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Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 
Brf Gråsejen 2 
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. 
  
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och 
utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Föreningen har sitt säte i Malmö. 
 
Bostadsrättsföreningens hus färdigställdes 2017 med inflyttning den 1 juni 2017. Föreningen 
innehar fastigheten med äganderätt. Fastighetens adress är Limhamnsvägen 132, 134, 136 och 138, 
216 12 Limhamn. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Skåne. I föreningens fastighetsförsäkring 
ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 
 
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 
R o k  Antal  Yta (genomsnitt) 
2  17   59,2 kvm 
3  26   74,1 kvm 
4  10  95,5 kvm 
Totalt:  53  3.888 kvm 
 

Gemensamhetsanläggningen Gråsejen GA:1 
Gemensamhetsanläggningen som delas med Gråsejen 1 består av anläggningar för värme, el, 
VA, innergård, cykelgarage, miljörum, garage, lägenhetsförråd, övernattningslägenhet och 
styrelserum m.m. 
 
Kostnaderna för gemensamhetsanläggningen fördelas efter antalet lägenheter i respektive förening. 
Gråsejen 1 har 43 lägenheter och Gråsejen 2 har 53 lägenheter. Andelstalen blir då procentuellt sett, 
44,8% respektive 55,2% vid fördelning av en gemensam kostnad. 
 
Föreningen har tillgång till 46 garageplatser för bilar, varav 3 med laddbox. Garageplatserna uthyrs 
via AIMO Park enligt avtal som löper till 2027.  
 
Gemensamhetsanläggningen förvaltas med delägarförvaltning, vilket i praktiken innebär att 
föreningarna måste vara överens om alla förvaltningsåtgärder som berör denna.  
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Under året har 11 möten hållits med anledning av förvaltning av gemensamhetsanläggningen. 
Representant för Gråsejen 2 är Eva-Marie Engström, samt adjungerad Thomas Ollerstam t.o.m april 
månad och därefter Chris Christensen. 
 

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2021-05-18. Stämman hölls med poströstningsförfarande p.g.a 
restriktioner med anledning av Covid-19. Styrelsen bedömde att inkomna motioner av 
medlemsdemokratiska skäl inte lämpar sig för beslut genom poströstning. För att behandla 
motionerna hölls därför en extra föreningsstämma 2021-11-29 särskilt för detta ändamål. Vid tillfället 
fanns möjlighet att ställa frågor till styrelsen, och den traditionella räkmackan avnjöts slutligen. Vid 
ordinarie stämma röstade 30 medlemmar via poströst, och vid extrastämman deltog 31 
röstberättigade medlemmar. 

 
Styrelse 
Ordförande   Eva-Marie Engström  
Sekreterare   Jacob Lif 
Ledamot   Thomas Ollerstam (fastighet), t.o.m. 2021-05-18 
Ledamot  Chris Christensen (fastighet), fr.o.m. 2021-05-18 
Ledamot  Gert Jacobsson (ekonomi, IT, web) 
Ledamot  Lars Owe Edberg (studieorganisatör) 
HSB-ledamot   Christina Jahn 
 
I enlighet med föreningens stadgar valdes Eva-Marie Engström till föreningens ordförande på 
föreningsstämman, medan övriga funktioner i styrelsen valdes på styrelsens konstituerande möte. 
 
I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Lars Owe Edberg, Gert 
Jacobsson och Jacob Lif. 
 
Under 2021 har 13 styrelsemöten hållits.  
 

Firmatecknare 
Firman tecknas två ledamöter i förening av Eva-Marie Engström, Jacob Lif, Gert Jacobsson och 
Thomas Ollerstam t.o.m. 2021-05-18, därefter Chris Christensen fr.o.m. 2021-05-18.   
 

