med dess bokförda värden.

hsb malmö ek. för.
746000-4836

hsb Projekt i malmö nr 1 ab
(50%) 556788-3276

hsb Projekt i malmö nr 2 ab
(50%) 556788-3284

hsb Projekt holding i malmö ab
(50%) 556788-3268

hsb betladan exploatering hb
(50%) 969717-2584 

Portaltjänster i malmö ab
(22,5%) 556848-8455

hsb sundsfastigheter ab 
556060-9835

Fastighets ab, lekatten 4
556836-4631

Redovisas som intressebolag

Helägda dotterbolag
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moderFöreningen hsb  
malmö ekonomisk Förening
Moderföreningens nettoomsättning uppgick 
under året till 102,8 (113,8) MSEK. Resultat 
efter finansiella poster uppgick till -29,2 
(–28,6) MSEK. Omsättningen i moderfören-
ingen har sjunkit på grund av minskad vidare-
fakturering och att HSB Bolinas intäkter netto-
redovisas.  

hsb sundsFastigheter ab
Totala intäkter uppgick till 187,8 (179,3) 
MSEK. Intäktsökningen är hänförlig till ordi-
narie hyreshöjningar samt förvärv av fastighe-
ter under året. Hyresbortfallet uppgick till 4,8 
(2,6) procent. Driftnettot uppgick till 110,2 
(99,0) MSEK. Resultatet efter finansiella pos-
ter uppgick till 34,1 (46,8) MSEK. I resultatet 
ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 
0,0 (4,3) MSEK.

likviditet och Finansiering
Koncernens disponibla likvida medel och 
outnyttjade kreditfaciliteter uppgick per ba-

lansdagen till 1 300,3 (1 318,6) MSEK. Motsva-
rande belopp för moderföreningen var 148,4 
(48,9) MSEK.
 Koncernens skulder till kreditinstitut upp-
gick per balansdagen till 860,0 (700,0) MSEK. 
Motsvarande belopp för moderföreningen var 
0,0 (0,0) MSEK.

inlåningsverksamhet
HSB Malmö innehar Finansinspektionens 
tillstånd för att bedriva inlåningsverksamhet.

investeringar i anläggningstillgångar
Koncernens investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 199,6 (160,3) 
MSEK. Motsvarande belopp för moderfören-
ingen var 1,2 (0,1) MSEK. Avyttring av materi-
ella anläggningstillgångar uppgick i koncer-
nen till -1,5 (0,0) MSEK och i 
moderföreningen till -1,5 (0,0) MSEK.

skattebeslut orion med Flera
Inget nytt har tillkommit i ärendet som tidi-
gare meddelats där Skatteverket har beslutat 

koncernens bolag i sammandrag 

sammandrag hsb malmö sundsfastigheter lekatten elimineringar koncern
Belopp i MSEK
resultaträkningar
Omsättning 103 188 1 –23 269
Rörelsekostnader –138 –118 –1 26 –231
rörelseresultat –35 70 – 3 38
Finansiella poster 6 –36 – – –30
resultat efter finansnetto –29 34 – 3 8
Varav engångsposter – – – 4 4

balansräkningar
tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 3 2 299 17 156 2 475
Finansiella anläggningstillgångar 621 33 – –488 165
Kortfristiga fordringar 634 8 – –621 21
Kassa och bank 138 23 – – 161
summa tillgångar 1 396 2 363 17 –953 2 822

eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 69 – – – 69
Fritt eget kapital 532 761 – –320 975
Avsättningar 11 60 – 5 76
Långfristiga skulder – 860 17 –17 860
Kortfristiga skulder 784 682 – –621 842
summa eget kapital och skulder 1 396 2 363 17 –953 2 822
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att upptaxera HSB Malmö-koncernen avse-
ende ett antal fastighetsförsäljningar via kom-
manditbolag (se även pressmeddelande den 
28 april 2010 samt HSB Malmös årsredovis-
ning 2010, sid 36). Besluten har medfört 
sammanlagda skattekrav om 165 MSEK plus 
skattetillägg om 66 MSEK, det vill säga totalt 
231 MSEK exklusive ränta.
 HSB Malmö bestrider de skattekrav som 
Skatteverket beslutat om och besluten har 
överklagats till förvaltningsrätten. Förvalt-
ningsrätten har emellertid i domar den 22 
april 2010 godtagit Skatteverkets beslut om 
upptaxering. 
 HSB Malmös uppfattning är oförändrat att 
försäljningarna redovisats och deklarerats 
enligt gällande regelverk. HSB Malmö har 
därför överklagat förvaltningsrättens domar 
till kammarrätten. HSB Malmö har beviljats 
anstånd med betalning av skatten till dess 
kammarrätten har meddelat domar. 
 HSB Malmö anser att förvaltningsrätten har 
bortsett från flera viktiga aspekter och att dom-
sluten är felaktiga. Den här uppfattningen 
delas av externa jurister och skatterådgivare 
som har analyserat försäljningarna och Skatte-
verkets argumentation. HSB Malmö bedömer 
att det finns goda skäl att tro att kammarrätten 
kommer att ändra förvaltningsrättens domar 
till HSB Malmös fördel. 
 Ingen reservering har gjorts för skattekravet 
i HSB Malmös balansräkning. Däremot betrak-
tas beloppet tills vidare, liksom i tidigare finan-
siella rapporter, som en eventualförpliktelse.

övrigt
HSB Malmö ek. för. är en medlemsägd fören-
ing. För att bli medlem måste du lösa en insats 
och betala årsavgiften. Insatsen är för närva-
rande 500 kronor om du bor i bostadsrätt, 50 
kronor för övriga. Årsavgiften är 100 kronor 
om du är under 26 år, annars 200 kronor.
 Till HSB Malmös årsmöte 2011 inkom 293 
(14) motioner. Mötet beslutade att bifalla 2 
(3) stycken, en ansågs besvarad och övriga 
avslogs. Bland dem som bifölls fanns en om att 
ändra stadgarna avseende mandattid för om-
bud till Riksförbundet och att styrelsen ska bli 
mera synlig i organisationen. Motion om 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisning på 
hemsida ansågs besvarad.

händelser eFter årets utgång
HSB Sundsfastigheter har under janauri 2012 

förvärvat bolaget Nevsten på Limhamn fastighets 
AB som äger fastigheten Tonfisken 25 med 26 
hyreslägenheter belägen i Limhamn. Tillträde 
förväntas ske under sommaren 2012.
 I februari förvärvades Draken 10 med 17 
lägenheter belägen vid Bulltofta. Inflyttning 
sker i april med förtur till våra bosparande 
medlemmar.

