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Ett högintressant projekt där det är dags för inflyttning.  
Vår projektledare Emma Sarin berättar.

Nya bostäder för medel
inkomstagare. Ett helt nytt 
grepp från HSB. Sid 16
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HSB PROJEKTPARTNER  
I SAMMANFATTNING
HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma affärsbolag som ägs av de 30 regionala 
 HSBföreningarna. Bolagets viktigaste uppgift är bostadsproduktion, vilken alltid sker  
i  partnerskap med HSBföreningarna. På så sätt kombineras den lokala förankringen  
och  kunskapen med HSBs samlade resurser. 

VISION
Vårt erbjudande är branschledande. 

AFFÄRSIDÉ
Tillsammans med HSBföreningarna ska HSB ProjektPartner bygga goda bostäder 
som marknaden efterfrågar samt bedriva viss finansverksamhet.

HÅLLBARHET
HSB ProjektPartner ska bedriva ett utvecklingsarbete för att förenkla, förbilliga och 
effektivisera byggprocessen samtidigt som kvalitet tryggas. Byggnationen ska ske 
med hänsyn till miljön och säkerställa att den framtida driften av bostaden har bra 
miljöprestanda samt att det finns ekonomisk trygghet i boendet. 
 Verksamheten utgår från kärnvärderingarna ETHOS (Engagemang, Trygghet,  
 Hållbarhet, Omtanke och Samverkan) samt HSBs gemensamma styr dokument kring 
värderingar, föreningsstyrning, ansvar och varumärkesriktlinjer. 

HSB I SIFFROR

MEDLEMMAR

105 000 BOSPARARE

30 HSB FÖRENINGAR

HSB RIKSFÖRBUND HSB PROJEKTPARTNER HSB BOSTAD BRF

HSB-FÖRENINGAR

PRODUKTION

BOSPARANDE

HSB PROJEKTPARTNER

3 900 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

585 000 MEDLEMMAR

105 000 BOSPARARE

30 HSB FÖRENINGAR

HSB RIKSFÖRBUND HSB PROJEKTPARTNER HSB BOSTAD

3 900 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

550 000 MEDLEMMAR

HSB ProjektPartner bedriver också verksamhet inom affärsområdet Bospar.



KORTHET
ÅRET I

• Intäkterna ökade till 1 602 MSEK (1 204)
• Årets resultat efter skatt uppgick till 178 MSEK (105)
• Antalet byggstarter ökade till 1 401 bostäder (959)
• Antalet sålda bostäder ökade till 1 653 (1 135)
• Antal byggrätter uppgick till 8 400 (9 100)

 2013 2014 2015  
Nettoomsättning, mkr  980,1 1 204,1 1 601,6
Rörelseresultat, mkr 192,3 95,3 202,0
Årets resultat, mkr 189,0 105,1 178,5
Rörelsemarginal, % 19,6 7,9 12,6
Avkastning på eget kapital, % 17,1 8,8 13,9
Soliditet, % 57,0 57,0 51,4
Medelantal anställda 42 48 52

NYCKELTAL

Rörelseresultat, Mkr 
Rörelsemarginal, % 
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GEOGRAFISK FÖRDELNING AV HSBs 
PÅBÖRJADE BOSTÄDER, 2015
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Total produktion 2 336 bostäder
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nder 2015 hade HSB ProjektPartner 
stark medvind. Det utnyttjade vi genom 
att använda våra resurser på rätt sätt och 
dra största möjliga nytta av de möjlighe-

ter som gavs. Jag kan stolt konstatera att vi stärkte 
vår position ytterligare inom vår kärnverksamhet 
och på vår marknad, det vill säga nyproducerade 
bostadsrättslägenheter utanför Stockholm. Idag 
är vi klart branschledande. 

 Antalet byggstarter inom HSB ProjektPart-
ner var 1 401 (959), av dessa var 1 383 bostads-
rätter. Koncernen HSB ProjektPartners omsätt-
ning uppgick 1 602 MSEK (1 204) och resultatet 
efter skatt uppgick till 178 MSEK (105). 

 Samarbetet med våra partners och upp-
dragsgivare, det vill säga HSBs regionförening-
ar, har fungerat fortsatt bra. De goda resultaten 
i de genomförda projekten har gett oss alla mer 
muskler och energi att utveckla nya och spän-
nande projekt för HSBs medlemmar.

Vi bygger i många kommuner
Ja, HSB ProjektPartner bygger för närvarande 
flest bostadsrätter av alla aktörer utanför Stock-
holm. Det är resultatet av ett gediget och konse-
kvent arbete, i allt från strategiska markförvärv 
till stabilt försäljningsarbete. Som samhällsbyg-
gare är det viktigt att kunna bidra med bostäder 
i hela landet, särskilt när bostadsbristen sprider 
sig till allt fler kommuner. Därför räknar vi med 
fortsatt hög aktivitet. För 2016 är prognosen att 
HSB som helhet kommer att produktionsstarta 1 
800 bostadsrätter utanför Stockholm och 2 600 
bostadsrätter totalt i landet. 

Styrka och robust tillväxt
HSB ProjektPartner är ett kapitalstarkt bolag. 
Vi har resurser att växa organiskt, vi har kraft att 
hålla en långsiktig markstrategi och vår finansiel-
la styrka garanterar att HSB-föreningarna har en 
stabil partner i deras fortsatta satsningar. Vi står 
även väl rustade för eventuella kriser på finans- 
eller bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis: vi 
klarar såväl expansion som tuffare tider.

 HSBs nya satsning på bostäder för medel-
inkomsttagare, HSB 100, kommer att vara en 
väsentlig tillväxtmotor de kommande åren. Det 
är ett spännande erbjudande med både bostads-
rätter och hyreslägenheter som förhoppningsvis 
kommer att tilltala många av HSBs medlemmar 
och även locka nya bosparare. Satsningen passar 

förstås unga personer väldigt bra vilket är extra 
glädjande. Läs mer om satsningen på sidan 16.

Trimma för lönsamhet
Vi har arbetat i en stark marknad de senaste 
åren samtidigt som vi har genomfört stora för-
ändringar kring vårt arbete med kvalitet, meto-
der och rutiner. Överlag har utvecklingen varit 
mycket positiv. Produktionen och försäljningsar-
betet har flutit på bra trots hög belastning. Men 
någon enstaka gång hackar maskineriet vilket är 
till besvär för de som flyttar in i sina nya lägenhe-
ter. Därför är det viktigt att vi blir ännu bättre på 
att föra ut våra kvalitetsmetoder i alla projekt och 
över hela landet. För det är tydligt att långsiktig-
het betalar sig, på ett par år har den NKI-siffra 
(Nöjd Kund-Index) som mäter bostadsköparnas 
nöjdhet vid garantibesiktningen efter cirka två år 
stigit från 66 till 73. Branschsnittet ligger på 69.