Revisorer 
Ordinarie  Steve Josefsson 
Suppleant  Torsten Nordstrand  
Revisionsföretag (HSB) BoRevision AB 
 

Valberedning 
Sammankallande Gun Ossmer 
Ledamot  Bertil Siberger 
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Trivselgrupp 
Ledamot  Gun Ossmer 
Ledamot  Bertil Siberger  
Ledamot  Lena Holmström  
 

HSB fullmäktige 
Representant   Eva-Marie Engström 
 

Förvaltare 
Tillhandahålls som tjänst av HSB. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Ekonomi 
Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 737 kr/m² bostadslägenhetsyta. Styrelsen har 
beslutat att höja årsavgifterna med 2 % från och med 1 januari 2022. Avgiftshöjningen följer den 
ekonomiska plan som antogs vid föreningens bildande och tar höjd för dagens driftkostnader och för 
underhållskostnader även i ett längre perspektiv. Styrelsen har ett långsiktigt perspektiv på 
förvaltningen av fastigheten och anser det därför lämpligt att varje år genomföra en höjning av 
avgifterna. 
 
De ökande elpriserna har motiverat att styrelsen beslutat att höja utdebiteringen av medlemmarnas 
elförbrukning till 1, 60 kr/kWh.  
 
Föreningens banklån uppgår vid årsskiftet till 66 692 000 kr. Lånen är bundna på olika långa tider till 
snitträntan 0,95%.  Styrelsen valt att sprida ränterisken genom att låta lånen förfalla vid olika 
tidpunkter (2022, 2023 och 2025). Föreningen amorterar nu årligen 876 000 kr, vilket motsvarar en 
amorteringstakt på ca 76 år. Styrelsens ambition är att vid kommande låneförfallodag genomföra en 
extra amortering. Låneskulden per kvm bostadsyta uppgår till 17 153 kr. Styrelsens långsiktiga 
strategi är att minska låneskulden. Föreningen har placerat 2 450 000 kr på fasträntekonto i HSB till 
snitträntan 0,63 %.  

Förberedelser för garantibesiktning 
Styrelserna i Gråsejen 1 och 2 har gemensamt förberett sig inför den s.k. femårsbesiktning som ska 
genomföras, under början av 2022 för Gråsejen 1 och till sommaren 2022 för Gråsejen 2. Besiktning 
av de anläggningar som ingår i gemensamhetsanläggningen sker i samband med besiktningen av 
byggnaderna i Gråsejen 1. Besiktningstillfället sköts dock upp och genomfördes inte under 2021. 
Styrelsen i Gråsejen 2 kommer att hävda uppfattningen att garantiåtaganden vad avser 
gemensamhetsanläggningen i förhållande till Gråsejen 2 ska gälla fullt ut under våra första fem år. 
Frågan är dock juridiskt oklar.  
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Underhåll 
Styrelsen har inför den femåriga garantitidens utgång aktiverat arbetet med underhållsplaneringen 
genom att börja använda tjänsten Underhållsplan Online. I denna finns schablonmässiga 
kostnadsuppskattningar som grund för planering av olika underhållsåtgärder. Systemet föreslår de 
intervall som normalt krävs för underhåll av olika byggnadsdelar. Ett aktivt arbete med 
underhållsplanering förutsätter dock en årlig genomgång av relevansen i planeringen i förhållande till 
hur verkliga förhållanden i vår fastighet ser ut. Genom denna tjänst kan olika scenarios och tidsserier 
för underhåll bedömas för 20 år framåt. Nedan redovisas planeringen för de kommande 5 åren. 
Planeringen sker i dagens penningvärde och systemet genererar utfall utifrån tillämpliga 
branschindex för kostnadsutveckling.  
 
Styrelserna i Gråsejen 1 och 2 arbetar för att synkronisera genomförandeintervallerna, så att vi kan 
genomföra gemensamma upphandlingar och beställningar av åtgärder.  
 