Framtida utveckling
HSB Malmös kärnverksamhet, som består i att 
leverera kvalitativa förvaltningstjänster till 
bostadsrättsföreningar, är stabil och utvecklas 
fortlöpande.
 Det är glädjande att vår nyproduktion nu 
pekar uppåt igen efter förra årets vikande 
trend. Stora satsningar görs för att bygga nya 
bostadsrättslägenheter i Malmöregionen men 
även genom byggnation av hyresrätter vilket 
inte gjorts på många år. Det finns även för-
hoppningar om att marknaden ska erbjuda 
möjligheter till fler fastighetsförvärv för att 
utöka vårt hyresbestånd. 
 Vårt mål är ökad medlemsnytta och en 
långsiktigt hållbar ekonomi. Detta ger trygghet 
för våra medlemmar, ägare och kunder.
 Service, öppenhet och kvalitet är ledorden 
som ska ge oss fortsatt fokus på medlemsnytta 
och ekonomisk hållbarhet.
 För att uppnå detta bedrivs ett kvalitetsför-
bättringsprojekt inom HSB Malmö. 
 Projektet heter Optimus och ska skapa förut-
sättningarna för HSB Malmö att bli ISO-certifie-
rade. Under vintern 2012 har revision genom-
förts med positivt utfall. Genom förbättrade 
rutiner hoppas vi få en säkrare leverans, och på 
sikt nöjdare kunder, medlemmar och anställda.
 Koncernens helårsresultat, exklusive en-
gångsposter, bedöms för 2012 bli i nivå med 
resultatet för 2011.

styrelsens arbete
Ordinarie föreningsstämma hölls den 7 maj 
2011 och styrelsen fick följande sammansättning:
•	Claes Caroli, HSB brf Näset, som ordförande 

för styrelsen 
•	Maj-Britt Thulin, HSB brf Bollebygd,  

ledamot
•	Birgitta Nilsson, HSB brf Lindeborg,  

ledamot 
•	Björn Andersson, HSB brf Valby, ledamot
•	Marianne Falck, HSB brf Kraften, ledamot
•	 Izet Omanovic, HSB brf Eriksfält ledamot 
•	 Jonas Henriksson, HSB brf Astern, ledamot 
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Till föreningsrevisorer omvaldes Lena Anders-
son och Tommy Johansson. Till revisorssupple-
ant valdes Claes Gannfelt.
 Fackliga representanter i styrelsen efter 
stämman har varit Maria Strandh och Jörgen 
Åkesson (suppleant) från Unionen samt Peter 
Frank och Tommy Lind (suppleant) från 
Fastighetsanställdas Förbund. 
 Styrelsen bestod efter årets stämma av sju 
ordinarie ledamöter och två arbetstagarleda-
möter med två suppleanter. Enligt stadgarna 
ska styrelsen bestå av minst sju och högst elva 
ledamöter. 
 Styrelsen följer verksamheten såväl genom 
det ordinarie styrelsearbetet som genom den 
löpande kontakten mellan styrelsemötena. 
Under 2011 har styrelsen haft 14 protokoll-
förda sammanträden. Dessa har bland annat 
hållits i samband med avgivande av delårsrap-

port och årsredovisning. Ett sammanträde har 
behandlat budget. Utöver detta har åtta för-
djupningsmöten hållits med affärsområdena 
för en mer fördjupad verksamhetsanalys. 
 Styrelsen har arbetat i enlighet med den 
arbetsordning som den har fastställt.

Förslag till vinstdisPosition
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 546 722 363
Årets resultat –15 150 933
Kronor 531 571 430

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att:

Till balanserade vinstmedel avsättes: 531 571 430

styrelsemöte nr not 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Datum 13

jan
3 

mar
24
mar

7
apr

28
apr

10
maj

26
maj

15
jun

15
jun

23
aug

30
sep

20
okt

24
nov

15
dec

ordinarie styrelsemöten konst
Claes Caroli 
Styrelsens ordförande • • • • • • • • • • •  • •
Maj-Britt Thulin 
Vice ordförande • • • • • • • • • • • • • •
Anders Lundberg 
Ledamot

1 • • •  •          
Birgitta Nilsson 
Ledamot • • • • • • • • • • • • • •

Björn Andersson 
Ledamot

• • • • • •  • • • • • •  

Marianne Falck 
Ledamot • • • •  • • • • • • •  •

Izet Omanovic 
Ledamot

2      • • • • • • • • •
Jonas Henriksson 
Ledamot

2      • • • • •  • • •

Peter Frank 
Arbetstagarledamot • • •  • • • • • • • • •  
Maria Strandh 
Arbetstagarledamot

5 • •  • • • • • • • •    

Dorothea Lai 
Suppleant arbetstagarledamot

3 •  • • •          
Jörgen Åkesson 
Suppleant arbetstagarledamot

4      • • • • • • • • •
Tommy Lind 
Suppleant arbetstagarledamot • • • • • • • • • • • • • •

närvaro vid ProtokollFörda styrelsemöten 2011

noteringar övriga sammankomster

1 Avgick som ledamot 2011-05-07 På följande datum har fördjupningsmöten hållits:

2 Tillträdde som ledamot 2011-05-07 Medlem 7/4

3 Avgick som arbetstagarrepresentant suppleant 2011-05-07 Förvaltning 15/3

4 Tillträdde som arbetstagarrepresentant suppleant 2011-05-07 Ekonomi 16/2, 9/6, 28/9, 8/12

5 Avgick som arbetstagarrepresentant ledamot 2011-09-30 Nyproduktion 15/4, 10/11

Behandling av styrdokument 29-30/9

Styrelsekonferens 18-19/3, 24/5

Strategimöte 6/10
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

belopp i msek 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 268,3 268,0 268,1 291,0 328,9

Kostnad för sålda varor och tjänster –198,8 –199,1 –212,0 –242,1 –272,4

bruttoresultat 69,6 68,8 56,1 48,9 56,5

Försäljnings- och administrationskostnader –36,0 –37,6 –34,7 –42,1 –48,9

Poster av engångskaraktär 3,7 6,1 1,3 33,2 140,5

rörelseresultat 37,3 37,3 22,7 40,0 148,1

Finansiella poster –29,6 –10,8 –18,4 –41,5 –32,8

resultat efter finansiella poster 7,7 26,5 4,3 –1,5 115,2

Skattekostnader –6,0 2,5 –2,6 3,3 –5,9

Minoritetsandel – – – 0,3 –

årets resultat 1,6 29,0 1,7 2,1 109,4

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

belopp i msek 2011 2010 2009 2008 2007

tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 475 2 272 2 140 2 224 2 293

Finansiella anläggningstillgångar 166 179 204 122 126

Lager och pågående arbeten – – – 27 9

Kortfristiga fordringar 21 81 94 118 81

Kassa och bank 161 140 185 92 1 039

summa tillgångar 2 823 2 672 2 623 2 583 3 548

eget kapital och skulder

Eget kapital 1 042 1 040 1 011 1 009 1 007

Avsättningar 76 71 105 96 82

Långfristiga skulder 860 702 690 705 407

Kortfristiga skulder 845 859 817 773 2 052

summa eget kapital och skulder 2 823 2 672 2 623 2 583 3 548

Femårsöversikt  
För koncernen
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nyckeltal