 Jag ser överlag att vi kan bli ännu skickligare 
på det vi gör. Därför kommer processutveckling-
en och finslipningen att fortsätta. Det är inte bara 
roligt att bli bättre, det skapar även lönsamhet vil-
ket i förlängningen ger oss resurser att växa. 

Framåt med nya grepp
Utveckling och framåtblickande är nume-
ra inbyggt i vårt dna. Vi sätter upp mål, mäter, 
utvärderar och hittar nya vägar framåt. Att slå sig 
till ro passar inte oss.

 Även om HSB ProjektPartner är en platt 
organisation där alla har stora möjligheter att 
påverka både arbetsuppgifter och samarbetet 
med kollegorna så behöver vi också fler starka 
ledare. Enligt vår syn ökar företagets styrka ju 
heterogenare ledarskapet är. Därför arbetar vi 
metodiskt för att ge fler kvinnor ledande roller. 

 Som VD är det mycket stimulerande att arbe-
ta tillsammans med så många dedikerade och 
kompetenta medarbetare. Nu ska vi utveckla och 
förstärka vår fina kärnverksamhet och metodiskt 
addera nya grepp och nya affärer som stärker 
framtiden för oss, våra samarbetspartners och 
HSBs medlemmar.

Allt som är bra kan bli bättre.
  

Möt Matias Lindberg, VD för HSB ProjektPartner, som pekar ut riktningen för 
företagets fortsatta utveckling; tillväxt genom nya erbjudanden i kombination 
med trimmade metoder ska ge ökad lönsamhet.
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Matias Lindberg
VD HSB ProjektPartner

Det är inte bara roligt att bli bättre, det skapar även  
lönsamhet vilket i förlängningen ger oss resurser att växa. 
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PROCESS FÖR HSBs NYPRODUKTION

TID

Regional HSB-förening och HSB ProjektPartner genomför produktionen i partnerskap

Bostadsrättsförening

FAS

PRO-
DUK-
TION

Marknadsundersökning
Marknadsanalys Markförvärv

Arkitektprogram
Idé- och planarbete

Förprojektering
Bygglov
Marknadsföring

Detaljprojektering
Förhandsteckning
Försäljning

Byggstart Byggande Färdigställande Inflyttning Förvaltning

Kapitalbehovet vid bostadsbyggande är omfattande och intensifieras vid byggstart fram 
till färdigställandet av bostäderna.

HSB ProjektPartners produktion genomförs i partnerskap med HSB-föreningen 
på orten. Samarbetet regleras i avtal. Kostnader och intäkter bokförs hos 
HSB ProjektPartner. Resultatet delas normalt lika mellan parterna.

Bostadsrättsföreningen är beställare och byggherre för projektet. Bostadsrättsföreningen betalar för uppförandet av sina hus till producenten 
HSB-förening/HSB ProjektPartner med lån som tas upp från banker och kreditinstitut och med medlemmarnas insatser.  

Huvuddelen av intäkterna kommer först vid färdigställandet när lägenheterna 
sålts till de boende och projektet pågått i flera år.

IDÉ FÖRSTUDIE PROGRAMMERING PROJEKTERING PRODUKTION GARANTI

IntäkterIntäkter
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2–6 år 1–2 år
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För att HSB ProjektPartner ska kunna nå sina mål krävs 
samarbete och lyhördhet inför föreningarnas behov och 
 förutsättningar. Ett typiskt samarbete med en HSB-förening 
kan se ut så här: 
När ett nytt bostadsprojekt ska sjösättas bildar HSB Projekt-
Partner och en regional HSB-förening ett gemensamt bolag 
som äger och utvecklar den blivande fastigheten. Parterna 
kompletterar varandra med expertkunnande inom byggpro-

jekt och god lokal kännedom om marknad och beslutspro-
cesser. Ansvaret för bolagets finansiering och de risker som är 
knutna till projektet delas lika mellan parterna. Första investe-
ringen är köpet av mark och samarbetet fortsätter ända tills en 
nybildad bostadsrättsförening köper fastigheten från bolaget, 
det vill säga det så gott som färdiga huset. På vägen dit har pro-
jektet finansierats med byggnadskreditiv och eget kapital. När 
projektet är klart delar parterna på överskottet. 
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RIKTNINGEN =
FRAMÅT, UPPÅT

HSB PROJEKTPARTNERS MÅL  
OCH STRATEGIER 2016-2018

ÖKA EFFEKTIVITETEN
Hur då?
– Tydliga, effektiva processer med fokus på långsikt lönsamhet
– Pröva nya tillvägagångssätt
– Kostnadsmedvetenhet
– Benchmarking mot konkurrenter

ÖKA TILLVÄXTEN
Hur då?
– Analysera omvärld, marknad och egna förutsättningar
– Lyssna, samarbeta, dra slutsatser och öka kunskapsbasen
– Proaktiva markförvärv när prioriteringar om områden är gjorda
– Kreativitet och öppenhet för nya affärer

FÖRSTÄRKA HSBS ROLL I SAMHÄLLET
Hur då?
–  Innovativa utvecklingsprojekt, samverkan med lärosäten och andra 

samarbetspartners
–  Ständig utveckling av HSBs värderingsstyrda produkter och  

processer
– Uppdaterade hållbarhetsperspektiv som speglar HSBs identitet
– Ta intryck av branschen men lämna även egna avtryck

HSBs övergripande uppdrag är att skapa det goda bo-
endet. För att lyckas har HSB tagit fram tre övergripan-
de strategier som de olika delarna av organisationen 
sedan brutit ned till tydliga delmål och strategier som är 
anpassade till de olika specifika uppdragen. Här nedan 
är HSB ProjektPartners operativa mål och de strategier 
företaget valt för att nå dem. Artiklarna som följer hand-
lar om hur arbetet bedrivs i praktiken och hur målen 
samverkar med varandra.
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Ökad effektivitet. Det är ett av HSB ProjektPartners allra viktigaste mål. 
För att lyckas gäller det att arbeta från grunden med både arbetsmetoder och 
företagskultur. Därför mäter HSB ProjektPartner årligen både hur HSB-för-
eningarna ser på sin samarbetspartner (NPI), hur nöjda de nyinflyttade är 
med sina bostäder (NKI) och hur medarbetarna ser på sin arbetsplats (NMI). 
Mätningarna styr vad som ska förbättras och vilka prioriteringar som måste 
göras för att skapa positiva hävstångseffekter som samverkar med varandra.

MAXADE 
EFFEKTER
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Ökad effektivitet.

Maria Sjöstedt
Inredningsansvarig    region Öst
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MED TANKE & KVALITET

Maria Sjöstedt är inredningsansvarig i nyproduktionen för 
HSB ProjektPartners region Öst, vilket betyder att hon arbetar 
nära HSB-föreningarna i Mälardalen, Södermanland, Öster-
götland och Södertälje. Dessutom har Maria rollen som spindeln 
i nätet när det gäller HSBs inredning på det nationella planet. 
Då arbetar hon tillsammans med HSB ProjektPartners andra 
regioner, HSB Bostad, HSB Riksförbund och övriga HSB- 
föreningar. Tidigare har Maria jobbat med dekor- och inred-
ningsfrågor på bland annat Åhléns, Coop och MQ samt drivit 
eget företag inom inredning, styling och foto.