Brf Gråsejen 2 

Åtgärd 2022 2023 2024 2025 2026 

Summa/år 153 0 33 61 133 

Trästaket, måln./impreg. spjälstaket  0 0 8 0 0 

Träplank, målning plank  0 0 25 0 0 

Luckor övriga < 1 m2, 2 ggr strykning  0 0 0 0 3 

Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh  0 0 0 0 108 

Termostatventiler, injustering, radiatorventil  0 0 0 0 20 

OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter  38 0 0 38 0 

Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter  23 0 0 23 0 

Injustering ventilation, FT-system, lägenheter  93 0 0 0 0 

Värmebatterier, rengöring batteri  0 0 0 0 1 

 
Andel av Gråsejen GA:1  

Åtgärd 2022 2023 2024 2025 2026 

Summa/år 9 10 9 10 299 

Träkantstöd, byte 5-20 m  0 0 0 0 5 

Lekutrustning, byte gunghäst  0 0 0 0 16 

Formbar leksand, byte 5-15 cm  0 2 0 2 0 

Ledningar, mark  9 9 9 9 9 

Smidesstaket, målning smidesräcke  0 0 0 0 71 

Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida  0 0 0 0 2 

Dörrar stål, 2 ggr strykning in- och utsida  0 0 0 0 2 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 89cff5f659ab9311de9cf085686332451aec98aa89d113397cc2a71521f141345e0bd8f833f5b60545a930dcdd38c8a39dbf3299dd387358625253637aede381

4



Portautomatik, byte automatik garageportar  0 0 0 0 26 

Vatten och avlopp  0 0 0 0 36 

Pumpar, dränkbara, byte dränpump, 4l/s - 0,8 kW  0 0 0 0 9 

Värmemängdsmätare, byte komplett  0 0 0 0 44 

Cirkulationspump, värme, byte < 0.2 kW / DN 32  0 0 0 0 4 

El övrigt  0 0 0 0 51 

Styr- o reglerenhet datorisera, byte vattenb. värme, 
stor fast  

0 0 0 0 25 

 
Utöver det planerade underhållet kan oförutsett, d.v.s. felavhjälpande, underhåll tillkomma. Det 
finns anledning att anta att kostnaderna för felavhjälpande underhåll kan komma att öka något, då 
fel inte längre åtgärdas enligt garantin i byggentreprenaden. 
 

Uppföljning av felanmälningar 
Styrelsen har arbetat aktivt med att följa upp inneliggande felanmälningar, dels som en förberedelse 
för kommande garantibesiktning och dels eftersom ständiga klagomål på långsam hantering från 
HSB:s sida kommer till styrelsen från berörda medlemmar. Det kan konstateras att HSB:s 
organisation inte fungerar väl i detta avseende. Löpande möten för uppföljning med vår 
kontaktperson och kontakter med andra tjänstemän inom HSB har dessvärre inte förbättrat 
situationen nämnvärt.  

Vattenläckage i källarförråd 
Under sommaren förekom ett antal tillfällen då vatten vid riklig nederbörd trängde in i källaren. Ett 
antal medlemmar fick tyvärr fuktpåverkan i sina förråd. Inte heller i fråga om detta allvarliga fel 
fungerade felanmälan och åtgärd utan stort engagemang från styrelsernas sida. Först efter direkt 
kontakt med Peab från styrelsernas sida åtgärdades problemet.  
 

Upphandlingar  
Många avtal med olika leverantörer har löpt ut eller är på väg att löpa ut och Gråsejen 1 och 2 har 
gemensamt upphandlat ett flertal nya leverantörer. Styrelserna har lagt ner ett omfattande arbete 
på framtagande av underlag och utvärdering av anbud. I fråga om teknisk, ekonomisk och 
administrativ förvaltning samt bredband och TV har styrelserna dessutom valt att ta in sakkunnig 
konsult för stöd i anbudsutvärderingarna.  

Ny leverantör av bredband/TV-tjänster - Bahnhof – har utsetts och tillträder 1 maj 2022. Anbud för 
förvaltningstjänster har tagits in under hösten 2021, beslut avses fattas av styrelserna under 2022 
och tillträde för en ny leverantör sker 1 januari 2023. Nya leverantörer av renhållningstjänster och 
hisservice har också anskaffats.  

