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

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

Tjänsterna kan indelas i följande grupper:

Administrativ förvaltning innebär 
att HSB tar hand om det ekonomis-
ka och all administration som är en 
del av det dagliga i föreningen. Vi 
har full koll på de juridiska krav som 
berör föreningens ekonomiska och 
administrativa frågor. Vi ser alltid till 
föreningens bästa.

Vi hjälper föreningen med avgifts- 
och hyresuppbörd, löpande redovis-
ning, budget och flerårsprognoser 
med resultat och likviditet, bokslut 
och årsredovisningar, resultatrap-

portering, analyser, besiktning, uppdatering av un-
derhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor.

Du som är medlem i HSB har också tillgång till 
vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att 
ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan 
12 – 14 på telefon 0771-472 472. Du hittar också bra 
och nyttig information på vår hemsida.
www.hsbhbg.se

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening 
(juridisk person = företag) som ägs av föreningens 
medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostads-
rättshavare äger du dessutom rätten att bo i en 
viss lägenhet i föreningens hus.

Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora 
möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på för-
eningsstämman, som är föreningens högsta beslu-
tande organ, vara med och påverka många viktiga 
beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättsha-
varna väljer du en styrelse som har till uppgift att 
på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark.  

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

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

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

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

www.hsbhbg.se.

Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar 
styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekym-
mersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, en-
treprenörer och föreningens styrelse.

Fastighetsskötsel har som motto 
”Det ska märkas att det är HSB!”. Du 
som boende ska mötas av en vacker 
trädgård och rena trapphus. 

Det ska vara roligt att komma hem 
och du ska kunna känna glädje över 
att bjuda hem dina goda vänner till 
en välskött bostadsrättsförening. 

En välvårdad fastighet med väl-
skötta trädgårdsytor ökar din trivsel 
och det bidrar dessutom positivt till 
värdeutvecklingen i föreningen.

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

HSBs projektledare är utbildade för hela 
processen från idé och en teknisk utred-
ning till beslutsfattande, upphandling, 
kvalitetskontroll och besiktning samt 
garantiåtaganden. 

Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa 
föreningen genom snåriga regelverk 
som styr olika typer av byggprojekt. Vi 
bistår även styrelsen i det många gång-
er komplicerade arbetet med korrekt 
och lätttillgänglig information till de bo-
ende i föreningen.

Bostadsrättsföreningen
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8Styrelsen8för8Jostadsrättsförening8Jostadsrättsföreningen8Karl8XI8Norra8Pcj8orgCnr
8&MVMPPORMU:j8får8härmed8avge8redovisning8för8föreningens8verksamhet8under
8räkenskapsåret8PbAcObAObA8O8PbAcOAPOcAC

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
8Jostadsrättsföreningen8Karl8XI8Norra8Pc8registrerades8PbAAObAOb:C

8xöreningen8förvärvade8per8cb8juni8PbAA8samtliga8andelar8i8ONIG8xastigheter8i8Helsingborg
8EJj8för8att8omgående8från8detta8bolag8förvärva8dess8fastighet8Karl8XI8Norra8PcC8Per
8PbAPObUOcA8har8ONIG8xastigheter8i8Helsingborg8EJ8likvideratsC

8xöreningen8upplåter8i8denna8fastighet8bostadsrättslägenheter8och8hyr8ut8lokaler8enligt8nedanC
8xastigheten8är8geografiskt8belägen8i8Helsingborg8med8adressD8Karlsgatan8cORC8

8xöreningen8har8AV8bostadslägenheter8med8en8totalyta8om8A8RM&8m 8P88C8Ev8dessa8AV8lägenheter
8är8A&8upplåtna8som8bostadsrätt8per8PbAcOAPOcAC8Resterande8P8lägenheter8är8per8PbAcOAPOcA
8hyreslägenheterC8Motsvarande8siffra8föregående8år8var8AM8lägenheter8upplåtna8som
8bostadsrätt8och8tre8som8hyreslägenheterC8xöreningen8har8minskat8sin8låneskuld8genom8att
8amortera8A8Rbb8bbb8kr8under8åretC8