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2011 2010 2009 2008 2007

Driftnetto fastigheter, MSEK 110,2 99,0 93,0 93,2 93,4

Årets resultat, MSEK 1,6 29,0 1,7 2,1 109,4

Avkastning på eget kapital, % 0,7 2,6 0,4 -0,1 12,2

Avkastning på totalt kapital, % 1,6 2,0 1,3 1,8 4,4

Kassalikviditet, % 21,6 25,7 34,1 27,2 54,6

Tillgänglig likviditet, % 157,7 165,5 255,7 259,6 110,6

Soliditet, % 36,9 38,9 38,5 39,1 28,4

Justerad soliditet enligt HSBs kod, % 55,7 58,1 58,7 56,8 58,6

Avräkningslikviditet, % 295,6 349,0 623,7 749,3 667,5

Skuldsättningsgrad, gånger 1,5 1,3 1,3 1,3 2,3

Räntetäckningsgrad, gånger 1,2 2,0 1,2 1,0 3,5

Medelantal anställda 109 114 128 148 147

Antal enskilda medlemmar 43 520 43 197 42 899 42 417 41 766

Antal bostadsrättsföreningar 254 258 258 261 262

totalt antal medlemmar 43 774 43 455 43 157 42 678 42 028

nyckeltal För koncernen

avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genom-
snittligt eget kapital .

avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster, plus finansiella kostnader, 
i förhållande till genomsnittlig balansomslutning .

kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus lager och pågående arbeten 
i förhållande till kortfristiga skulder .

tillgänglig likviditet
Omsättningstillgångar och outnyttjade kreditfaciliteter  
minus lager och pågående arbeten i förhållande till kort-
fristiga skulder .

soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid perio-
dens utgång .

justerad soliditet enligt hsbs kod
(Eget kapital +/– över- eller undervärden skattejusterad) / 
(Balansomslutning +/– över- eller undervärden minus lik-
vida medel) .

avräkningslikviditet
Kassa och bank, kortfristiga placeringar och outnyttjade 
kreditfaciliteter i förhållande till bostadsrättsföreningarnas 
inlånade avistamedel .

skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital .

räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 
i förhållande till finansiella kostnader .

deFinitioner
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resultaträkning

resultaträkning
KONCERN HSB MALMÖ

belopp i tsek not 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 2,4 268 326 267 974 102 847 113 811

Kostnad för sålda varor och tjänster 1,3,4,6 –198 772 –199 150 –101 839 –110 918

bruttoresultat 69 554 68 824 1 008 2 893

Försäljningskostnader 1,6 –6 498 –8 785 –5 887 –6 435

Administrationskostnader 1,5,6 –29 491 –28 841 –30 692 –31 134

Intäkter av engångskaraktär 7 3 738 9 622 – 5 296

Kostnader av engångskaraktär 7 –1 –3 545 –1 –3 545

rörelseresultat 37 302 37 275 –35 572 –32 925

Resultat från andelar i koncernföretag 8 – –14 – 1 881

Resultat från andelar i intresseföretag 9 –2 413 5 551 –2 889 –6 065

Resultat från övriga värdepapper  
och fordringar

10 2 363 622 2 362 622

Övriga finansiella intäkter 11 6 506 8 360 17 620 14 490

Övriga finansiella kostnader 12 –36 098 –25 307 –10 675 –6 572

resultat efter finansnetto 7 660 26 487 –29 154 –28 569

Bokslutsdispositioner, koncernbidrag – – 14 003 29 342

Skatt 13 –6 048 2 496 – –

årets resultat 1 612 28 983 –15 151 773
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balansräkning

balansräkning

KONCERN HSB MALMÖ

belopp i tsek not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

Byggnader och mark 14 2 309 136 2 214 919 – –

Pågående ny-, till- och ombyggnation 15 152 588 43 816 – –

Inventarier 16 12 986 12 781 2 552 2 544

materiella anläggningstillgångar 2 474 710 2 271 516 2 552 2 544

Andelar i koncernföretag 17 – – 450 341 450 341

Andelar i intresseföretag 18 66 186 61 835 76 526 76 390

Fordringar hos intresseföretag 19 25 000 34 000 25 000 34 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 58 200 58 180 58 200 58 180

Uppskjuten skattefordran 5 900 6 883 – –

Andra långfristiga fordringar 21 10 411 18 247 10 411 18 247

Finansiella anläggningstillgångar 165 697 179 145 620 478 637 158

summa anläggningstillgångar 2 640 407 2 450 661 623 030 639 702

Kundfordringar/hyresfordringar 6 674 13 067 5 689 11 378

Fordringar hos koncernföretag – – 621 282 687 205

Fordringar hos intresseföretag 22 1 740 57 173 1 740 55 265

Skattefordran 1 201 1 772 1 033 1 528

Övriga fordringar 23 5 832 3 451 1 380 3 338

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 5 983 6 136 3 103 3 392

kortfristiga fordringar 21 430 81 599 634 227 762 106

kassa och bank 161 304 139 597 138 413 48 950

summa omsättningstillgångar 182 734 221 196 772 640 811 056

summa tillgångar 2 823 141 2 671 857 1 395 670 1 450 758



43hsb malmö årsredovisning 2011

balansräkning

KONCERN HSB MALMÖ

belopp i tsek not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

eget kaPital och skulder

Andelskapital 27 314 27 107 27 314 27 107

Reservfond 41 396 41 358 41 396 41 358

bundet eget kapital 68 710 68 465 68 710 68 465

Balanserade vinstmedel 971 642 942 697 546 684 545 949

Årets resultat 1 612 28 983 –15 151 773

Fritt eget kapital 973 254 971 680 531 533 546 722

summa eget kapital 25 1 041 964 1 040 145 600 243 615 187

Avsättningar för pensioner 5 905 8 230 5 905 8 230

Övriga avsättningar 5 286 3 121 5 286 3 121

Uppskjuten skatteskuld 64 798 59 768 – –

avsättningar 26 75 989 71 119 11 191 11 351

Skulder till kreditinstitut 27 860 000 700 000 – –

Långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 28 200 2 050 200 2 050

långfristiga skulder 860 200 702 050 200 2 050

Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 28 737 783 683 937 737 783 683 937

Checkräkningskredit 29

Förskott från kunder 12 013 11 800 12 –

Leverantörsskulder 52 721 27 830 6 909 8 570

Skulder till koncernföretag – – 486 65

Skulder till intresseföretag 16 566 – 16 566 –

Skatteskulder 34 – – –

Övriga skulder 30 12 495 112 060 12 168 110 773

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 31 13 376 22 916 10 112 18 825

kortfristiga skulder 844 988 858 543 784 036 822 170

summa eget kaPital och skulder 2 823 141 2 671 857 1 395 670 1 450 758

Ställda säkerheter 32 1 086 739 1 195 338 4 752 16 623

Ansvarsförbindelser 33 454 535 310 347 191 689 699 466
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kassaflödesanalys

kassaFlödesanalys
KONCERN HSB MALMÖ

belopp i tsek 2011 2010 2011 2010

den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 7 660 26 487 –29 154 –28 569