Solceller 
Föreningsstämmans beslut att utreda möjligheterna att montera solceller på fastighetens tak har lett 
fram till att föreningarna gemensamt beställt en förstudie av HSB. Denna har presenterats och 
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utredningen konstaterar att solceller kan vara värt att undersöka vidare. Styrelsen avser att avvakta 
garantibesiktningen och därefter ta ställning till fortsatt utredning.  
 

Säkerhetsfrågor 
Ett antal incidenter med cykelstölder i garaget och förberedelser för inbrott genom att blockera 
låskolvar i entrédörrar har lett till att styrelserna följer upp säkerhetssituationen vid varje möte.  

Trivselgruppens aktiviteter  
Trivselgruppens syfte är att stärka gemenskapen i kvarteret och främja den sociala samvaron mellan 
de båda föreningarnas medlemmar. Trivselgruppens mål är att anordna aktiviteter som leder till att 
medlemmar i föreningarna träffas, umgås och har trevligt tillsammans.  
 
Promenadgruppen vandrade varje vecka i vått och torrt. Golftävling utfördes till allas belåtenhet. 
Uppskattade och Covidsäkra gårdsmingel med musikunderhållning har genomförts. Boule spelas i 
parken varje vecka.  
 
Under året har ett hobbyrum/fixarstuga i garageplanet färdigställts, med diverse verktyg, som 
donerats av medlem. Hobbyrummet kan nyttjas efter bokning. Nya möbler har införskaffats till 
styrelserummet, och detta är nu också möjligt att nyttja för medlemsaktiviteter som kortspel och 
liknande.  
 

Trädgårdsgruppens aktiviteter 
Trädgårdsskötsel har under de senaste åren skötts av entusiastiska medlemmar. Trädgårdsgruppens 
eldsjälar har dock vittnat om att det är svårt att upprätthålla detta och styrelserna har därför 
upphandlat en leverantör av trädgårdstjänster. Trädgårdsgruppens engagemang kan fortsätta för att 
åstadkomma ”det lilla extra”, men utan att medlemmarna behöver känna något större ansvar. 
Föreningarnas trädgårdsredskap förvaras i 134:ans barnvagnsrum, för att vara lättåtkomliga för alla 
som vill bidra i arbetet.  
 

Gästlägenheten 
Gästlägenheten uthyrdes för 114 övernattningar. Under året har möjlighet att också hyra parkering 
tillkommit, och gäller så länge en plats är outhyrd.  
 

Medlemsinformation 
Under året har 5 överlåtelser skett och i samband med dessa har 8 nya medlemmar tillträtt vid 
årsskiftet. Vid årets utgång hade föreningen 86 medlemmar. 
 
Medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen då fler än en medlem kan bo i 
samma lägenhet. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet 
innehavare. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. 
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 3 473 3 472 3 464 3 641 1 940
Rörelsens kostnader -3 020 2 896 2 967 4 240 2 134
Finansiella poster, netto -624 608 595 615 305
Årets resultat -171 -33 -98 -1 214 -499
Likvida medel & fin placeringar 2 851 2 596 2 064 1 492 9 218
Skulder till kreditinstitut 66 692 67 568 68 374 69 024 69 588
Fond för yttre underhåll 857 688 532 231 75
Balansomslutning 193 312 194 361 195 138 196 248 205 968
Fastigheternas taxeringsvärde 122 702 122 702 122 702 93 100 85 100
Soliditet % 65 65 65 64 62
Räntekostnad kr/kvm 161 159 155 160 87
Låneskuld kr/kvm 17 153 17 379 17 586 17 753 17 898
Avgift kr/kvm 736 719 701 694 0

 2017 avser endast 7 månader.

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

insatser avgift underhåll resultat resultat

Belopp vid årets ingång
101 088 00

0 26 947 000 688 000 -2 485 756 -32 918 126 204 326
Disposition av föregående
års resultat: -32 918 32 918 0
Avsättning yttre fond 2021 169 000 -169 000 0
Årets resultat -171 693 -171 693

Belopp vid årets utgång
101 088 00

0 26 947 000 857 000 -2 687 674 -171 693 126 032 633

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -2 687 674
årets förlust -171 693

-2 859 367

behandlas så att
i ny räkning överföres -2 859 367

-2 859 367

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

 

Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

kassaflödesanalys med noter.