Ökad effektivitet.

HÅLLBAR INREDNING 

NKI – Utfall 2015 och operativa mål för att öka  
effektiviteten 2016-2018
• Resultat 2015 för NKI vid inflyttning: 75
• Mål 2016 för NKI vid inflyttning: 78
• Mål 2017/2018 för NKI vid inflyttning: 79

NKI står för Nöjd Kund Index, en hundragradig skala för kundnöjdhet bland bostadsköparna. 
Alla som köpt ny lägenhet svarar på frågor, dels i samband med inflyttningen och sedan vid 
garantibesiktningen efter två år. Viktiga faktorer är HSBs pålitlighet, bostadens kvalitet och den 
personliga servicen. Resultaten är starkt vägledande för kvalitetsarbetet. HSB använder samma 
index som branschen i övrigt. Mätningen görs av ett oberoende undersökningsinstitut. Under 
2015 låg branschsnittet på 74. Utfall på 7585 anses mycket bra.

Hur jobbar ni med inredningsfrågor  
inom HSB?
– Vi har organiserat oss i en inrednings-
grupp som består av personer från olika 
delar av organisationen. Tillsammans 
jobbar vi på flera olika fronter. När det 
gäller inspiration går vi på föreläsning-
ar om trender, besöker mässor och har 
tätt samarbete med våra leverantörer. 
Influenser kommer också från mode, 
offentliga miljöer som restauranger 
och hotell. Även resor, filmer, 
magasin, bloggar och sociala 
medier fyller oss med massor 
av användbara intryck. Den 
andra sidan av myntet hand-
lar om analys. Vi gör regel-
bundna undersökningar och 
tittar på statistik från våra 
genomförda projekt. Vilka 
färger väljer våra köpare? Vil-
ken inredning vill de ha? Vad 
säger de till oss? Där kan vi 

hitta viktiga förändringar och få impul-
ser. Vi arbetar alltså tillsammans för en 
hållbar och effektiv inredningsprocess 
genom hela produktionen.

Hållbarhet och inredning,  
hur hänger det ihop?
– När vi väljer den fasta inredningen 
till våra bostäder tänker vi på hållbar-
het och kvalitet. Materialen ska hål-
la över tid och tåla både handens och 

ögats slitage. Ett sätt är att hålla inred-
ningsvalen för själva lägenheten neutra-
la och istället inspirera till stiländringar 
genom att byta inredningsdetaljer. Ett 
enkelt sätt att byta utseende på köket 
kan vara att byta handtagen från stål till 
mässing och sedan följa upp den upp 
det med detaljer i hela lägenheten – att 
skapa en helhet och en röd tråd genom 
detaljer. Inredningsgruppen kommer 
att ta fram ett sortiment som kan använ-

das i HSBs nyproduktion, 
både grundsortimentet Inre-
darens val och prissatta tillval. 
En färdig katalog kommer 
finnas vid säljstarten av pro-
jekten om inredningsproces-
sen används. 

– Roligt och inspireran-
de att arbeta tillsammans i 
inredningsgruppen mot ett 
gemensamt mål, säger Maria.

  

Utfall 2015:

NKI 75
Målet var 77

FAKTA OM HSBS INREDNING
•  Vid val av leverantör och sortiment bedöms design, miljö/hållbarhet, 

 valmöjligheter, pris och garantier.

•  Långsiktigt engagemang och besiktning efter två år ger bostadsköparna  
en trygghet om att HSB valt bra utrustning till bostäderna.

•  HSBs inredningskatalog ger köparna inspiration om olika trender och inred
ningsmöjligheter. Den finns både fysiskt och digitalt och skickas med redan 
när bostäderna släpps till försäljning. En digital inredningsmodul används till 
köparnas beställningar.

•  Central samordning ger HSB stordriftsfördelar gentemot leverantörerna vilket 
i förlängningen sänker kostnaderna för de boende och förbättrar tryggheten 
genom bra garantiavtal.



Vi söker massor av byggrätter över hela
landet och behöver naturligtvis tomtmark
att bygga på. 
   Därför uppmanar vi Sveriges alla kommuner 
att noga se över möjligheterna för nyproduk-
tion tillsammans med oss, vi har nämligen en 
ny idé om hur det ska gå till. 

VI VILL LÖSA DIN
BOSTADSKRIS

OM DET ÄR DU SOM SKA TROLLA FRAM ALLA BOSTÄDER
SOM BEHÖVS DÅ ÄR HSB 100 NÅGOT FÖR DIG. 

hsb100@hsb.se
hsb.se/100

VI
BEHÖVER

DIN MARK

IDAG!

Nya bostäder ger 
nya kommuninne-
vånare – som ger 
nytt underlag för 
service och utveck-
ling. Så ta chansen 
och satsa på HSB 
och HSB 100. 
Det är där möjlig-
heterna bor.

I vår nya satsning HSB 100 hittar du bostäder 
som kan se väldigt olika ut, men de är ändå 
lätta att känna igen – det är innovativa och 
ytsmarta lägenheter med en prislapp som 
ger så många fl er en chans att fl ytta in.
HSB 100 är en satsning på en ny generation 
bostäder för en nytänkande generation 
bostadsköpare.

Nya bostäder ger 
nya kommuninne-
vånare – som ger 
nytt underlag för 
service och utveck-
ling. Så ta chansen 
och satsa på HSB 
och HSB 100. 
Det är där möjlig-
heterna bor.

HSB 100 hittar du bostäder
som kan se väldigt olika ut, men de är ändå 
lätta att känna igen – det är innovativa och 
ytsmarta lägenheter med en prislapp som 
ger så många fl er en chans att fl ytta in.
HSB 100 är en satsning på en ny generation 
bostäder för en nytänkande generation 
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1000 NYA UMEBOR VARJE ÅR

Bra samarbete med  
HSB ProjektPartner
Björn Dahlberg är VD för HSB Umeå 
och beskriver den starka marknaden 
som en konsekvens av en rad faktorer.

– Dels växer Sveriges befolkning 
löpande vilket naturligtvis ökar tryck-
et på tillväxtorter. Och här i Umeå har 
vi även en hel del hemvändare som 
efter några års karriär på andra ställ-
en söker sig tillbaka till sin hemstad. 
Men framför allt är det många unga 
människor som studerar här och som 
ofta vill stanna kvar efter sina studier. 
Det gör att det sammantagna behovet 
av bostäder är mycket stort.

Att staden har så många unga invå-
nare har gjort att lägenheterna som 
HSB producerar överlag är ganska 
små, 58 kvadratmeter i snitt. Tvåor 
och treor är mest efterfrågat.