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m .m . 26 311 16 395 1 022 –9 125

Betald skatt 571 5 141 495 –1 617

kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital

34 542 48 023 –27 637 –39 311

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager – – – –

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 6 882 17 981 9 715 3 169

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder –84 173 12 056 –108 966 2 444

kassaflöde från den löpande verksamheten –42 749 78 060 –126 888 –33 698

investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag –15 384 – – –

Försäljning av dotterföretag – –14 – 86

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –199 603 –160 342 –1 190 –86

Investeringar i finansiella tillgångar –1 938 –22 896 –136 –69 823

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 69 585 18 128 134 485 18 143

kassaflöde från investeringsverksamheten –147 340 –165 124 133 159 –51 680

Finansieringsverksamheten

Förändring andelskapital 206 151 206 151

Upptagna lån 860 000 41 748 68 983 25 181

Amortering av låneskulder –648 410 – – –

Erhållna koncernbidrag – – 14 003 29 342

kassaflöde från finansieringsverksamheten 211 796 41 899 83 192 54 674

årets kassaflöde 21 707 –45 165 89 463 –30 704

likvida medel vid årets början 139 597 184 762 48 950 79 654

likvida medel vid årets slut 161 304 139 597 138 413 48 950

Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys

KONCERN HSB MALMÖ

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Av- och nedskrivningar av tillgångar 28 884 28 434 1 182 2 259

Avgår resultatandel i intressebolag –2 413 – – –

Resultat försäljning av anläggningstillgångar – –150 – –

Resultat försäljning av rörelse/dotterföretag – 14 – 14

Avsättningar till pensioner –2 325 –1 459 –2 325 –1 459

Övriga avsättningar 2 165 –10 444 2 165 –10 443

Andra ej likviditetspåverkande resultatposter – – – 504

totalt 26 311 16 395 1 022 –9 125
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kassaflödesanalys

KONCERN HSB MALMÖ

Förvärv av dotterföretag 2011 2010 2011 2010

Materiella anläggningstillgångar 32 475 – – –

Rörelsefordringar 54 – – –

Likvida medel 236 – – –

summa tillgångar 32 765 – – –

Lån 16 972 – – –

Rörelseskulder 173 – – –

summa skulder   17 145 – – –

   

Köpeskilling 15 620 – – –

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten –236 – – –

ökning(–)/minskning(+)  Påverkan på likvida medel 15 384 – – –
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redovisningsprinciper

redovisningsPrinciPer

allmänt
HSB Malmö ekonomisk förening, org nr 
746000-4836, har sitt säte i Malmö i Skåne län. 
Huvudkontorets adress är HSB Turning Torso, 
211 15 Malmö.
 Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd.
 Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och 
avsättningar består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansda-
gen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader från balansdagen. Tillgångar, avsätt-
ningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

koncernredovisning 
De finansiella rapporterna för moderföretaget 
och dotterföretagen som tas in i koncernredo-
visningen avser samma period och är upprät-
tade enligt de redovisningsprinciper som 
gäller för koncernen. Alla koncerninterna 
mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster 
eller förluster som uppkommer i transaktioner 
mellan företag som omfattas av koncernredo-
visningen elimineras i sin helhet. Dotterföre-
tag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen. Ett dotterföretag tas 
med i koncernredovisningen från förvärvstid-
punkten, vilken är den dag då moderföretaget 
får ett bestämmande inflytande, och ingår i 
koncernredovisningen fram till den dag det 
bestämmande inflytandet upphör. Koncernre-
dovisning har upprättats enligt förvärvsmeto-
den, vilket innebär att dotterbolagens egna 
kapital, fastställt som skillnaden mellan till-
gångarnas och skuldernas verkliga värde, vid 
förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. 
Övervärden enligt upprättade förvärvsanalyser 
skrivs av enligt respektive tillgångsslag.
 Koncernredovisningen omfattar inte bo-

stadsrättsföreningar i vilka det pågår byggna-
tion, då syftet är att andelarna ska avyttras så 
snart byggnationerna är färdigställda.

intressebolagsredovisning
Med intressebolag avses bolag där koncernen 
och moderbolag innehar minst 20 procent 
och högst 50 procent av rösterna eller där 
koncernen i övrigt har ett betydande inflytan-
de. Intressebolag redovisas enligt kapitalan-
delsmetoden. Detta innebär att det bokförda 
värdet av andelarna i intressebolaget justeras 
med ägarföretagets andel i intressebolagets 
resultat för året och sänks med beloppet för 
erhållen utdelning. Därmed ingår i ägarföreta-
gets resultaträkning dess andel av intressebola-
gets resultat. 

intäkter 
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med 
hyresavtal. Intäkt vid försäljning av fastighet 
redovisas i samband med risker och förmåner 
som förknippas med att äganderätten övergår 
till köparen. Motsvarande gäller vid försälj-
ning.
 För uppdragsintäkter gäller att pågående 
konsultarbeten avseende reparation, ombygg-
nation och tillbyggnation intäktsredovisas i 
takt med faktureringen. Pågående arbeten till 
fast pris har värderats till nedlagda kostnader, 
med pålägg för skälig andel av indirekta kost-
nader och med avdrag av fakturerade a-con-
ton. Intäkterna redovisas netto efter mervär-
desskatt.
 För entreprenadintäkter i nyproduktion 
tillämpas successiv vinstavräkning. Detta inne-
bär att den inkomst som är hänförlig till pro-
jektet redovisas som intäkt baserad på färdig-
ställandegraden per balansdagen. 
Förutsättningarna för att successiv vinstavräk-
ning ska kunna tillämpas är att intäkter, kost-
nader och färdigställandegrad kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden 
har fastställts genom bedömning av per balans-
dagen nedlagda utgifter i relation till beräk-
nade totala utgifter samt i förhållande till 
försäljningsgrad (såld andel i projektet).
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redovisningsprinciper

Fastigheter 
Fastigheter redovisas till anskaffningskostnad 
med avdrag för planenliga avskrivningar över 
nyttjandeperioden och erforderliga nedskriv-
ningar.
 Vid ny- och ombyggnationer aktiveras di-
rekta kostnader samt indirekta kostnader för 
projektledning med mera. Ränte- och kreditiv-
kostnader under byggtiden aktiveras. Repara-
tionsåtgärder på grund av eftersatt underhåll i 
förvärvade fastigheter aktiveras. Utgifter för 
reparation och underhåll kostnadsförs löpan-
de. Värdehöjande åtgärder, som innebär en 
varaktig resultatförbättring genom höjd hyra 
eller sänkt driftkostnad, aktiveras.
 Fastigheterna, inklusive de koncernmässiga 
övervärdena, skrivs av på den del av anskaff-
ningsvärdena som är hänförliga till byggnader.
 Vid förvärv av fastigheter, via bolag, redovisas 
ingen uppskjuten skatt på fastighetens över-
värde. Den eventuella rabatten för den upp-
skjutna skatten har påverkat fastighetsvärdet.

