
 ÅRSREDOVISNING 
 1/9 2020 – 31/8 2021 

HSB BRF 
VIDAR 
I MALMÖ 





Org Nr: 746000-5080 
HSB Brf Vidar i Malmö 

KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Vidar i Malmö kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma kl 19.00 tisdag den 22 februari 2022 i Malmö folkdansares lokal på 
Sallerupsvägen 26. 

DAGORDNING 
1. föreningsstämmans öppnande (Anders Söderberg)
2. val av stämmoordförande (förslag Matz Svensson)
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare (förslag Cecilia Welander)
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som

angivits i kallelsen
25. föreningsstämmans avslutande

Deltagande på årsstämman anmäls via e-post till styrelsen@brfvidar.se eller via brev i 
fastighetskontorets postbox på Idaborgsgatan 57 C senast den 18 februari 2022. Ange namn, 
antal deltagare, lägenhetsnummer (1-169) och eventuella kostpreferenser. 

Välkomna! 
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Org Nr: 746000-5080 
HSB Brf Vidar i Malmö 

ÅRSREDOVISNING 

HSB Brf Vidar i Malmö 
Org nr 746000-5080 

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret: 
2020-09-01 – 2021-08-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan 
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1940 på fastigheten Midgård 10 som föreningen innehar 
med äganderätt. Fastighetens adress är Idaborgsgatan 57 A-F samt Sallerupsvägen 30 i Malmö. 

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I föreningens fastighetsförsäkring ingår 
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 

Årsredovisningen är upprättad i SEK. 

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 
R o k Antal Yta m² 
1 91 3000 
2 70 3126 
3 4 262 
4 1 121 
Totalt: 166 6508 
Lokaler, bostadsrätt 1(3) 108 
Lokaler, hyresrätt - 
Garage - 
Parkeringsplatser - 
Total lägenhetsyta 6481 kvm 
Total lokalyta 118 kvm. 
Lägenheternas medelyta 41 kvm. 
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Föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i fastigheten: 

1990 Byte av samtliga fönster 
1993 Byte av stammar för kall- och varmvatten samt varmvattencirkulation 
1994 Byte el-system 
2000 Omläggning av tak, renovering av balkonger, omputsning och målning av 

fasader, reparation av ventilationskanaler i kök och badrum (rostfria insatsrör har 
monterats i samtliga ventilationskanaler till kök och badrum). 

2001 Upprustning av trädgård och markytor, installation av fastighetsnät 
2003 Byte avloppsstammar, byte av ledningar för kall- och varmvatten inklusive 

varmvattencirkulation samt byte av ventiler, totalrenovering av badrum i samtliga 
lägenheter 

2006 Byte av radiatorventiler och termostater, installation av system för individuell 
mätning och debitering för värme- och varmvattenförbrukning. 

2007 Ombyggnad av sophantering från sopnedkast till miljöstation. 
2010 Ombyggnad av cykelgarage 
2011 Renovering av samtliga tvättstugor inklusive nya maskiner, automatisk 

tvättmedelsdosering och elektroniskt bokningssystem. 
2015 Spolning av samtliga stammar i fastigheten och byte av stigarledningar för 

elnätet. 
2016 Byte av mätare för individuell värme- och varmvattenförbrukning, byte av 

takbeläggning på takterrasserna, byte av plåt på skorstenarna, byte av 
trapphusarmatur och lagning av sprickor i fasaden. 

2017 Installation av nytt passérsystem med porttelefon, byte till säkerhetsdörrar med 
nytt dörrfoder till samtliga lägenheter samt postboxar. 

2018 Byte av samtliga hissar, målning av alla trapphus, nya radiatorer och anslagstavlor 
i trapphusen, nya entrédörrar samt ny utemiljö med en grillplats, fler cykelställ 
och bänkar. 

2020 Byte av undercentral, handrattar på radiatorer och injustering av värme. 
Genomfört energideklaration för fastigheten. 
Justerat avrinningen från takterrasser och miljöhus. 
Smörjt och justerat lägenhetsdörrar, balkongdörrar och fönster. 
Genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK), åtgärdat anmärkningar 
och fått den godkänd. 
Infört gemensamt bredband (1000 Mbits/s för 56,25 kr/mån per lägenhet). 