En av de viktigaste utmaningar-
na för HSB Umeå är att ha en tät dia-
log med kommunen om stadsplane-
ring och markanvisningar. Tillväxten 
kräver stor kreativitet och samverkan 
mellan olika parter. HSB Umeå har 
tillsammans med HSB ProjektPartner 
till exempel ett nära samarbete med 
PEAB där parterna samäger mark som 
ska bebyggas de närmaste åren. HSB 
ProjektPartner ansvarar för projekt-
ledningen gentemot PEAB och andra 
entreprenörer. 

– Det fungerar väldigt bra. HSB 
ProjektPartner är en organisation 
med hög kompetens och finansiella 
muskler. Projektledningen sköts av en 
av HSB ProjektPartners anställda här i 
våra lokaler. Det är ett mycket kvalifi-
cerat arbete och den fysiska närheten 
är betydelsefull för oss. Vi tycker också 

Umeå är en universitetsstad med stark tillväxt. Det bor cirka 120 000 invånare i 
kommunen och varje år flyttar det in drygt tusen nya umebor som behöver någonstans 
att bo. HSB Umeå jobbar på högtryck för att förse marknaden med nya bostäder och 
under 2015 byggstartades 114 nya bostadsrättslägenheter.

Björn Dahlberg, VD för HSB Umeå.

VÄSTERBOTTENS
MOTORUM

EÅ
 Ä

R
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1000 NYA UMEBOR VARJE ÅR

att samarbetet kring den övergripan-
de marknadsföringen med gemen-
samma visningshelger och liknande 
kampanjer fungerar bra. Samtidigt 
ser vi att samarbetet skulle kunna bli 
ännu bättre när det gäller marknads-
föring på det lokala planet. En annan 
utvecklingsmöjlighet är att vi inom 
HSB borde bli ännu bättre på att ta 

tillvara goda exempel som finns i lan-
det så att vi kan pressa produktions-
kostnaderna och erbjuda andra mer-
värden till våra medlemmar. Vi har 
kommit långt men vi måste såklart sik-
ta på att bli ännu bättre.

  

• Resultat 2015 för NPI: 73
• Mål 2016 för NPI: 74
• Mål 2017 för NPI: 75
• Mål 2018 för NPI: 76

NPI står för Nöjd Partner Index, en 
hundragradig skala som mäter hur bra 
HSB ProjektPartners uppdragsgivare 
och partners upplever samarbetet. 
HSB ProjektPartner arbetar efter 
fleråriga planer för att gradvis öka 
nöjdheten. De är nedbrutna på regional 
nivå och har en rad konkreta aktiviteter 
kopplade till sig. Mätningen görs av ett 
oberoende undersökningsinstitut. 

Mariehöjd i Umeå
Under 2015 byggstartades första etappen på Mariehöjd. Ett nytt bostadsområde där HSB bidrar med 
hundratals nya lägenheter. 

Ökad effektivitet.

73
NPI

2015

Målet
för 2015
var 71

NPI – Utfall 2015 och 
operativa mål för att 
öka effektiviteten 
2016-2018
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Noteringar och utblickar från analys- och rådgivnings-
företaget Evidens. 

Den globala ekonomin fortsatte att återhämta sig under 2015. 
USA var det främsta dragloket men även Eurozonen utveck-
lades positivt om än måttligt. En hämmande faktor för den 
globala tillväxten var en svag industrikonjunktur, fortsatt 
finansiell oro och osäkerheten om den kinesiska ekonomin. 

Sveriges BNP växte med cirka 3,5 procent under 2015. 
Den främsta motorn var den inhemska efterfrågan. Snabb 
befolkningstillväxt, stigande inkomster och ökande sysselsätt-
ning stimulerade den privata konsumtionen samtidigt som 
investeringstillväxten var hög, särskilt inom bostadssektorn. 

Inflationen låg runt noll procent under 2015 men myck-
et  talar för att inflationen kommer att öka successivt de när-
maste åren. Riksbanken har signalerat att styrräntan kom-
mer att vara låg de närmaste åren.

Regional tillväxt. I Sverige fortsätter de största tillväxtregi-
onerna att växa, drivna av befolknings- och sysselsättnings-
tillväxt som fört med sig ökande inkomster. I storstadsregi-
onerna har befolkningen vuxit med mellan 1 till 2 procent 
årligen de senaste åren samtidigt som sysselsättningen år li-
gen vuxit med runt 2-2,5 procent sedan år 2010. 

Stor efterfrågan och stigande priser. Befolkningstillväxt, 
ökad BNP, låg ränta och ett begränsat utbud har lett till fort-
satt stigande bostadspriser, framför allt i de snabbast växan-
de regionernas centrala delar. Bostadsrättspriserna var his-
toriskt höga under andra halvan av 2015 samtidigt som 
en avmattning i pristillväxten kunde noteras för årets sista 
månader. Huvudscenariot för bostadspriserna framöver är 
en lugnare men fortsatt positiv utveckling. Det finns dock 
uppenbara risker för att utvecklingen kan bli en annan om 
världsekonomin försämras eller om det av andra anledning-
ar skulle uppstå finansiell oro.

VI GÅR MOT HISTORISKT HÖGT     BYGGANDE
Analys

Brf Gråsejen 2, Malmö. 53 lägenheter. 
Säljstart 2015. Planerad inflyttning 2017.

HUR MÅR KONJUNKTUREN? 
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Ökat bostadsbyggande. Mycket talar för att bostadsbyggan-
det kommer att ligga på en betydligt högre nivå de närmaste 
åren jämfört med ett historiskt genomsnitt, dock med stora 
skillnader inom landet. Samtidigt finns en politisk osäkerhet 
om möjligheten/viljan att införa andra makrotillsynsåtgär-
der än bolånetak och amorteringskrav för att minska risker-
na i hushållens skuldsättning. Om bostads finansieringen blir 
mindre åtkomlig för vissa grupper samtidigt som kraven på 
eget kapital ökar kan efterfrågan på både gamla  och nypro-
ducerade bostadsrätter minska.  
 

Eva-Lotta Vinskär, analytiker på HSB ProjektPartner:
– Vi står inför en fortsatt expansiv period inom svenskt byggande 
där HSB kommer att spela en viktig roll. Därför är det viktigt 
att vi på HSB ProjektPartner jobbar metodiskt med strategi och 
analys så att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt. För att lyckas 
har vi både egen kapacitet och tar hjälp av utomstående experter 
för punktuppdrag eller återkommande undersökningar. Under 
en tid har vi till exempel sett att bostadsbristen och uppdrivna  
 priser stänger ute vissa grupper från bostadsmarknaden. 
Vårt svar på det är den nya satsningen HSB 100 som ger oss 
möjlighet att erbjuda bostäder som fler kan efterfråga (läs mer 
på sidan 16).