Årliga avskrivningar av byggnad sker med:
•	 1-2 procent för hyreshus och lantbruksenheter
•	2 procent för industribyggnader och vården-

heter
•	5 procent för markanläggningar
•	10 procent för värdehöjande åtgärder.

inventarier
Inventarier redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivning enligt plan baseras på ursprung-
liga anskaffningsvärden och sker linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Av-
skrivning sker med 20 procent. 

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

leasingavtal 
Koncernen redovisar samtliga leasingavtal som 
operationella leasingavtal i enlighet med 
BFNAR 2000:4. 

koncernbidrag 
Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen. 

aktieägartillskott 
Aktieägartillskott, som inte är en följd av kon-
cernbidrag enligt ovanstående stycke, tillförs 
värdet på dotterbolagets aktier.

avsättningar 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när 
bolaget har en förpliktelse (legal eller infor-
mell) på grund av en inträffad händelse och 
då det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
som är förknippade med ekonomiska fördelar 
kommer att krävas för att uppfylla förpliktel-
sen och beloppet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

skatter 
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 
2001:1 Inkomstskatter, tillämpas. Redovisade 
inkomstskatter innefattar skatt på årets resul-
tat, justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder och ford-
ringar sker till nominella belopp och görs 
enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.
 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk-
ningsmetoden på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot över-
skott vid framtida beskattning. I moderbolaget 
redovisas, på grund av sambandet mellan redo-
visning och beskattning, den uppskjutna skat-
teskulden på obeskattade reserver, som en del 
av de obeskattade reserverna. I koncernredo-
visningen delas däremot obeskattade reserver 
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapi-
tal. 

statliga stöd 
Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt 
värde då det är rimligt att anta att bidraget 
kommer att erhållas och att samtliga vidhäng-
ande villkor kommer att uppfyllas. När bidra-
get är knutet till en kostnad redovisas det som 
en intäkt under de perioder som krävs för att 
det på ett systematiskt sätt ska möta den kost-
nad som redovisas och som bidraget avser att 
kompensera. Om bidraget är knutet till en 
anläggningstillgång reduceras tillgångens 
redovisade värde med bidraget. Bidraget 
påverkar det redovisade resultatet under till-
gångens nyttjandeperiod genom lägre avskriv-
ningar.
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bokslutskommentarer

bokslutskommentarer
I följande noter är belopp i TSEK om inget annat anges . Siffror inom parentes avser föregående år .

allmänna uPPlysningar

not 1 Anställda och personalkostnader

Personalkostnader (avser sverige) 2011 2010

styrelse 
och vd

övriga  
anställda totalt

styrelse 
och vd

övriga  
anställda totalt

hsb malmö

Löner och ersättningar 2 224 33 618 35 842 2 064 36 735 38 799

Sociala kostnader 1 261 14 808 16 069 1 203 14 174 15 377

(varav pensionskostnader) 1 436 3 312 3 748 445 1 685 2 130

dotterbolag

Löner och ersättningar – 7 457 7 457 – 6 986 6 986

Sociala kostnader – 3 138 3 138 – 3 038 3 038

(varav pensionskostnader) – 763 763 – 772 772

koncern

Löner och ersättningar 2 224 41 075 43 299 2 064 43 721 45 785

Sociala kostnader 1 261 17 946 19 207 1 203 17 212 18 415

(varav pensionskostnader) 2 436 4 075 4 511 445 2 457 2 902

1 Varav pensionskostnader till vd i HSB Malmö uppgår till 436 (445) TSEK .
2 Varav pensionskostnader till vd i koncernen uppgår till 436 (445) TSEK .

ersättning till styrelse och vd

namn uppdrag Period
arvode/ 
fast lön3

rörlig  
ersättning

övriga 
förmåner summa

Pensions-
kostnader

Claes Caroli Ordförande jan - dec 95 26 – 121 –

Maj-Britt Thulin Vice ordförande jan - dec 48 21 – 69 –

Birgitta Nilsson Ledamot jan - dec 48 19 – 67 –

Anders Lundberg Ledamot jan - mar 13 10 – 23 –

Björn Andersson Ledamot jan - dec 60 21 – 81 –

Marianne Falck Ledamot jan - dec 48 19 – 67 –

Izet Omanovic Ledamot apr - dec 34 12 – 46 –

Jonas Henriksson Ledamot apr - dec 34 6 – 40 –

Peter Frank Arbetstagarledamot jan - dec 48 18 – 66 –

Maria Strandh Arbetstagarledamot jan - sep 34 14 – 48 –

Jörgen Åkesson Arbetstagarledamot okt - dec 13 6 – 19 –

Tommy Lind Suppleant arbetstagarledamot jan - dec 24 11 – 35 –

Dorothea Lai Suppleant arbetstagarledamot jan - mar 6 5 – 11 –

Jörgen Åkesson Suppleant arbetstagarledamot apr - sep 11 2 – 13 –

summa styrelse 4 516 190 – 706 –

Michael Carlsson Verkställande direktör jan - dec 1 518 – 58 1 576 436

summa vd 5 1 518 – 58 1 576 436

3 Inklusive semesterersättning.     
4 Totala pensionsförpliktelser för styrelsen uppgår till 0,0 (0,0) TSEK.
5 Totala pensionsförpliktelser för vd uppgår till 0,0 TSEK. Forts. nästa sida
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bokslutskommentarer

Styrelseledamöternas arvoden bestäms av medlemmarna på årlig föreningsstämma . Arbetstagarrepresentanternas arvoden bestäms av 
vd . Arbets tagarsuppleanterna får 50 procent av ordinarie arvode .
 Till den verkställande direktören utgår lön enligt avtal med 27 inkomstbasbelopp vilket 2011 motsvarar en årslön om 1 406 700 kro-
nor . Till detta kommer förmånen av fri bil . Tjänstepension, inklusive sjukersättning, utgår under anställningstiden med 30 procent av gällan-
de lön . Den verkställande direktören utser den eller de försäkringar som den avgiftsbestämda pensionen ska betalas till . Vid uppsägning 
från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på tolv månader och vid uppsägning från den verkställande direktören gäller en uppsäg-
ningstid på sex månader . 
 Michael Carlsson har även uppdrag i HSB Riksförbunds styrelse och erhåller där ett arvode på 2 084 kronor per sammanträde, i HSB 
ProjektPartners styrelse och erhåller där ett arvode på 69 500 kronor per år samt i Stiftelsen HSBs Garantifond och erhåller där ett arvo-
de på 2 084 kronor per sammanträde . För övriga styrelseuppdrag som härrör sig till anställningen utgår inga styrelsearvoden .
 Till övrig företagsledningen utgår ersättning enligt marknadsmässiga villkor med pensionsavsättning enligt lag, inga bonus- eller incita-
mentsprogram finns .