2021 Relining av bottenplattans avloppsrör och ledningarna ut till gatan 
Ny takpapp på och avrinning från cykelgaraget 
Målning av gemensamma källarutrymmen 
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Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 februari 2021. Föreningsstämman genomfördes via 
poströstning med endast stämmofunktionärer, representatnt från styrelsen och valberedning 
närvarande. 27 röstberättigade medlemmar poströstade. En extra föreningsstämma hölls den 1 
september 2020 om gemensamt bredband och fyllnadsval till styrelsen, där 13 st röstberättigade 
medlemmar närvarande och 56 st poströster lämnades in. 

Styrelsen under verksamhetsåret 
Ordförande Anders Söderberg Vice ordförande Erik Nilsgart 
Sekreterare Elsy Abou Akl Ledamot Elin Lorentzson 
Ledamot Johan Engström Ledamot utsedd av HSB Lisa Renntun 
Suppleant Christine Johansson Suppleant Emma Persson (210223-210714) 

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Anders Söderberg, Elsy 
Abou Akl och Elin Lorentzson samt suppleanterna Christine Johansson och Roger Evertsson 
(fyllnadsval). 

Styrelsen har under året hållit 16 protokollförda sammanträden. 

Firmatecknare två i förening 
Anders Söderberg, Erik Nilsgart, Elsy Abou Akl och Johan Engström. 

Revisorer 
Matthew Bevan och Karl Wernersson samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB 
Riksförbund. 

Valberedning 
Jörgen Nilsson och Eva Kratzer 

Representanter i HSB Malmö fullmäktige 
Elsy Abou Akl(ledamot) och Johan Engström (ersättare) 

Fastighetsförvaltare (tidigare vicevärd) 
Cristoffer Fivén, Riksbyggen (november 2019 – november 2020) 
Rickard Kreutz, Riksbyggen (december 2020 – ) 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Underhåll 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen tillsammans med fastighetsförvaltaren den 
2021-05-24. 

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande 
större åtgärder: 
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2022 Upphandling av entreprenader för fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, städ och 
markservice (utemiljön) 
Återställa mangelrummet och eventuellt bygga fler förråd i källaren 

2024 

Utredning om gemensamhetsel 

Tätskikt och genomtagningar i takpapp, skorstens- och balkongplåtar 

2029 Fasader, fönster och balkonger 

Planerade åtgärder ska finansieras med befintliga och lånade medel. 

Ekonomi 
Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 869 kr/m² bostadslägenhetsyta. 
Den för verksamhetsåret 2021/2022 upprättade budgeten visade ett behov av avgiftshöjningar 
med 2 % och styrelsen beslöt att höja årsavgifterna fr o m 2021-10-01. Styrelsen anser att 
avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar enskilda år. 

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 27 297 562 kr. Under året har föreningen 
amorterat 812 738 kr, vilket kan sägas motsvara en amorteringstakt på 33 år. 

Styrelsens intention är att amortera ner skulderna för att ha bättre utrymme att finansiera 
framtida underhållsbehov med nya lån. I syfte att begränsa riskerna har föreningen bundit lånen 
på olika bindningstider. 

Extrastämma 
En extra föreningsstämma hölls den 14 september 2021 för fyllnadsval till styrelsen, där 8 st 
röstberättigade medlemmar närvarande och 21 st poströster lämnades in. 

Väsentliga förändringar i styrelsens sammansättning 
Suppleant Emma Persson avsade sig uppdraget i juli och på extrastämman i september valdes 
Roger Evertsson in som ny suppleant (210914-220222). 

Väsentliga avtal 
Under verksamhetsåret har avtalen kring fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel med 
Riksbyggen, lokalvård med Sydsvenska städ samt skötsel av utemiljö med Green Landscaping 
(före detta Svensk Markservice) förlängts med ett år. Alla avtalen upphör i slutet av 2022. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen står inför 
Styrelsen har identifierat vissa risker kring tak, plåtdetaljer och skorsten och aktualiserat dessa i 
underhållsplanen för de kommande åren. 
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Medlemsinformation 
Under året har 30 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 221 medlemmar 
(219 föregående år). Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i 
föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett 
medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett 
antalet innehavare. 

Styrelsens slutord 

Även 2021 blev ett annorlunda år i och med corona/covid-19 pandemin. Vi fick ställa in 
möjligheten för medlemmarna att träffa styrelsen på kontoret och fortsätta hålla digitala möten. 

Styrelsen har under verksamhetsåret låtit Allpipe relinat fastighetens avlopp i bottenplattan och 
ledningarna ut till gatan. Under verksamhetsåret pausades den individuella varmvattenmätningen 
i väntan på upphandling av en ny leverantör. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) 
avslutades och godkändes. Fastighetens energideklaration har uppdaterats efter bytet av 
undercentral. 