Eva-Lotta
  Vinskär

Utvecklingsansvarig Analys
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PRISUTVECKLINGEN PÅ BOSTADSRÄTTER FÖR UTVALDA KOMMUNER, 2004-2015

Stockholm Göteborg Uppsala Umeå

Källa: Evidens 

Malmö Örebro Västerås

Kr/Kvm

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HSB OCH DE FRÄMSTA KONKURRENTERNA

Antal påbörjade bostäder i Sverige

Bolag  2012 2013 2014 2015

JM   2 286 2 265 2 508 2 895

Peab 2)  1 679 2 077 2 502 2 363

HSB   723 1 245 1 780 2 336

Skanska   1 028 1 376 1 482 2 257

Riksbyggen   917 1 134 986 2 242

NCC   690 681 1 221 1 343
2)  Peab särredovisar inte Sverige vilket innebär att siffror inkluderar påbörjad produktion 

utanför landet.

Antal påbörjade bostäder

Region 2012 2013 2014 2015 20161)

Region Nord 112 237 364 359 450

Region Öst 105 262 276 435 450

Region Väst 166 198 264 405 450

Region Syd 12 110 290 446 600

HSB Bostad 328 438 586 691 650

Summa 723 1 245 1 780 2 336 2 600
1) Prognos. Varav 300 hyres och äganderätter. 

HSBs SAMMANLAGDA PRODUKTION
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FRAMTIDEN 
BEHÖVER HSB

Nytänkande inom många områden
Sanna Edling är chef för Utveckling & Hållbarhet på HSB 
ProjektPartner och projektledare för HSB 100. Hon berät-
tar om några viktiga förutsättningar i utvecklingsarbetet:

– Det har varit utmanande på flera nivåer. Vi har fått 
bredda våra perspektiv när det gäller strategin för att för-
värva mark. Samtidigt som priset måste vara rimligt ska 
området också kunna erbjuda möjligheter till ett flertal oli-
ka värden som bra kollektivtrafik. Med de kraven räknar vi 
med att HSB 100-projekten kommer att byggas både bland 
befintlig bebyggelse och i nyutvecklade områden. Andra 
perspektiv handlar om produktionskostnader och ytef-
fektivitet. Vi måste verkligen tänka nytt och lyssna på mål-
gruppen på just den plats där vi ska bygga. Hur ser de till 
exempel på kök och sovrum? Det är inte säkert att öppen 
planlösning passar alla. Och hur skapar vi flexibilitet för 
olika behov och förändringar i livscykeln? Det gäller att 
tänka rätt från början.

Lägenheterna kommer att hålla hög kvalitet och en bra 
grundstandard med vitmålade väggar, neutrala kakelfärger 
och trägolv i alla rum. Istället för onödiga valmöjligheter 
kring nyanser och detaljer kommer HSB ProjektPartner 
att erbjuda både idéer och konkreta lösningar om hur de 
boende bäst kan använda ytorna i sin lägenhet. 

– Eftersom lägenheterna kommer att vara optimalt 
nyttjade behövs andra ytor också. Därför utvecklar vi nya 
och spännande lösningar för gemensamma ytor. Det kan 
vara till barnkalas eller extrarum till gäster som behöver 
sova över men som inte får plats i lägenheten.

Inför att HSBs hundraårsjubileum börjar närma sig 
(2023) lanserar HSB en helt ny satsning som riktar in 
sig på  målgruppen medelinkomsttagare: HSB 100, bra 
bostäder till bra priser. De som står i centrum för den 
nya satsningen är yngre par, småbarnsfamiljer och 
ensamstående med barn. 

HSB 100 ÄR BOSTÄDER 
FÖR MEDELINKOMST TAGARE

HSBs samhällsroll.
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Sverige behöver fler och smartare bostäder, bättre stadsplanering och enklare byggregler. 
Men för att nå dit behövs också mer innovationsförmåga och förändringsvilja hos 
bostadsföretagen. Och precis som tidigare när landet stått inför liknande utmaningar 
har HSB för avsikt att spela en viktig roll i samhällsutvecklingen. Det är då HSB är 
som allra bäst. 

SVERIGES BEFOLKNING VÄXER. URBANISERINGEN FORTSÄTTER. 

Johannes Tovatt och Stella Lindstam, arkitekter på Tovatts Architects & Planners är med och 
utvecklar ett av de första HSB 100projekten, i Önsta Gryta strax norr om Västerås stadskärna. 



Sanna Edling
Projektledare för HSB 100

Bra för bospararna, bra för lönsamheten
Under 2016 byggstartas de två första HSB 100-projek-
ten, ett med bostadsrätter i Klagshamn utanför Malmö 
och ett med hyresrätter i Önsta Gryta strax utanför Väs-
terås stadskärna.

– En viktig förändring är att vi kommer att produce-
ra betydligt fler hyresrätter än tidigare, fortsätter Sanna 
Edling. Och på sikt kommer vi att presentera fler mer-
värden och valmöjligheter till våra bosparare. Vem vet, 
en hyreslägenhet kanske kan omvandlas till bostadsrätt 

efter en tid som är bestämd från början? Målet är att ge 
våra bosparare ännu bättre ingångar till bostadsmark-
naden. Det ska vara fullt rimligt för fler människor att 
få tag på en bra bostad.

Även om personerna i målgruppen för HSB 100 
inte är lika köpstarka som de som köper stora bostads-
rätter i de centrala storstäderna leder inte den nya sats-
ningen till sänkta lönsamhetskrav för HSB Projekt-
Partner. Tvärtom ger HSB 100 möjligheter till större 
volymer och därmed stabil lönsamhet över lång tid.

HSB ProjektPartners mål för att  förstärka HSBs roll i samhället
På sikt räknar HSB ProjektPartner att en tredjedel av alla byggstartade 
lägenheter ska vara inom ramen HSB 100. För de första åren är målen:

Mål 2016: 150 stycken
Mål 2017: 200 stycken
Mål 2018: 400 stycken

KORT OM HSB 100 
•  Prisvärda och ytsmarta lägenheter för medelinkomsttagare
•  Utvecklas både på nya lägen och bland befintlig bebyggelse
•  Samma kvalitetskrav som för övrig nyproduktion inom HSB
•  Husen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver 
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Johannes Tovatt, vad betyder HSB 100? 
– För oss som arkitekter är det en spännande möjlighet 
att utforska vad det nya boendet kan vara. Hur kan den 
bebyggda miljön ge ökad livskvalitet och hjälpa oss i var-
dagspusslet? Vi upplever att satsningen på HSB 100 ger oss 
en spännande plattform för nya idéer. Och för HSBs räk-
ning tror jag det kan bli ett starkt värdeskapande segment 
med tydlig social framtidsanda. HSB utgår från sin histo-
riska identitet och uppgraderar den till framtiden. Famil-
jekonstellationer i Sverige är inte längre bara kärnfamiljen, 
utan varannan-vecka-boende, stor familj, liten familj, kom-
pisboende, olika kulturer, en extra mormor eller farfar och 
så vidare. HSB 100 är till för alla dem.