sjukFrånvaro koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Total sjukfrånvaro 3,0% 1,8% 3,2% 1,5%

varav långtidssjukskrivning 1,3% 0,0% 1,5% 0,0%

Sjukfrånvaro för män 1,4% 0,8% 1,5% 0,9%

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,8% 3,0% 4,8% 2,0%

Anställda 29 år eller yngre 1,2% 1,0% 2,5% 0,9%

Anställda 30-49 år 4,2% 2,4% 4,1% 1,8%

Anställda 50 år eller äldre 1,7% 1,2% 1,8% 1,1%

medeltal anställda

2011 2010

Antal  
anställda

Varav  
män

Varav  
kvinnor

Antal  
anställda

Varav  
män

Varav  
kvinnor

HSB Malmö 88 50% 50% 94 49% 51%

Dotterbolag 21 73% 27% 20 74% 26%

koncern 109 54% 46% 114 53% 47%

styrelseledamöter och ledande beFattningshavare Per balansdagen

2011 2010

Antal Varav  
män

Varav  
kvinnor

Antal Varav  
män

Varav  
kvinnor

hsb malmö

Styrelseledamöter 8 5 3 8 4 4

Ledande befattningshavare 8 4 4 8 4 4

koncern

Styrelseledamöter 8 5 3 8 4 4

Ledande befattningshavare 8 4 4 8 4 4

övriga arvoden till Förtroendevalda

namn uppdrag Period
arvode/ 
fast lön3

rörlig  
ersättning

övriga 
förmåner summa

Pensions-
kostnader

Ingrid Holmberg Valberedning – Sammankallande jan - dec 17 21 – 38 –

Preben Karlsson Valberedning – Sekreterare jan - dec 7 19 – 26 –

Monica Bernsten Valberedning – Ledamot jan - dec 9 16 – 25 –

Rolf Brandt Valberedning – Ledamot jan - dec 7 18 – 25 –

Marie Widell Valberedning – Ledamot jan - dec 7 8 –  15 –

Tommy Johansson Förtroendevald revisor jan - dec 24 11 – 35 –

Lena Andersson Förtroendevald revisor jan - dec 24 11 – 35 –

summa övriga förtroendevalda 95 104 – 199 –
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not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Medlem och Marknad1 26 852 28 925 26 852 28 925

Fastigheter 165 478 154 163 – –

Förvaltning 53 982 58 245 53 981 58 245

Övrigt 22 014 26 641 22 014 26 641

totalt 268 326 267 974 102 847 113 811
1 Varav medlemsavgifter ingår med 13 563 (13 406) TSEK 
Nettoomsättning sker endast i Sverige.

not 3 Driftnetto fastighetsförvaltning

koncern

2011 2010

Hyresintäkter 179 069 175 317

Övriga intäkter 9 216 3 946

Drifts- och underhållskostnader –72 058 –74 572

Tomträttsavgäld –1 577 –1 681

Fastighetsskatt –4 119 –3 997

driftnetto 110 531 99 013

not 4 Inköp och försäljning inom koncernen

hsb malmö

2011 2010

Försäljning av tjänster 7 081 8 327

Köpta tjänster –470 –463

Hyreskostnader –14 856 –15 890

not 5 Arvoden till revisorer

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

revisionsuppdrag

KPMG AB 606 659 472 479

Förtroendevalda revisorer, inklusive sociala avgifter 92 117 92 117

totalt 698 776 564 596

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

KPMG AB 134 141 88 87

totalt 134 141 88 87

andra uppdrag

KPMG AB 992 472 992 446

totalt 992 472 992 446

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagel-
ser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
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not 6 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Fördelning per tillgångstyp

Byggnader –25 927 –24 590 – –

Inventarier –2 957 –3 843 –1 182 –2 294

totalt –28 884 –28 433 –1 182 –2 294

Fördelning per funktion

Kostnad för sålda varor och tjänster –28 556 –27 799 –854 –1 660

Administrationskostnader –328 –634 –328 –634

totalt –28 884 –28 433 –1 182 –2 294

not 7 Intäkter och kostnader av engångskaraktär

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Realisationsresultat försäljning fastigheter 3 738 4 326 – –

Återförda avsättningar HSB Turning Torso – 5 296 – 5 296

intäkter av engångskaraktär 3 738 9 622 – 5 296

Omstruktureringskostnader – –3 145 – –3 145

Övriga –1 –400 –1 –400

kostnader av engångskaraktär –1 –3 545 –1 –3 545

not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Utdelning från dotterbolag – – – 1 895

Förlust vid försäljning av andelar i dotterföretag – –14 – –14

totalt – –14 – 1 881

not 9 Resultat från andelar i intresseföretag

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Resultatandelar från intressebolag –2 413 5 551 –89 –65

Nedskrivning av andelar i intresseföretag – – –2 800 –6 000

totalt –2 413 5 551 –2 889 –6 065

Avser intressebolag för nyproduktion och IT-utveckling.
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not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Återförd nedskrivning – 82 – 82

Resultat vid avyttringar – 150 – 150

Utdelning från HSB Projektpartner AB 2 363 390 2 362 390

totalt 2 363 622 2 362 622

not 11 Övriga finansiella intäkter

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter 5 422 6 089 5 057 3 913

Ränteintäkter koncernföretag – – 12 006 9 405

Räntebidrag 527 1 100 – –

Föreningsavgälder 557 1 171 557 1 172

totalt 6 506 8 360 17 620 14 490

not 12 Övriga finansiella kostnader

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Räntekostnader koncernföretag – – – –

Övriga räntekostnader –38 251 –25 399 –10 675 –6 572

Aktiverade byggräntor 2 153 92 – –

totalt –36 098 –25 307 –10 675 –6 572

not 13 Skatt 

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Aktuell skatt –35 7 017 – –

Uppskjuten skatt –6 013 –4 521 – –

totalt –6 048 2 496 – –

Aktuell skatt för året –35 – – –

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år – 7 017 – –

aktuell skatt –35 7 017 – –

Uppskjuten skatt fastigheter –5 239 –4 731 – –

Uppskjuten skatt avseende övrigt –774 210 – –

uppskjuten skatt  –6 013 –4 521 – –

Avsättning för skatter 64 798 59 768 – –

Underskottsavdrag –143 129 –129 666 –143 129 –129 666

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag har ej redovisats då eventuellt utnyttjande av avdraget ej kan bedömas. 
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not 14 Byggnader och mark