Under året har styrelsen fortsatt med inventeringen av förråden och kommit fram till att det 
saknas källarförråd. Föreningens mangelrum har återfunnits och styrelsen arbetar för att göra 
detta tillgängligt igen. 

Styrelsen har uppmärksammats på ett gammalt problem med en rökgång. Sakkunnig fackman 
har undersökt rökgången och ett juridiskt ombud har kopplats in i dialogen kring lämpliga 
åtgärder. 

Slutligen vill styrelsen passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna till föreningen och tacka 
alla övriga för det gångna verksamhetsåret. Vi ser fram emot ett nytt pandemifritt år där vi får 
möjlighet att träffas och inviga de nya picknikborden som föreningen köpt in till takterrasserna. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Nettoomsättning 6 033 5 835 5 817 5 562 5 454
Rörelsens kostnader -5 803 -5 452 -5 594 -6 720 -5 829
Finansiella poster, netto -238 -261 -289 -294 -232
Årets resultat -8 122 -67 -1 452 -607
Likvida medel & fin placeringar 3 496 2 354 2 830 3 388 5 027
Skulder till kreditinstitut 27 298 24 110 24 927 25 727 16 501
Fond för yttre underhåll 1 437 1 257 980 1 031 1 787
Balansomslutning 32 984 29 797 30 205 31 807 24 748
Fastigheters taxeringsvärde 79 897 79 897 79 897 56 546 56 546
Soliditet (%) 13 15 14 14 23
Räntekostnad kr/kvm 37 40 44 47 36
Låneskuld kr/kvm 4 134 3 654 3 777 3 899 2 501
Avgift kr/kvm 869 852 835 810 788

Förändring av eget kapital
Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt

insatser avgift underhåll resultat resultat
Belopp vid årets ingång 137 177 0 1 256 620 2 842 659 122 026 4 358 482
Ianspråktagande 2020/21
av yttre fond -379 690 379 690 0
Avsättning år 2020/21
yttre fond 560 000 -560 000 0
Disposition av föregående
års resultat: 122 026 -122 026 0
Årets resultat -8 021 -8 021
Belopp vid årets utgång 137 177 0 1 436 930 2 784 375 -8 021 4 350 461

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 2 784 375
årets förlust -8 021

2 776 354

disponeras så att
i ny räkning överföres 2 776 354

2 776 354

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2020-09-01
-2021-08-31

2019-09-01
-2020-08-31

kassaflödesanalys med noter.

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 5 914 617 5 801 208
Övriga intäkter 3 118 521 34 070

6 033 138 5 835 278

Rörelsens kostnader
Reparationer 4 -291 852 -454 079
Planerat underhåll 5 -379 690 -151 560
Fastighetsavgift/skatt -245 839 -245 970
Driftskostnader 6 -2 988 160 -2 620 706
Övriga kostnader 7 -394 228 -519 010
Personalkostnader 8, 9 -324 531 -298 206
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 179 143 -1 162 391

-5 803 443 -5 451 922
Rörelseresultat 229 695 383 356

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 088 3 877
Räntekostnader och liknande resultatposter -243 803 -265 206

-237 715 -261 329

Årets resultat -8 021 122 026
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Balansräkning Not 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 10 29 417 344 27 340 487
Pågående nyanläggningar 11 0 20 672

29 417 344 27 361 159

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 991 991

991 991
Summa anläggningstillgångar 29 418 335 27 362 150

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 133 1 133
Avgifts- och hyresfordringar 2 380 0
Avräkningskonto HSB Malmö 3 496 292 2 353 662
Övriga fordringar 13 1 412 9 471
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 64 683 70 834

3 565 900 2 435 100

Summa omsättningstillgångar 3 565 900 2 435 100

SUMMA TILLGÅNGAR 32 984 235 29 797 250
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Balansräkning Not 2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 137 177 137 177
Fond för yttre underhåll 15 1 436 930 1 256 620

1 574 107 1 393 797

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 2 784 375 2 842 659
Årets resultat -8 021 122 026

2 776 354 2 964 685
Summa eget kapital 4 350 461 4 358 482

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16, 17, 18 21 481 717 8 091 893
Summa långfristiga skulder 21 481 717 8 091 893

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16, 17, 18 5 815 845 16 018 407
Leverantörsskulder 94 261 320 840
Aktuella skatteskulder 6 445 79 778
Övriga skulder 19 45 964 45 964
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 189 542 881 886
Summa kortfristiga skulder 7 152 057 17 346 875

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 984 235 29 797 250
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Kassaflödesanalys Not 2020-09-01
-2021-08-31