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 3 473 351 3 471 670
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 473 351 3 471 670

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -1 378 344 -1 332 542
Övriga externa kostnader 4 -227 980 -169 667
Personalkostnader 5 -89 991 -69 913
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -1 324 208 -1 324 208
Summa rörelsekostnader -3 020 523 -2 896 330
Rörelseresultat 452 828 575 340

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 258 9 716
Räntekostnader och liknande resultatposter -636 779 -617 974
Summa finansiella poster -624 521 -608 258

Årets resultat -171 693 -32 918
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

 

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 190 187 734 191 511 942
Summa materiella anläggningstillgångar 190 187 734 191 511 942

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500
Summa anläggningstillgångar 190 188 234 191 512 442

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 585 2 000
Övriga fordringar 8 417 208 760 287
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 232 769 236 676
Summa kortfristiga fordringar 674 562 998 963

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 10 2 450 000 1 850 000
Summa kortfristiga placeringar 2 450 000 1 850 000

Summa omsättningstillgångar 3 124 562 2 848 963

SUMMA TILLGÅNGAR 193 312 796 194 361 405
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Not 2021-12-31 2020-12-31

128 035 000 128 035 000
857 000 688 000

128 892 000 128 723 000

-2 687 673 -2 485 756
-171 693 -32 918

-2 859 366 -2 518 674
126 032 634 126 204 326

11, 12 43 560 000 66 692 000
43 560 000 66 692 000

11, 12 23 132 000 876 000
15 685 47 098
54 040 54 040
95 209 81 144

13 423 228 406 797
23 720 162 1 465 079

HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Yttre fond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Ansamlad förlust 
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 193 312 796 194 361 405
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

 

Kassaflödesanalys Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -171 693 -32 918
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 324 208 1 324 208
Betald skatt 0 28 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 1 152 515 1 319 290

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar 0 -1 981
Förändring av kortfristiga fordringar 8 607 805
Förändring av leverantörsskulder 0 26 042
Förändring av kortfristiga skulder -28 917 -44 872 372
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 132 205 -43 528 216

Finansieringsverksamheten
Förändring  lån 0 44 060 000
Amortering av lån -876 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -876 000 44 060 000

Årets kassaflöde 256 205 531 784

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 2 595 583 2 063 799
Likvida medel vid årets slut 2 851 788 2 595 583
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

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

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

Byggnader
Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde
och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 120 år.

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

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 2021.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen är beräknad enligt indirekta metoden.

Not 2 Nettoomsättning
2021 2020

Hyresintäkter garage och p-platser ej moms 6 885 6 096
Hyresintäkter garage och p-platser moms 309 184 308 984
Årsavgifter bostäder 2 864 507 2 794 468
El moms 139 999 171 397
Bredbandsabonnemang och IP telefoni, ej moms 114 480 114 480
Övrigt 14 264 75 945
Övrig försäljning 24 032 300

3 473 351 3 471 670
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

 

Not 3 Driftskostnader
2021 2020

Reparationer av gemensamma utrymmen 59 745 79 642
Elavg för drivkraft och belysning 221 684 246 127
Fjärrvärme 263 005 185 450
Vatten 141 314 138 881
Sophämtning 79 284 68 881
Fastighetsförsäkringar 54 681 53 791
Bredband 116 640 107 809
Fastighetsskatt 27 020 27 020
Fastighetsskötsel kombinationsavtal 99 819 297 987
Städ, Extradebiteringar 22 463 25 922
Förvaltaravtal 104 026 2 499
Gemensamhetsanläggningar 1 900 1 295
Övrigt 74 640 97 238
Fastighetsskötsel,  Grundavtal 84 875 0
Trädgårdsskötsel, grundavtal 15 754 0
Trädgårdsskötsel extradebiteringar 11 494 0