Stella Lindstam, berätta om  utmaningar och möjligheter?
– HSB 100 tvingar oss att utmana dagens normer, lagar 
och regler. Genom kreativa lösningar och tänkande utan-
för den vanliga bostadsboxen föds nya tankar och idéer 
med stark social, ekonomisk och ekologisk framtoning. Vi 
vill skapa mer granngemenskap och plattformar för soci-
ala nätverk i boendemiljön. Mindre individuella ytor sän-
ker totalkostnaderna som kan vändas till mervärden i fina 
gemensamma ytor. Vi ifrågasätter också vad som är privat 
och vad som faktiskt vinner på att delas. Kan vi bygga fysis-
ka rum som skapar möten mellan människor och därmed 
ger förutsättningar för delningsekonomi? Den typen av 
utmaningar är stimulerande för oss.

Johannes Tovatt och Stella Lindstam är arkitekter på Tovatts Architects & Planners. Byråns huvud-
kontor ligger i Stockholm och lokalkontor finns i Eskilstuna och i München. Verksamheten är  
global även om hemmamarknaden främst finns i norra Europa, från Irland i väst till Ryssland i öst.  
De bägge arkitekterna har tillsammans med HSB ProjektPartners projektgrupp utvecklat ett av de 
första HSB 100-projekten, i Önsta Gryta strax norr om Västerås stadskärna. 

ARKITEKTENS PERSPEKTIV
HSB 100 UR

HSBs samhällsroll.
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HSB
LIVING
LAB

Vinn en privat visning med en hotellövernattning!

HSB Living Lab är ett unikt hus där de boende lever sina liv mitt 
i ett laboratorium. Inflyttning sker under försommaren 2016 och 
forskningen kommer att pågå i tio år. HSB räknar med att få löpande 
resultat som går att använda i både nyproduktionen och förvaltningen 
av befintliga bostäder. Men många fler kommer att dra nytta av forsk
ningen eftersom HSB Living Lab är ett samverkansprojekt mellan ett 
antal aktörer från både akademier och näringsliv.

BOSTADEN 
SOM FORSK-
NINGSSTATION

DAGS FÖR INFLYTTNING I HSB LIVING LAB

HSBs samhällsroll.
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En motor för bostadsutveckling
HSB Living Lab står mitt på Chalmers Tekniska 
Högskolas campusområde i centrala Göteborg. 
Huset är unikt på flera sätt. Dels finns det inget 
annat hus i världen där så många ska bo så länge i 
ett labb där det bedrivs forskning om framtidens 
boende. Och dels är samverkansmodellen unik i 
sin bredd och långsiktighet. HSB, Chalmers och 
Johanneberg Science Park är huvudsamarbets-
partners och dessutom har man tecknat långsik-
tiga samarbetsavtal med ytterligare nio organisa-
tioner. En gemensam nämnare är en stark vilja 
att spela en positiv roll för samhälls utvecklingen.

 Emma Sarin arbetar på HSB ProjektPartner 
och är projektledare för HSB Living Lab. Hon 
berättar om inriktningen: 

– Vi knyter ihop mjuka frågor som männ-
iskors beteenden med hårdare frågor som till 
exempel materialval och energiåtgång. Hur ska 
människor bli bättre på att dela resurser? Vil-
ka krav kommer att ställas på framtidens boen-
de ur ett hållbarhetsperspektiv? Sju områden är 
i fokus: arkitektur & flyttbarhet, 
minimerad resursanvändning, 
mötesplatsen & tvättstugan, 
material & teknik, tillgänglig-
het, nyproduktionsprocessen 
och framtidens bostadsrättsför-
ening. Inom de här område-
na kommer vi att pröva mäng-
der av idéer. Några kommer att 
vara bra, andra kommer att misslyckas. Men pre-
cis som med all forskning handlar det om att jus-
tera i stort eller smått och gå vidare.

Naturligtvis är de boende med på noterna. 
Ansökningsförfarandet har varit speciellt och 
intresset stort. De cirka 35 personer som flyt-
tar in är studenter och gästforskare som alla vär-
desätter förändring och utveckling. Och deras 
erfarenheter är viktiga. Det är deras upplevelser 
idag som kan avgöra hur vi andra bor imorgon.

 

HSB Living Lab består av tre  
boplan och en stor gemensam-
hetsyta i  markplan.

Tvättstudio istället för hall. Genom att inte
grera tvättmaskiner och torkutrustning med 
funktionella sittmöjligheter i den gemensamma 
entréytan i markplan skapas en ny mötesplats 
för de boende. Minskad resursåtgång genom 
delande av funktioner. Kanske blir det färre arga 
lappar?

Chalmers Tekniska Högskola har monterat  
2 000 sensorer i huset som mäter allt från 
 koldioxidhalter och elförbrukning till hur länge 
de boende vistas i lägenheterna och hur de 
beter sig. Det gör huset till en unik plattform 
för forskare och det kan användas inom många 
utvecklingsområden, från materialval till teknik
lösningar och beteendeutmaningar.

Hur många kubikmeter bor du på? I framti
den kanske det mest intressanta är hur väl en 
lägenhet motsvarar den boendes krav snarare 
än hur många kvadratmeter golvyta den består 
av. HSB Living Lab försöker optimera rymden i 
bostaden och undersöker bland annat loft och 
smarta förvaringslösningar. Genom samar bete 
med NASA kommer kunskaper om rymdstatio
ner till nytta, inte minst när det gäller hygien 
och resurshantering. 

35

Emma Sarin,  
projektledare för 
HSB Living Lab.

I HSB Living Lab kommer 
cirka 35 studenter och 
gästforskare att bo.

Smart modulbygge. Modulerna monterades ihop som 
ett stort legobygge. Se filmerna på HSBLivingLab.com 

HSBs samhällsroll.
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VINN
Här får du chansen att vinna en privat visning i  
HSB Living Lab och en hotellövernattning för två 
personer i Göteborg.

Skrapa lotten och se om du får tre raketer i skrap
fältet. Då har du chansen att vinna!

Registrera ditt namn och kontaktuppgifter på  
hsb.se/projektpartner senast den 31 augusti 
2016.

LYCKA TILL!

HÄR SATT
EN LOTT 

SOM NÅGON 
REDAN 

HAR TAGIT.

VINN EN PRIVAT VISNING I

HSB LIVING LAB
MED HOTELLÖVERNATTNING

SKRAPA HÄR!
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VÄXTKRAFT
ÖKAD 

Tillväxt ger stabilitet, trygghet och muskler för att kunna behålla och utveckla en stark 
position i en konkurrensutsatt samtid och framtid. Men växtstyrka kommer inte av sig 
själv. För HSB ProjektPartner bygger den på viktiga fundament som starka finanser, 
metodisk riskhantering, strategiska markförvärv och relevanta erbjudanden till både 
HSBs föreningar och medlemmar.
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VÄXTKRAFT

Öka tillväxten.