2019-09-01
-2020-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -8 021 122 026
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 179 143 1 162 391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 1 171 122 1 284 417

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar 11 830 77 932
Förändring av kortfristiga skulder 7 744 287 358
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 190 696 1 649 707

Investeringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningstillgångar -3 235 328 -1 308 963
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 235 328 -1 308 963

Finansieringsverksamheten
Ökning(+) minskning (-) av skulder till kreditinstitut 3 187 262 -817 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 187 262 -817 000
Årets kassaflöde 1 142 630 -476 256

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 2 353 662 2 829 918
Likvida medel vid årets slut 3 496 292 2 353 662
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Valuta
All redovisning sker i svensk valuta SEK

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt
föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt
styrelsens beslut gällande 2020/2021.

Byggnader
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 50 år.
Avskrivningarna sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenterna uppgår
genomsnittligt till 2,7 %.

Inventarier
Avskrivning sker planenligt med 20 % per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

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

Skatter
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 1 475 347 kr
 (fg år 1 475 347 kr)
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HSB Brf Vidar i Malmö
Org.nr 746000-5080

Not 2 Nettoomsättning
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Årsavgifter bostäder 5 634 657 5 523 716
Årsavgifter lokaler, ej moms 249 396 244 508
Hyresintäkter bostäder 30 564 32 984

5 914 617 5 801 208

Not 3 Övriga intäkter
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Uppvärmning 13 815 -100 952
Övriga intäkter (Överlåtelseavgift, pant, andrahandsupplåtelse) 104 706 135 022

118 521 34 070

Not 4 Reparationer
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Löpande underhåll 44 676 49 888
Material i löpande underhåll 20 913 13 703
Löpande underhåll av bostäder 39 363 3 763
Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 3 553 71 188
Löpande underhåll tvättutrustning 65 241 88 102
Löpande underhåll av installationer 21 139 48 687
Löpande underhåll Va/sanitet 5 975 23 195
Löpande underhåll värme 5 313 18 856
Löpande underhåll ventilation 51 187 32 824
Löpande underhåll el 15 401 16 319
Löpande underhåll av huskropp utvändigt 4 750 7 772
Löpande underhåll av markytor 2 510 39 304
Försäkringsskador 0 14 611
Löpande underhåll tele/TV/passagesystem 4 779 16 506
Löpande underhåll av hissar 4 951 9 362
Öresutjämning 0 -1
Skadegörelse 2 101 0

291 852 454 079
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HSB Brf Vidar i Malmö
Org.nr 746000-5080

Not 5 Planerat underhåll
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 0 15 578
Periodiskt underhåll tvättutrustning 0 33 668
Periodiskt underhåll ventilation 49 856 102 314
Periodiskt underhåll el 100 070 0
Periodiskt underhåll huskropp utvändigt 159 311 0
Periodiskt underhåll markytor 70 453 0

379 690 151 560

Not 6 Driftskostnader
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Fastighetsskötsel och lokalvård 949 100 976 710
El 209 595 175 660
Uppvärmning 806 901 674 537
Vatten 402 842 318 614
Sophämtning 246 522 229 223
Övrigt 373 200 245 962

2 988 160 2 620 706

Not 7 Övriga kostnader

2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Förvaltningsarvoden 171 566 177 904
Revisionsarvoden 14 531 14 579
Övriga externa kostnader 208 131 326 527

394 228 519 010

Not 8 Medelantalet anställda
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Medelantalet anställda 0 0
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HSB Brf Vidar i Malmö
Org.nr 746000-5080

Not 9 Anställda och personalkostnader
2020-09-01 2019-09-01

-2021-08-31 -2020-08-31

Löner och andra ersättningar
Styrelsearvode 189 860 139 500
Revisionsarvode 34 100 33 400
Löner och andra ersättningar 21 120 58 320

245 080 231 220

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal 79 451 66 986

79 451 66 986

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 324 531 298 206

Not 10 Byggnader och Mark
2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 40 584 373 39 296 373
Överfört från Pågående och avser bottenplatta/värme 3 256 000 1 288 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 840 373 40 584 373

Ingående avskrivningar -13 397 504 -12 235 113
Årets avskrivningar -1 179 143 -1 162 391
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 576 647 -13 397 504

Utgående redovisat värde 29 263 726 27 186 869

Taxeringsvärden byggnader 47 656 000 47 656 000
Taxeringsvärden mark 32 241 000 32 241 000