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

anskaffningsvärden

Ingående balans 2 400 620 2 283 468 – –

Årets anskaffningar 79 196 117 152 – –

Omklassificeringar 40 948 – – –

utgående balans 2 520 764 2 400 620 – –

ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –175 921 –151 331 – –

Årets avskrivningar –25 927 –24 590 – –

utgående balans –201 848 –175 921 – –

ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –9 780 –9 780 – –

utgående balans –9 780 –9 780 – –

restvärde 2 309 136 2 214 919 – –

varav byggnad 2 127 595 2 044 795 – –

varav markanläggning 24 700 23 389 – –

varav mark 156 841 146 735 – –

Skattemässigt restvärde 1 914 470 1 866 474 – –

Aktiverade byggräntor under året ingår med 1 337 – – –

Taxeringsvärde

Byggnader 1 146 714 1 133 464 – –

Mark 413 572 406 725 – –

totalt 1 560 286 1 540 189 – –

not 15 Pågående ny-, till- och ombyggnation

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

anskaffningsvärden

Ingående balans 43 816 816 – –

Årets nedlagda kostnader 149 721 43 000 – –

Omklassificeringar –40 949 – – –

utgående balans 152 588 43 816 – –

utgående planenligt restvärde 152 588 43 816 – –

Aktiverade byggräntor under året ingår med 817 92 – –
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not 16 Inventarier

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

anskaffningsvärden

Ingående balans 33 898 33 708 15 778 14 723

Årets anskaffningar 3 164 190 1 191 87

Årets försäljningar –3 390 – –1 516 968

utgående balans 33 672 33 898 15 453 15 778

ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –21 117 –17 274 –13 234 –10 150

Årets anskaffningar – genom fusion – –35 – –825

Årets försäljningar 3 388 – 1 515 –

Årets avskrivningar –2 957 –3 808 –1 182 –2 259

utgående balans –20 686 –21 117 –12 901 –13 234

restvärde 12 986 12 781 2 552 2 544

Varav fastighetsinventarier 8 586 10 235 – –

Brandförsäkringsvärde  35 773 36 345 35 773 36 345

leasingavtal avseende inventarier

Anskaffningsvärde 4 908 3 630 4 123 3 351

Avgifter inom 1 år 1 411 1 831 1 168 1 514

Avgifter 1–5 år 962 1 017 627 1 017

Avgifter senare än 5 år – – – –

Samtliga leasingavtal har betraktats som operationella .

hyresavtal

Avgifter inom 1 år 763 845 16 692 20 488

Avgifter 1–5 år 481 1 129 7 313 4 305

Avgifter senare än 5 år – – – –

not 17 Andelar i koncernföretag

hsb malmö

anskaffningsvärden 2011 2010

Ingående balans 450 341 458 162

Årets försäljning – –100

Omklassificeringar – –7 721

utgående balans 450 341 450 341

ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans – –7 540

Återförd nedskrivning – 7 540

utgående balans – –

utgående bokfört värde 450 341 450 341 Forts. nästa sida
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innehav org.nr säte antal aktier kapital andel
anskaffnings-

värde
bokfört 

värde
HSB Sundsfastigheter AB 556060-9835 Malmö 100 100% 450 341 450 341
totalt 450 341 450 341

not 18 Andelar i intresseföretag

koncern hsb malmö
2011 2010 2011 2010

anskaffningsvärden
Ingående balans 67 835 76 456 82 390 76 456
Årets anskaffningar 3 025 6 000 3 025 6 000
Årets resultatandelar 4 126 11 551 –89 –66
Omklassificeringar 1 – –26 172 – –
utgående balans 74 986 67 835 85 326 82 390

ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans –6 000 – –6 000 –
Årets nedskrivningar –2 800 –6 000 –2 800 –6 000
utgående balans –8 800 –6 000 –8 800 –6 000

utgående bokfört värde 66 186 61 835 76 526 76 390

innehav org.nr säte 
Förvärvs-

datum

antal  
aktier/ 

andelar
kapital-

andel
anskaffn. 

värde
ned-

skrivn.

bokfört 
värde 
koncern

bokfört 
värde hsb 
malmö

HSB Betladan Exploatering HB 969717-2584 Malmö 2006-06-26 1 50,0% 50 – 1 281 1 097

HSB Projekt i Malmö Nr 1 AB 556788-3276 Malmö 2010-11-10 500 50,0% 4 450 –4 400 88 46

HSB Projekt i Malmö Nr 2 AB 556788-3284 Malmö 2010-11-10 500 50,0% 4 450 –4 400 88 46

HSB Projekt Holding i Malmö AB 556788-3268 Malmö 2010-12-10 50 000 50,0% 75 000 – 64 729 75 112

Portaltjänster i Malmö AB 556848-8455 Malmö 2011-04-27 2 250 22,5% 225 – – 225

totalt 84 175 –8 800 66 186 76 526

not 19 Långfristiga fordringar hos intresseföretag

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Ingående balans 34 000 26 500 34 000 26 500

Årets nyutlåning – 7 500 – 7 500

Årets amortering –9 000 – –9 000 –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 000 34 000 25 000 34 000

not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

koncern hsb malmö
2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 60 108 80 158 60 108 80 158
Årets anskaffningar 20 – 20 –
Årets försäljningar – –20 050 – –20 050
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 128 60 108 60 128 60 108

Ingående nedskrivning –1 928 –4 000 –1 928 –4 000
Årets återförda nedskrivning – 2 072 – 2 072
utgående ackumulerade nedskrivningar –1 928 –1 928 –1 928 –1 928

bokfört värde 58 200 58 180 58 200 58 180 Forts. nästa sida
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innehav typ antal datum
anskaffn. 

värde
ned-

skrivning
bokfört 

värde

HSB ProjektPartner AB (556501-4148) Aktier 13 751 1996–02–27 55 004 – 55 004

HSB Riksförbund ek . för . Andel 1 1925–12–01 3 144 – 3 144

Fonus Andel 1 1976–06–30 12 – 12

HSB GIT Andel 1 2011–11–01 20 – 20

Andelar i 2 bostadsrättsföreningar (lokaler) Andel 2 Före år 1996 123 –103 20

CBO Bear Sterns 1 Obligation 1 2000–05–08 1 825 –1 825 –

totalt 60 128 –1 928 58 200
1 Obligation nedskriven i bokslutet 2002-12-31.

not 21 Andra långfristiga fordringar

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 18 512 18 668 18 512 18 668

Årets nyutlåning/anskaffning – 274 – 274

Årets amortering –7 836 –430 –7 836 –430

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 676 18 512 10 676 18 512

Ingående nedskrivning –265 –265 –265 –265

utgående ackumulerade nedskrivningar –265 –265 –265 –265

bokfört värde 10 411 18 247 10 411 18 247

Reversfordringar 5 924 11 889 5 924 11 889

Nedskrivning reversfordringar –265 –265 –265 –265

Kapitalförsäkringar 4 752 6 623 4 752 6 623

totalt 10 411 18 247 10 411 18 247

not 22 Fordringar hos intresseföretag

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Fordringar för exploatering i handelsbolag 1 116 1 165 1 116 1 165

Fordringar för exploatering i aktiebolag 618 56 008 618 54 100

Fordringar för IT-utveckling i aktiebolag 6 – 6 –

totalt 1 740 57 173 1 740 55 265

not 23 Övriga fordringar

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Avräkning bostadsrättsföreningar 1 2 003 1 2 003