1 378 344 1 332 542

Not 4 Övriga externa kostnader
2021 2020

Förbrukningsmaterial 3 272 9 433
Avgifter för juridiska åtgärder 2 375 0
Revisionsarvoden 10 800 12 036
Föreningsstämma/styrelsemöte 2 639 14 175
Administrativ/ekonomisk förvaltning Grundavtal 77 646 76 473
Medlemsavgift HSB 22 410 22 410
Övriga förvaltningskostnader 29 584 21 824
Servicekostnader för fördelningsmätning 7 462 0
Föreningsverksamhet 15 692 988
Övrigt 1 935 4 300
Konsultarvoden 15 180 0
Överlåtelseavgift 7 133 2 346
Pantförskrivningsavgift 1 429 2 829
Förbrukningsinventarier 18 781 2 853
Datorutrustning och programvara 4 731 0
Övriga externa tjänster 6 911 0

227 980 169 667
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

 

Not 5 Anställda och personalkostnader
2021 2020

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Styrelsearvode 69 802 51 550 
Övriga förtroendevalda 5 410 6 340 
Sociala kostnader 14 779 12 023 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 89 991 69 913 

Not 6 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 158 905 002 158 905 002
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 158 905 002 158 905 002

Ingående avskrivningar -6 393 060 -5 068 852
Årets avskrivningar -1 324 208 -1 324 208
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 717 268 -6 393 060

Utgående redovisat värde 151 187 734 152 511 942

Taxeringsvärden byggnader 83 702 000 83 702 000
Taxeringsvärden mark 39 000 000 39 000 000

122 702 000 122 702 000

Bokfört värde byggnader 151 187 734 152 511 942
Bokfört värde mark 39 000 000 39 000 000

190 187 734 191 511 942

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Avser andel i HSB Malmö

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 500 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Utgående redovisat värde 500 500
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

 

Not 8 Övriga fordringar
2021-12-31 2020-12-31

Avräkningskonto HSB 401 788 745 583
Avräkning skatter, skattekonto 15 420 14 704

417 208 760 287

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 171 082 236 217
Upplupen intäkt el, värme, va, renh 61 687 0
Upplupna ränteintäkter 0 459

232 769 236 676

Not 10 Övriga kortfristiga placeringar

Namn
2021-12-31 2020-12-31

Fastränteplaceringar i HSB Malmö Ek. för 2 450 000 1 850 000
2 450 000 1 850 000

Not 11 Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckning 69 870 000 69 870 000
69 870 000 69 870 000

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut
23 132 000 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 876.000 kr

2021-12-31 2020-12-31

Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 23 132 000 876 000
Beräknad skuld som förfaller inom 2-5 år. 43 560 000 66 692 000

66 692 000 67 568 000
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HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn
Org.nr 769628-1869

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Förskottsbetalda avgifter och hyror 258 450 247 998
Upplupet styrelsearvode 34 799 33 399
Upplupna räntekostnader 16 234 16 370
Övrigt 26 504 33 666
Upplupen el 29 969 14 668
Upplupen värme 40 408 45 256
Upplupen vatten 12 826 11 749
Upplupen sophämtning 4 038 3 691

423 228 406 797

Malmö 2022-        -

Eva-Marie Engström Lars Owe Edberg
Ordförande

Christina Jahn Gert  Jacobsson

Jacob  Lif Chris Haaber Christensen 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-     -

Steve JosefssonPer-Erik Gillberg 
Borevision i Sverige  AB 
av HSB Riksförbund utsedd Revisor 

Av föreningen vald Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf Gråsejen 2 på Limhamn, org.nr. 769628-1869  

 
 

 

Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Gråsejen 2 
på Limhamn för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 
 
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 
december 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 beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

 
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 Gråsejen 2 på Limhamn för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.  
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 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 

 
 
 
   
Per-Erik Gillberg  
BoRevision i Sverige AB  
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

 
 
 
   
Steve Josefsson  
Av föreningen vald revisor 
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