Magnus Ekström
Finans- och ekonomichef
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Tillväxten kommer   
medlemmarna tillgodo
Sedan några år är Magnus Ekström 
finans- och ekonomichef på HSB Pro-
jektPartner. Under 2015 var avkast-
ningen på eget kapital 13,9 procent 
och resultatet efter skatt ökade med 73 
mkr till 178 mkr. Så här beskriver han 
utvecklingen:

– Vi har haft en bra marknad, gjort 
rätt val och etablerat en bra och stabil 
lönsamhet. Nu kan vi genomföra mark-
förvärv som säkrar goda marknadsan-
delar i framtiden och samtidigt hål-
la hög takt i dagens produktion. Den 
goda ekonomin skapar också en god 
cirkel för de HSB-föreningar som äger 
HSB ProjektPartner eftersom vi även 
levererar god utdelning. Då kan de byg-

ga ännu mer för sina medlemmar. Kort 
sagt, tillväxt och lönsamhet är den vin-
nande kombination som ska göra att 
HSB ProjektPartner spelar en viktig roll 
för HSB även i framtiden. 

Muskler för markköp
HSB ProjektPartner har beredskap och 
faciliteter för olika marknadslägen. En 
viktig aspekt kring finansiering och till-
växt handlar om rörelsefrihet. För att 
kunna agera proaktivt och långsiktigt 
på marknaden gäller det att ha bästa 
tänkbara finansiella muskler och rätt 
kapitalstruktur. Vid sidan av ett starkt 
eget kapital har HSB ProjektPartner 
därför handlat upp bekräftade kreditra-
mar hos kreditgivare. De gör att det 
går snabbt att få fram det kapital som 

behövs till nya och spännande projekt. 
Det gäller inte minst markköp med bra 
lägen.

– Vi står mycket starka, fortsätter 
Magnus Ekström. Även om vårt kort-
siktiga mål är 15 procent marknadsan-
del finns det inget som hindrar att HSB 
inom några år börjar röra sig mot tju-
go procent. Det har vi både kompetens 
och finansiella muskler för. Ett sätt är 
att växa ännu mer i Stockholmsområdet 
eftersom inflyttningen dit kommer fort-
sätta att vara stark. Vi har till exempel 
ökat aktiviteten i Södertälje där vi visat 
att vårt koncept är attraktivt och vi sam-
arbetar alltmer med HSB Bostad som 
bygger i Stockholm.

  

Vi har haft en bra marknad, 
gjort rätt val och etablerat en 
bra och stabil lönsamhet. 

STARKA FINANSER
Ett av HSB ProjektPartners mål är att öka tillväxten. Översatt till finansiella mål betyder det 
10 procent årlig avkastning på eget kapital och en marknadsandel på 15 procent. Omsatt i 
praktisk handling handlar det om strategier för träffsäker trend- och omvärldsanalys,  
kreativitet kring nya affärsidéer och stark proaktivitet kring markköp.
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HSB ProjektPartner mäter även hur nöjda 
medarbetarna är med sin arbetsgivare. 

Undersökningen ger ett Nöjd MedarbetarIndex 
och görs årligen av en oberoende leverantör. 
Resultatet placeras på en hundragradig skala 
och är ett underlag för att identifiera, genom

föra och göra medarbetarna delaktiga i förbätt
ringsarbetet. 2015 var resultatet 72 och för 

2016 är målet 74. 

NÖJDA  
MEDARBETARE

HSBs GARANTIFOND
•  HSBs garantifond (SHG, Stiftelsen HSBs Garantifond) ger 

ökad  trygghet kring finansiering och kostnader, för både 
 föreningarna och de enskilda medlemmarna. 

•  Garantifondens försäkringar kan täcka för insatser för lägen
heter som av olika anledningar är osålda, i flera år efter att 
huset är färdigt. 

•  Garantifonden har även trygghetspaket med försäkringar mot 
dubbla boendekostnader om enskilda bostadsköpare skulle 
fastna med  dubbla boenden när de har köpt en ny lägenhet.

Några förutsättningar för markförvärv:
•  byggstart inom tre till fem år, undantag kan göras vid  

förvärv av  större exploateringsområden
• markföroreningar ska vara kartlagda och prissatta
• minst 15 bostäder ska vara möjliga
• marken ska vara eller bedömas bli planlagd för bostäder.

För byggstart ska följande uppfyllas:
• minst 10 procent nettomarginal
• minst 30 procent förhandsteckning
• finansiering ska vara klar
•  bostadsrättsföreningen ska ha garanti hos  

Stiftelsen HSBs Garantifond.

HSB ProjektPartners operativa mål  
för tillväxten 2016-2018.
Avkastning på eget kapital: minst 10 procent
Marknadsandel: minst 15 procent

SOM MEDARBETARE HOS OSS FÅR DU:
•  En viktig roll hos en av Sveriges största  

bostadsutvecklare
•   Verka i en organisation med korta beslutsvägar, där 

dina idéer gör skillnad
•  Vara en del i en kreativ företagskultur med högt i tak
•   Använda din kompetens och bidra till att utveckla 

bostäder över hela landet

HSB ProjektPartner utvecklar bostäder till medlemmarna 
i Sveriges största bostadskooperation.

HSB PROJEKTPARTNER 
SÖKER NYA TALANGER! 

Intresserad av att veta mer om oss?
Hör av dig till vår HR-chef emily.jobe@hsb.se

•  Projektledning 
•  Analys
•  Försäljning
•  Marknadsföring 

•  Inredning
•  Ekonomi/Finans
•  Affärsutveckling

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN FINNS INOM:

VILL DU GÖRA
SKILLNAD  
PÅ BOSTADS-
MARKNADEN?

Öka tillväxten.

72
NMI

2015

Målet
för 2016

är 74
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Efter ett par år av idé- och lanse-
ringsarbete kan nu HSB börja skörda 
frukterna av arbetet med det nya 
bosparandet. Det har ökat kraftigt  
i både volym och antal sparare.  
HSB ProjektPartner har det interna 
ansvaret för att hantera och utveck-
la bosparandet och har satt ambi-
tiösa mål för den fortsatta tillväxten.

Dubbla förturer
Att bospara i HSB ger förtur till både 
nybyggda bostadsrätter och HSBs hyres-
rätter över hela landet. Med andra ord 
omfattar bosparandet två köplatser i 
ett och samma sparande. Den som väl-
jer att utnyttja sin plats i den ena kön 
får behålla sin plats i den andra kön 
så länge som själva bosparandet hålls 
intakt. Om sparandet fortsätter kommer 
alltså poängen att börja växa igen även 
för den utnyttjade kön. Om pengarna 
tas ut nollställs bägge köplatserna men 
kan börja byggas upp igen med nytt spa-
rande. Den som sparar 500 kronor per 
månad får maximalt antal bosparpoäng 
(5). Bosparandet kan överlåtas inom 
familjen och även genom arv.