8Jyggår8är8AVcMj8huset8är8renoverat8AVU:8och8AVVUC

8xöreningen8har88:8hyreslokaler8om8en8yta8om8RUP8m 8P8C

8Jostadslägenheterna8är8fördelade8enligt8följandeD

8P8rum8k8kökj8&8st
8c8rum8k8kökj8Ab8st
8:8rum8k8kökj8P8st

8xöreningen8har8också8P8garageplatserC

8Jyggnaderna8är8fullvärdesförsäkrade8i8xolksamj8föreningen8har8tecknat8bostadsrättstilläggC

VäsentligaThändelserTunderTåret
8Jesiktning8har8skett8löpande8under8året8av8styrelsenC8Inga8större8brister8konstateradesC
8Underhållsplanen8stämmer8och8följs8och8är8uppdaterad8under8åretC

8xöljande8underhållsåtgärder8har8utförts8under8åretD

8O8Värme8och8ventilationen8har8förbättrats8i8hela8fastighetenC8%å8projektet8inte8är8helt8avslutat
8per8PbAcOAPOcA8redovisas8hittills8nedlagda8kostnader8i8balansräkningen8under8posten
8pågående8nyanläggningC
8O8Tvättstugan8har8gjorts8i8ordning8och8målats8mmC8Ny8torktumlare8har8inköptsC
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MÅretsMresultatMochMställning
8Årets8resultat8uppgår8till8Ab8&AP8kr8pfg8år8O8PbA8&AM8kr0C88

8Resultat8efter8disposition8av8underhåll8uppgår8till8P:8ccA88pfg8år8O88PPb8UcR8kr0C8Reservering8till
8yttre8underhåll8görs8enligt8föreningens8PbOåriga8underhållsplan8med8AAb8bbb8kr8per8årC8

 Årets intäkter
8xör8mer8information8se8not8PC

 Årets kostnader
8xör8mer8information8se8not8Aj8cj8:j8Rj8M8och8UC

 Balansställning per 2013-12-31
8Likvida8medel8uppgår8till88U&R8bc&8kr88pfg8år8A8AUb8&Vb8kr0C

EkonomiskTutveckling
2LR3 2LR2 2LRR

Nettoomsättning/åtkr :åIPA :åUM: jIM
Åretsåresultat/åtkr :: DBSB DA
Resultatåefterådispositionåavåunderhåll/åtkr BA DBB: DB:
Fondåföråyttreåunderhåll/åtkr BB PI :K

Årsavgiftsnivååföråbostäder/åkrÖkvm UMU UjP UjP
Driftskostnader/åkrÖkvm BPU BK: :SM
Räntekostnader/åkrÖkvm PSK PUU :MS
Lån/åkrÖkvm Må:KU MåjKP ::å:BS
Överlåtelsevärdeåiågenomsnitt/åkrÖkvm :KåIMA

8Under8året8förekommer8endast8A8överlåtelse8enligt8inflyttningsdatum8p8fg8år8:8överlåtelser0C
8%å8endast8A8överlåtelse8förekommer8redovisas8inte8överlåtelse8i8genomsnittj8krHkvmC

8Siffrorna8för8år8PbAA8avser8inte8ett8helt8årC8xöreningen8förvärvade8fastigheten8först
8PbAAObMOcbC

FörväntadTframtidaTutveckling
MEkonomi/Underhåll
8"nligt8föreningens8underhållsplan8beräknas8de8närmaste8tio8årens8kostnader8för
8underhållHinvesteringar8till8följande8pavrundat8till8Tkr0D

8PbA:OPbARD88RPV8tkr
8PbAMOPbA&D88Pb&8tkr
8PbAUOPbAVD88PRP8tkr
8PbPbOPbPAD88AbU8tkr
8PbPPOPbPcD8888AP8tkr

MNyttMregelverkM2014
8Nytt8regelverk8innebär8att8föreningens8årsredovisning8från8och8med8år8PbA:8kommer8att
8upprättas8enligt8ett8så8kallat8KOregelverk8pkategori8P8och8c0C8xörändringar8kommer8troligtvis
8att8ske8vad8gäller8synen8på8avskrivningarj8investeringar8och8underhållj8vilket8kan8innebära8att
8framtida8resultat8och8jämförelsetal8kommer8att8avvika8från8denna8årsredovisningC