Avräkning övriga förvaltade företag 59 318 59 318

Övriga kortfristiga fordringar 5 772 1 130 1 320 1 017

totalt 5 832 3 451 1 380 3 338
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not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Upplupna tomträttsavgälder 842 781 – –

Upplupna räntor/räntebidrag 338 219 41 20

Övrigt 4 803 5 136 3 062 3 372

totalt 5 983 6 136 3 103 3 392

not 25 Förändringar i eget kapital

hsb malmö

andels-
kapital reservfond

balanserade 
vinstmedel

årets  
resultat totalt

ingående balans 27 107 41 358 545 949 773 615 187

Omföring föregående års resultat – 38 735 –773 –

Insatser nettoförändring 207 – – 207

Årets resultat – – – –15 151 –15 151

belopp vid årets utgång 27 314 41 396 546 684 –15 151 600 243

koncern

andels-
kapital

bundna  
reserver

Fria  
reserver

årets  
resultat totalt

ingående balans 27 107 41 358 942 697 28 983 1 040 145

Omföring föregående års resultat – 38 28 945 –28 983 –

Insatser nettoförändring/nyemission 207 – – 207

Årets resultat – – – 1 612 1 612

belopp vid årets utgång 27 314 41 396 971 642 1 612 1 041 964

not 26 Avsättningar

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Avsättningar för pensioner 5 905 8 230 5 905 8 230

Avsättningar för skatter 64 798 59 768 – –

Avsättningar för garantiåtaganden 358 828 358 828

Avsättningar för förlustkontrakt 4 928 2 293 4 928 2 293

totalt 75 989 71 119 11 191 11 351
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not 27 Skulder till kreditinstitut

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Förfall inom ett år från balansdagen – 700 000 – –

Förfall 1-5 år efter balansdagen 860 000 – – –

Förfall  senare än 5 år efter balansdagen – – – –

totalt 860 000 700 000 – –

Koncernen har avtal om kreditfaciliteter med två av de större affärsbankerna. Kreditfaciliteterna uppgår till 2 010 (1 900) MSEK varav 860 
(700) MSEK utnyttjades på balansdagen.

koncern

räntebindningstid 2011 ränta

Inom 1 år 260 000 5,17%

Inom 2 år – –

Inom 3 år – –

Inom 4 år 100 000 2,65%

Inom 5 år – –

Över 5 år 500 000 3,31%

summa/genomsnittsränta 860 000 3,80%

Koncernens skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. För att erhålla önskad räntebindning upptas så kallat swapavtal. Koncernen 
har upptagit swapavtal om 850 MSEK. I redovisningen marknadsvärderas inte swapavtalen. Marknadsvärdet var negativt och uppgick per 
2011-12-31 till  -46,5 (-5,8) MSEK.

not 28 Skulder till bostadsrättsföreningar

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Avräkning bundna medel bostadsrättsföreningar 200 2 050 200 2 050

totalt 200 2 050 200 2 050

kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Avräkning bostadsrättsföreningar 443 633 383 787 443 633 383 787

Avräkning bundna medel bostadsrättsföreningar 294 150 300 150 294 150 300 150

totalt 737 783 683 937 737 783 683 937

not 29 Checkräkningskredit

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Beviljad kredit 60 000 10 000 10 000 10 000

outnyttjad kredit 60 000 10 000 10 000 10 000
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not 30 Övriga skulder

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Avräkning övriga förvaltade företag 9 523 8 699 9 523 8 699

Personalens källskatt 1 058 1 137 892 978

Mervärdesskatt 2 842 – –

Deponerade hyror 159 286 – –

Förskottsavgifter för bostadsrättsföreningar 1 600 100 837 1 600 100 837

Övriga skulder 153 259 153 259

totalt 12 495 112 060 12 168 110 773

not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Upplupen semesterskuld 5 440 5 906 4 451 5 015

Sociala avgifter 2 872 3 539 2 403 3 098

Upplupna löner och ersättningar 719 2 288 719 2 289

Upplupna räntor 2 301 1 135 1 099 678

Upplupna kostnader avseende HSB Turning Torso 156 1 943 156 1 943

Övrigt 1 888 8 105 1 284 5 802

totalt 13 376 22 916 10 112 18 825

not 32 Ställda säkerheter 

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

För skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 1 206 597 1 187 715 – –

Varav outnyttjade i eget förvar –135 609 –20 000 – –

utnyttjade ställda säkerheter 1 070 988 1 167 715 – –

För pensionsåtaganden i  
andra långfristiga fordringar

Kapitalförsäkring 4 752 6 623 4 752 6 623

För ansvarsförbindelser och garantier

Spärrade bankmedel 11 000 21 000 – 10 000

totalt ställda säkerheter 1 086 739 1 195 338 4 752 16 623
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not 33 Ansvarsförbindelser

koncern hsb malmö

2011 2010 2011 2010

Borgensåtaganden för dotterbolag – – – 645 000

Borgensåtaganden för intresseföretag 25 000 52 947 25 000 52 947

Borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar i produktion 130 500 – 130 500 –

Skatt 259 513 255 752 – –

Borgensåtaganden 7 000 – 7 000 –

Garantiförbindelser arbetsgivarorganisationer 1 375 1 648 1 242 1 519

Garantiförbindelser p-lösen 3 200 – – –

Garantiförbindelser exploateringsavtal 27 947 – 27 947 –

totalt 454 535 310 347 191 689 699 466

HSB Malmö har för de två producerade bostadsrättsföreningarna Piggvaren och Flaggskepparen ansvar för oplacerade eller återlämnade 
lägenheter fram till sju år efter första inflyttning.

bokslutskommentarer

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt god redovisningssed, 
och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att förvalt-
ningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 1 mars 2012

  
Claes Caroli (ordförande) Maj-Britt Thulin (vice ordförande) 

  
Björn Andersson Izet Omanovic

  
Birgitta Nilsson Marianne Falck

  
Jonas Henriksson Jörgen Åkesson (arbetstagarrepresentant)  

   
Peter Frank (arbetstagarrepresentant) Michael Carlsson (verkställande direktör) 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 mars 2012

  
Olof Andersson Lena Andersson Tommy Johansson 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB
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raPPort om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncern-
redovisningen för HSB Malmö ek. för. för år 
2011. Föreningens årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 34-60.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisning-
en och koncernredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisning-
en inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgär-
der inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisning-
en och koncernredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
föreningens och koncernens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2011 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
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telsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för föreningen och för koncernen.

raPPort om andra krav enligt lagar 
och andra FörFattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även reviderat 
förslaget till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB 
Malmö ek. för. för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen enligt lagen om ekonomisk förening.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande förening-
ens vinst har vi granskat om förslaget är fören-
ligt med lagen om ekonomisk förening.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi utöver vår revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med lagen om ekonomisk 
förening, årsredovisningslagen eller förening-
ens stadgar.
 Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.
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