79 897 000 79 897 000

Bokfört värde byggnader 29 263 726 27 186 869
Bokfört värde mark 153 618 153 618

29 417 344 27 340 487

Not 11 Pågående nyanläggningar
2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 20 672 20 672
Inköp 3 235 328
Överfört till Byggnader -3 256 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 20 672

Utgående redovisat värde 0 20 672
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HSB Brf Vidar i Malmö
Org.nr 746000-5080

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-08-31 2020-08-31

Andel HSB Malmö 500 500
Andel Fonus 491 491
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 991 991

Utgående redovisat värde 991 991

Not 13 Övriga fordringar
2021-08-31 2020-08-31

Skattekonto 1 412 9 471
1 412 9 471

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-08-31 2020-08-31

Upplupna ränteintäkter 4 264 2 359
Övr förutb kostn, uppl int 60 419 68 475

64 683 70 834

Not 15 Fond för yttre underhåll
2021-08-31 2020-08-31

Belopp vid årets ingång 1 256 620 979 555
Avsättning 560 000 444 000
Ianspråktagande -379 690 -166 935

1 436 930 1 256 620

Not 16 Ställda säkerheter
2021-08-31 2020-08-31

För skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar 28 939 000 27 211 000

28 939 000 27 211 000
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HSB Brf Vidar i Malmö
Org.nr 746000-5080

Not 17 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av  lån.

Långivare
Räntesats

%
Datum för

ränteändring
Lånebelopp
2021-08-31

Lånebelopp
2020-08-31

Nordea 1,40 2022-05-11 1 744 000 1 808 000
Nordea 0,50 2023-07-09 4 328 000 4 538 000
Nordea 0,95 2020-10-14 0 4 538 000
Nordea 1,00 2020-11-18 0 4 780 000
Nordea 0,65 2022-06-15 2 075 000 2 175 000
SEB 0,49 2021-04-28 0 1 698 407
SEB 1,02 2024-10-28 2 795 000 2 895 000
Stadshypotek 1,41 2022-07-30 1 477 893 1 677 893
SEB 0,54 2022-10-28 4 412 000 0
Stadshypotek 0,58 2023-04-30 1 685 669 0
Stadshypotek 0,70 2024-12-01 8 780 000 0

27 297 562 24 110 300

Not 18 Skulder till kreditinstitut
5 815 845 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och redovisas
därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen omsätts vid förfall.
Faktiska armorteringen under året för den totala skulden är 812 738 kr
Beräknad skuld om 5 år 23 233 872 kr.

2021-08-31 2020-08-31

Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 5 815 845 16 018 407
Beräknad skuld som förfaller inom 2-5 år. 21 481 717 8 091 893

27 297 562 24 110 300

Not 19 Övriga skulder
2021-08-31 2020-08-31

Medlemmarnas reparationsfond/inre fond 45 964 45 964
45 964 45 964

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-08-31 2020-08-31

Upplupna räntekostnader-lån 20 953 39 693
Övriga upplupna kostnader 648 034 325 628
Förutbetalda hyror och avgifter 520 555 516 565

1 189 542 881 886
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HSB Brf Vidar i Malmö
Org.nr 746000-5080

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Årsredovisning för brf Vidar i Malmö har av styrelse tillsammans med revisorer 
undertecknats med elektronisk signering.
Malmö

Anders Söderberg Erik Nilsgart

Elsy Abou Akl Elin Lorentzson

Johan Engström Lisa  Renntun

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Matthew BevanBoRevision AB 
Mohammed Daabas
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Av föreningen utsedd revisor

Karl Wernersson 
Av föreningen utsedd revisor 
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2022-01-20

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 5142c1de4b821c4b1f9154f9d6f3aee088af4e389cef9ec93ecf2dd0792401dd999443970bfc4e712d0680f179241c2a7c39ff2fba56166542a59b97463c5077

17



 
 
REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf Vidar i Malmö, org.nr. 746000-5080 
 

 
 

 
Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Vidar i Malmö 
för räkenskapsåret 2020-09-01 - 2021-08-31. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 augusti 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

 
Grund för uttalanden 
 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns 
ansvar. 
 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 
 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

  
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

 
Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Brf Vidar i Malmö för räkenskapsåret 
2020-09-01 - 2021-08-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.  
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.    

Grund för uttalanden 
 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar 
 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen, eller 
 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. 

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB 
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 

  
 
 
 
Malmö 
 
Digitalt signerad av 

 
 
 
   
Mohammed Daabas  
BoRevision i Sverige AB  
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

 
 
 
   
Matthew Bevan  
Av föreningen vald revisor 

 
 
 
   
Karl Wernersson  
Av föreningen vald revisor 
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