MÖvrigt
8%otterbolaget8Onic8xastigheter8i8Helsingborg8är8likviderat8PbAPObUOcAC
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MMålMförMverksamheten
8Vi8ska8vara8en8attraktiv8föreningC8Ha8god8ekonomi8och8boende8som8trivsC

8Målen8ska8uppnås8genomD
8"ngagera8de8boende8i8aktiviteter8så8att8de8känner8delaktiga8i8fastigheten8och8föreningenC
8Vara8lyhörda8gentemot8de8boende8och8deras8intressenC8Ett8alltid8hålla8samtliga8informerade
8om8nyheter8och8annat8som8är8på8gångC

Föreningsfrågor
8xöreningen8höll8ordinarie8föreningsstämma8PbAcOb:OARC8På8stämman8deltog8Ac8samt8A8med
8fullmaktC

MStyrelse
8Styrelsen8har8vid8året8slut8följande8sammansättningD

8LedamöterD88888888888888888888
8Ulf8Petterssonj8ordförande
8Johan8Nordhj8vice8ordförande8och8sekreterare
8Ghristina8Löfgren
8Jan8Gustavsson
8Lars8Prim

8SuppleanterD
8Gunnel8Suu
888888888888888888888888888888888888888
8"nligt8föreningens8stadgar8väljs8styrelseledamöter8och8suppleant8på8ett8år8i8tagetC

MRevisorer
8Revisor8har8varit8Ulf8LarssonC

MValberedning
8Valberedning8har8varit8Gaby8Thunell8Primj8Gharlotte8Sandin8Nordh8och8Gamilla8PetterssonC

MInformation
8P8st8informationsblad8har8delats8ut8under8åretC8Hemsidan8uppdateras8också8kontinuerligtC

MAktiviteter
8"n8vinprovning8som8avslutades8med8grillning8på8gården8har8genomförtsj8ca8Ab8deltagareC

FörslagTtillTdispositionTavTföreningensTvinstTellerTförlust
ö
StämmanåharåattåtaåställningåtillH

Galanseratåresultat DBBjåS:K/IK
Åretsåresultat :SåK::/KB

BalanserasTiTnyTräkningTenligtTstyrelsensTförslag DB:KåPSU/MU

8Vad8beträffar8föreningens8resultat8och8ställning8i8övrigt8hänvisas8till8efterföljande8resultatO8och
8balansräkning8med8tillhörande8bokslutskommentarerC
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Resultaträkning
Beloppöiökr Not 2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU

2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

Nettoomsättning 2 :åIPAåBS: :åUMSåIIU

Fastighetskostnader
Driftskostnader RM3M5 DUSUåUjM DI:jå:KM
Löpandeåunderhåll 4 DIIåKIK DjAåSAS
Planeratåunderhåll D:BPåI:M DMSåjj:
FastighetsavgiftÖDskatt 6 DKBåAjS DKAåUSU
Cvskrivningar DBS:åBBP D:KPåMPM

DMIMåIKj D:åSA:åUAA

Rörelseresultat UU8TO7Å O8CT979

Ränteintäkter/åövriga 7 Kå:jM :BåMPA
Räntekostnaderåochåliknandeåresultatposter 8 DII:åSSS DKIPåKK:

ResultatTföreTskatt 95TM97 y759TM9U

ÅretsTresultat 95TM97 y759TM9U

ResultatförändringTefterTdispositionTavTunderhåll

Åretsåresultat :SåK:B DBS:åK:I
UttagåuråFondåföråyttreåunderhållåmotsvarandeååretsåkostnad :BPåI:M MSåjj:
ReserveringåtillåFondåföråyttreåunderhållåenligtåunderhållsplan D::SåSSS D::SåSSS

ResultatTefterTdispositionTavTunderhåll 78TÅÅ9 y775TPÅO
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Balansräkning
Beloppöiökr Not 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiellayanläggningstillgångar 9
Gyggnaderåochåmark APåKM:å::S APåMjjåMIj
Pågåendeånyanläggningarå UPAåKjU UåP:P
Inventarier/åverktygåochåinstallationer PSåBjP D

AAåPUIå:Kj APåMMAåBj:

SummaTanläggningstillgångar 88TÅOUT9MP 8ÅTCC8T7P9

Omsättningstillgångar

Kortfristigayfordringar
CvgiftsfordringarÖKundfordringar BPåMMP BåKAI
Övrigaåfordringar KUåAS: BåPKK
Förutbetaldaåkostnaderåochåupplupnaåintäkter RL UåAjA :MåUPP

:SAåjKj BAåIUI

Kassayochybank RR jKUåSPK :å:jSåKMS

SummaTomsättningstillgångar CMCTC9O 9T75OT88U

SUMMATTILLGÅNGAR 8OTÅÅUT5CÅ 8OT9CCTM7M
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Balansräkning
Beloppöiökr Not 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

EGETTKAPITALTOCHTSKULDER

EgetTkapital R2

Bundetyegetykapital
Insatser BUå:UIåjAK BPåKPUåPBS
Upplåtelseavgifter BAPåSKP :BAåISS
Fondåföråyttreåunderhåll BBåSjj PUåKSK

BUåABBåSSj BPåjMUåIBK

Ansamladyförlust
Galanseratåresultat DBBjåS:j DPMåMB:
Åretsåresultat :SåK:B DBS:åK:I

DB:KåPSI DBA:åIPK

SummaTegetTkapital 7OT758TM57 7ÅTUOÅTCC5

Skulder

Långfristigayskulder
Skulderåtillåkreditinstitut R3 :MåK:jå:PA B:åB:jå:PA

:MåK:jå:PA B:åB:jå:PA

Kortfristigayskulder
Leverantörsskulder jjåPIB :SBåSA:
Skatteskulder j:åMPU KAåUSU
Övrigaåskulderå :UåS:K D
Upplupnaåkostnaderåochåförutbetaldaåintäkter R4 BBKåMAP :U:åSUK

A:PåBUK PBKåISP

SummaTskulder 75T9Å9TÅC9 79TO8OTMÅM

SUMMATEGETTKAPITALTOCHTSKULDER 8OTÅÅUT5CÅ 8OT9CCTM7M

StälldaTsäkerheterTochTansvarsförbindelser

2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder
Fastighetsinteckningar/åseånotå:P BBåB:jå:PA BBåB:jå:PA

Summa 77T79PT9Å8 77T79PT9Å8
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RedovisningsprinciperTochTbokslutskommentarer

8Jelopp8i8kr8om8inget8annat8angesC

AllmännaTredovisningsyTochTvärderingsprinciper
8xöreningen8följer8Årsredovisningslagen8och8Jokföringsnämndens8allmänna8råd8om8inte
8annat8anges8nedanC

8Tillgångarj8avsättningar8och8skulder8har8värderats8till8anskaffningsvärden8om8inget8annat
8anges8nedanC

Fordringar
8xordringar8har8efter8individuell8värdering8upptagits8till8belopp8varmed8de8beräknas8inflytaC

Avskrivningsprinciperyföryanläggningstillgångar
8Enläggningstillgångar8skrivs8av8enligt8plan8över8den8beräknade8ekonomiska8livslängdenC
8xöljande8avskrivningstider8har8tillämpatsD

Anläggningstillgångar Typöavöplan Antalöår
DGyggnader Progressiv :SSåår
DInventarier/åverktygåochåinstallationer Rak :Såår

Fondyföryyttreyunderhåll
8Reservering8för8framtida8underhåll8av8föreningens8fastigheter8sker8genom8resultatdisposition
8enligt8föreningens8underhållsplanC

Inkomstskatt
8Kapitalinkomster8beskattas8med8PP8vC8Tidigare8beskattades8även8ränteintäkterj8men8enligt
8nya8direktiv8ska8ränteintäkter8hänförliga8till8fastigheten8ej8längra8tas8upp8för8beskattningC

Förvärvyavyfastighetyviayaktiebolagy2011
8xöreningens8förvärv8av8fastighet8via8aktiebolag8redovisas8i8enlighet8med8xERs8uttalande
8RedU8V8pJostadsrättsföreningars8förvärv8av8fastighet8via8aktiebolag0C8xöreningens8förvärv8av
8fastigheten8har8skett8till8värde8understigande8verkligt8värdeC8Mellanskillnaden8ses8som
8utdelning8från8dotterbolagetj8vilket8redovisas8som8ökning8av8fastighetens8bokförda8värde8och
8minskning8av8aktiernas8bokförda8värdeC8%otterbolaget8är8lividerat8PbAPObUOcAC
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Noter

NotT9TTTAnställdaTsamtTarvodeyTochTlönekostnader
8xöreningen8har8inte8haft8några8anställda8under8räkenskapsåretC

Arvoden,ylöner,yandrayersättningaryochysocialaykostnader
ö 2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Styrelsearvoden :AåPMS P:åSSS
justeringååfrånåfgåår D:UåKj: :SåSSS
Revisionsarvode KIS BåSSS
justeringåfrånåfgåår DAKj :åSSS
Milersättning :PS
Socialaåkostnader D:åIBS :PåPIB

Summa y7TM7C OMT8C7
Iösocialaökostnaderöingåröpensionskostnaderömed U U

8"nligt8stämmobeslut8PbAc8är8styrelsearvodet8och8revisionsarvodet8inklusive8sociala8avgifter
8ett8halvt8basbeloppj8dvs8PP8PRb8krC8StyrelsenHrevisorn8kommer8dock8endast8ta8ut8AU8Rbb8kr
8inklusive8sociala8avgifterC8I88föregående8års8bokslut8var8det8reserverat88för8ett8större8belopp
8jämfört8med8vad8som8togs8ut8därav88har8föreningen8detta8till8godo8detta8åretC8

8PbAA8var8styrelsearvode8och8revisionsarvode8reserverade8enligt8ekonomisk8planC8Stämman
8beslutade8dock8om8ett8högre8beloppj8ett8basbeloppC8%ärav8det8högre8beloppet8PbAPC

8Notera8att8denna8not8även8ingår8som8en8del8i8not8trej8se8ålöner8och8arvodenåC

NotT7TTNettoomsättning
ö 2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Årsavgifteråbostäder j:UåKIM KPAåBBS
Hyror KUIåjMK j:jåPK:
Övrigaåavgifter APåIIS A:åKIS
Övrigaåintäkter ABå:UU BAåjjS
Cvgiftsbortfall DBAåBjS DBjåUII

Summa 9TUÅ8T759 9TOC5TUUO

8Under8året8har8ytterligare8en8lägenhet8upplåtits8som8bostadsrättC8%enna8var8tidigare
8hyreslägenhetC

8I8övriga8intäkter8ingår8blCaC8försäkringsersättningarC
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NotTÅTTDriftskostnader
2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

El ASåjjS APåIjP
Uppvärmning B:AåKjj BPjåIjK
Vatten AjåPSj P:åPMB
Renhållning BMåBjU P:åBU:
Fastighetsservice U:åA:I UMå:B:
Försäkring :Aå:jP :PåjMM
Kommunikation BPåSUM BBå::M
Förvaltning jBåKKI ::MåPjA
Medlemsverksamhet PåIBP :å:US
Löneråochåarvoden DBåKBM UKåAMP

Summa O5OTOPC U9PT9MC

8I8förvaltningskostnader8ingår8mäklararvode8för8en8lägenhet8om8c:8MRb8krC8xöregående8år
8förekom8mäklararvode8om8&c8R&:8krC

NotT8TTLöpandeTunderhåll
ö 2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Löpandeåunderhåll UAåUUP AIå:UA
Löpandeåunderhållåhissar PåKKU D
Löpandeåunderhållåtvättstugor :åKKM UåjPI
LöpandeåunderhållåvattenÖavlopp UåU:B B:åj:j
LöpandeåunderhållåvärmeÖventilation D :SåBPB
Löpandeåunderhållåutemiljö :å:Aj D

Summa UUTMUM P8T585

NotTOTTErsättningTtillTrevisorer
ö 2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Föreningsvaldårevisor KIS BåSSS
Justeringåfrånåfgåår DAKj :åSSS

Summa 7P7 ÅT555

8Notera8att8denna8not8även8ingår8som8en8del8i8not8trej8se8ålöner8och8arvodenåC

NotTUTTFastighetsavgift4yskatt
8xöreningens8fastighet8är8taxerad8som8hyreshusC8%en8kommunala8fastighetsavgiften8för8år
8PbAc8uppgår8till8A8PAb8kr8per8lägenhetC8xastighetsskatten8för8lokaler8uppgår8till8A8v8av
8taxeringsvärdet8för8lokalerC

NotTMTTRänteintäkter
2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

Ränteintäkter Kå:jM :BåMPA

Summa MT9PC 97TCÅ8



BostadsrättsföreningenTKarlTXITNorraT7Å å:Su:B0

KIMIBBDUIjA

NotTPTTRäntekostnaderTochTliknandeTresultatposter
ö 2LR3ULRULRU 2LR2ULRULRU
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Räntekostnaderålån II:åSSS KIPåKK:

Summa UU9T555 MUÅTMM9

NotTCTTMateriellaTanläggningstillgångar

Byggnaderyochymark
2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

Anskaffningsvärde
Vidååretsåbörjan AAåPSMåIBj AAåPSMåIBj

AAåPSMåIBj AAåPSMåIBj

FördelningåanskaffningåbyggnadÖmarkH
Cnskaffningsvärdeåbyggnad BMåPAAåBI: BMåPAAåBI:
Cnskaffningsvärdeåmark :AåMIUåPIK :AåMIUåPIK

Summa AAåPSMåIBj AAåPSMåIBj

CckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanH
DVidååretsåbörjan DPBSåIIS D:AIåKB:
DÅretsåavskrivningåenligtåplan D:MKåjUj D:KPåMPM

DU:jåU:j DPBSåIIS

Redovisatåvärdeåvidååretsåslut APåKM:å::S APåMjjåMIj

varavåbyggnader BjåjBUåKAP BMåSBPåIS:
varavåmark :AåMIUåPIK :AåMIUåPIK

8"nligt8nuvarande8avskrivningsprinciper8är8slutåret8för8fastighetens8avskrivning8år8ca8PAAAC
8Styrelsen8kommer8se8över8avskrivningsplanenC

Pågåendeynyanläggning
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Vidååretsåbörjan UåP:P D
Åretsåanskaffningar IBIå:AK UåP:P
Kostnadsförtåsomåunderhåll/åavserååtgärderåfuktåkällare DMIåIKU D

VidTåretsTslut OÅ8TMPO OTÅ9Å

8%et8som8finns8redovisat8som8pågående8nyanläggning8avser8värme8och8ventilationsarbetetC
8%etta8kommer8att8vara8klart8under8våren8PbA:C

Taxeringsvärdenypåyfastigheter
Hustyp Byggnad Mark Totalt
Hyreshusåbostäder :AåISSåSSS KåSSSåSSS 79TU55T555
Hyreshusålokaler PåIM:åSSS :åBUjåSSS 8TC8CT555

Summa :jåBM:åSSS jåBUjåSSS 7UTO8CT555



BostadsrättsföreningenTKarlTXITNorraT7Å å::u:B0

KIMIBBDUIjA

NotT95TTFörutbetaldaTkostnaderTochTupplupnaTintäkter
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
FastighetsförsäkringåBS:P D :Aå:jP
KabelDTVåkvå:åBS:A UåAjA UåPUS

Summa OT8P8 9CTOÅÅ

NotT99TTKassaTochTbank
2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R

Handelsbanken jKUåSPK :å:jSåKMS

Summa PMOT5ÅM 9T9P5TMC5

NotT97TTEgetTkapital
ö ö Upplåtelseöö Fondööyttre Balanseratö Åretsö
ö Insatseröö avgifter underhåll resultat resultat
VidååretsåbörjanåenlLåfastställdåGR BPåKPUåPBS :BAåISS PUåKSK DPMåMB: DBS:åK:I
Dispositionåenligtåstämmobeslut DBS:åK:I BS:åK:I
Underååretåerlagdaåinsatser :åAB:åUBK ::jåAKP
Ianspråktagandeåavåfond D:BPåI:M :BPåI:M
Reserveringåtillåfond ::SåSSS D::SåSSS
Åretsåresultat :SåK:B

VidTåretsTslut 7OT9OUTP8M 78ÅT5MÅ 77T5PP y77PT59P 95TM97

NotT9ÅTTSkulderTtillTkreditinstitut
Långivare Ränta Bindningöränta Bindningölån 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
StadshypotekåCG B/PPåm BS:ADS:DSB BS:ADSADSB :åISMåSIK På:SMåSIK
StadshypotekåCG B/:Aåm BS:ADSADS: BS:ADSADS: BåSSSåSSS BåSSSåSSS
StadshypotekåCG B/MPåm BS:ADSMDPS BS:ADSMDPS UåSSSåSSS UåSSSåSSS
StadshypotekåCG B/MPåm BS:IDSIDPS BS:IDSIDPS UåUUAåUPA UåUUAåUPA
StadshypotekåCG P/MPåm BS:UDSIDPS BS:UDSIDPS UåUUAåUPP UåUUAåUPP

Summa 9CTM9PT9Å8 79T79PT9Å8

8Ingen8planmässig8amortering8finns8på8föreningens8lån8utan8extra8amortering8sker8när
8utrymme8finnsC

Ställdaysäkerheterytillykreditinstitut
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Uttagnaåfastighetsinteckningar BPåMAUåKPI BPåMAUåKPI
Varavåiåegetåförvaråiåcentralarkivet D:åKBKåISB D:åKBKåISB

Summa 77T79PT9Å8 77T79PT9Å8

NotT98TTUpplupnaTkostnaderTochTförutbetaldaTintäkter
ö 2LR3UR2U3R 2LR2UR2U3R
Styrelsearvodeåochårevisionsarvode :Uå:US PPåSSS
Socialaåavgifter PåPUS :SåBPS
Räntekostnaderålån Må:IU B:åjjj
Förutbetaldaåavgifteråochåhyror BSSåBKj jUåMPM

Summa 77MTC8Å 9O9T5OM
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23, 
org.nr 769622-5684. 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 
för år 2013-01-01 - 2013-12-31. 

styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mitt uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för föreningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för 
Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 för år 2013. 

styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrätts lagen. 



Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med 
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för min uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Helsingborg, 2014- O !l. l~ . 
f 



Anteckningar



Anteckningar



Bostadsrättsföreningens årsredovisning består 
av tre delar:

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

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

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

Den ena sidan visar föreningens tillgångar, 
d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i 
föreningen. Det kan till exempel vara bokförda 
värden i byggnader och mark, fordringar och 
föreningens banktillgodohavanden.

På den andra sidan visas skulder och eget ka-
pital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller 
var pengarna kommer ifrån. Här finns förening-
ens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, 
föreningens samlade resultat, banklån samt 
kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på 
bokslutsdagen ej betalda fakturor.

Noter är kopplade till resultat- och balansräk-
ningen och de ska ses som förklaringar och 
fördjupad information om vissa uppgifter.

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

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

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

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

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

Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av reger-
ingen en gång om året.

Budget är en ekonomisk handlingsplan för 
framtiden.

Driftskostnader är det som krävs för att driva 
föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, 
försäkringar, arvoden, vatten & avlopp.

Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavar-
nas insatser, fond för yttre underhåll, balanse-
rat resultat samt årets resultat.

Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet 
för bostäder och tillhörande bostadsmark eller 
enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet.

Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet 
för lokaler med tillhörande mark.

Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på 
bankmedel.

Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader 
på banklån.

Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB 
normalstadgar) skall föreningen göra reserve-
ring till fond för yttre underhåll i enlighet med 
underhållsplanen.

Fordringar är pengar som utomstående är 
skyldiga föreningen

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

Kortfristiga skulder betalas inom ett år.

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

Likviditet är föreningens förmåga att vid ett 
visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. 
Räknas fram genom att man dividerar omsätt-
ningstillgångar med kortfristiga skulder. Om 
kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) 
så har man en positiv likviditet.

Långfristiga skulder betalas först efter ett eller 
flera år.

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

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

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

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

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

Sociala avgifter betalas på arvoden och löner.

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

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

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

Det är styrelsen som fastställer föreningens 
årsavgifter. 

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

Information om årsredovisningen
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