HSBs bosparande erbjuder tre olika 
sparformer:
• HSB Bosparkonto
• HSB Fasträntekonto
• Fonder

Bosparandet och finansieringen
Swedbank förvaltar bospararnas kapi-
tal. Genom ett samarbetsavtal med ban-
ken kan HSB ProjektPartner finansiera 
nya projekt som köp av tomtmark och 
nybyggnation. Det innebär att ju fler 
som bosparar och ju mer kapitalet i det 
samlade bosparandet ökar desto bättre 
blir möjligheterna för HSB ProjektPart-
ner att sätta igång fler projekt.

Bosparandet och HSB 100
HSB 100 är HSBs nya satsning för 
medel inkomsttagare (läs mer på sid 16) 

som kommer att erbjuda både nyprodu-
cerade hyreslägenheter och bostadsrät-
ter. HSB ProjektPartner räknar med att 
HSB 100 kommer att generera påtag-
ligt ökade produktionsvolymer. De 
dubbla köplatserna i bosparandet ska-

par en unik flexibilitet och därmed bör 
bosparandet bli alltmer intressant för 
målgruppen. HSB 100 och bosparandet 
har alla möjligheter att bilda en god cir-
kel för fortsatt tillväxt. 
 

Elisabeth Blanco Erlandsson och Charlotte Wiesner är koordinatorer för bosparandet på HSB 
ProjektPartner. – Vi har lyssnat på våra bosparare, trendspanat och utvecklat erbjudandet. Nu är vi  
övertygade om att HSB har det allra bästa erbjudandet på marknaden. Nu ska vi föra ut budskapen,  
inte minst till yngre personer. De behöver se sambandet att ju mer de sparar desto lättare blir det  
att få bolån en dag. Att det faktiskt är fullt möjligt att en dag köpa en fin lägenhet.

HSBs BOSPARANDE I SIFFROR
Vid utgången av 2015 var antalet bosparare drygt 105 000, en ökning med 8 procent jämfört med 2014. 
Det samlade kapitalet i bosparandet uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till drygt 3 miljarder kronor.

Mål för bosparandet
•  Mål för antalet bosparare: årlig ökning med 2 procent.
•  Mål för kapitalet i bosparandet: årlig ökning med 4 procent.
•  Mål för andelen bosparare som köper nyproducerade lägenheter: ökning till 30 %.

Öka tillväxten.

SUCCÉ FÖR NYA BOSPARANDET
Två köplatser i ett och samma sparande
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105 000
3 000 000 000
Så många bosparare fanns hos HSB 2015.

Så mycket har bospararna sparat (Drygt tre miljarder kronor).

SVERIGES STÖRSTA 
BOSPARANDE  
PASSAR ÄVEN  
DE MINSTA
SPARA TILL KONTANTINSATSEN SÅ KAN DU FÅ FÖRTUR 
TILL BÅDE HYRESRÄTTER OCH NYBYGGDA BOSTÄDER

Vill du köpa en bostad behöver du pengar till kontantinsatsen. 
Vi har tre olika sparformer att välja på. Gå in på hsb.se/bospara 
och upptäck hur enkelt det är att börja!

hsb.se/bospara

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto 
och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda 
kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 
20 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.



MALMÖ
HARBESTÄMT 
SIG

Öka tillväxten.

30  LÄGET? HSB PROJEKTPARTNER AB · ÅRSREDOVISNING 2015



HSBs bredd passar Malmö
Andrea Johansson kan Malmömarknaden som sin 
egen ficka. Hon har arbetat som säljansvarig på HSB 
ProjektPartners Region Syd i fyra år. Innan dess var 
hon fastighetsmäklare i Malmö i tio år. Hon har sett 
marknaden förändras kraftigt de senaste åren – från 
tuff och svår till stark tillväxt. 

– Idag har Malmöborna en stark tro på framti-
den. Bra konjunktur och lågt ränteläge är bara delar 
av förklaringen. Det har även skett stora förändring-
ar i stadsplaneringen. Nya attraktiva stadsdelar och 
bostadsområden växer fram. Malmö har bestämt sig, 
här ska finnas något för alla. Och då ligger HSB helt 
rätt i tiden eftersom det är just bredd som känne-
tecknar vårt erbjudande. Bland annat producerar vi 
just nu 160 hyreslägenheter i Malmö (våren 2016). 

Samarbetskultur
HSB ProjektPartner är en arbetsgivare med en före-
tagskultur som passar Andrea Johansson. Även om 
många yrkesroller på företaget är specialiserade 
finns det stora möjligheter att vara med och påver-
ka sin egen och företagets framtid även utanför den 

egna boxen. Varje projekt 
består av team med personer 
från olika funktioner inom 
företaget. Analys, långsiktig-
het, hållbarhet och samarbe-
te ligger bakom alla gemen-
samma vägval.

Andrea Johansson fort-
sätter:

– För mig som jobbar 
med försäljning ger det en 
kick att få inblick i hela ked-
jan från markköp till arbe-
tet gentemot arkitekter och entreprenörer. Jag kan 
projekten på djupet och kan förmedla det till sälj-
kollegor och de mäklare som jobbar på uppdrag av 
oss. Och omvänt tror jag att det är bra för de andra 
specialisterna i projektgruppen att jobba nära för-
säljning och marknad. När vi är som allra bäst vet 
alla exakt vem vi bygger för och vilka förväntning-
ar som kan och bör ställas på våra projekt. Det ger 
självförtroende och ytterligare tillväxt. Då är det lätt 
att trivas på jobbet.  

HSP ProjektPartner har haft stark tillväxt i Malmö de senaste åren. Staden 
står inför en fortsatt utmanande framtid med stora bostadsbehov för alla 
slags inkomsttagare. Samtidigt blir samverkan med Köpenhamn och de 
andra stora kommunerna i Skåne mer och mer påtaglig för varje år.  
Sammantaget kan man därför räkna med fortsatt hög aktivitet, menar  
Andrea Johansson, försäljningsansvarig på HSB ProjektPartner.

– En av fyra regioner inom HSB ProjektPartner.
– Omfattar HSBföreningar i Skåne, Blekinge, Halland och Småland.
– Antal byggstarter 2015: 466 bostäder i nio projekt. 
– Prognos 2016: 389 lägenheter i sju projekt.
–  I Klagshamn utanför Malmö pågår ett av de två första HSB 100pilotprojekten.  

Läs mer om den nya bostadssatsningen för medelinkomsttagare på sidan 16.
–  Andra aktuella Malmöprojekt är Gråsejen 1 och 2 i populära Limhamn. 96 lägenheter säljstartades 

under 2014/2015 och fick ett mycket fint mottagande. Våren 2016 säljstartar också 89 lägenheter 
i Sportsbyn, Hyllie – Malmös andra stadskärna.

FAKTA OM REGION SYD
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PROJEKTPORTFÖLJ
Möjligheterna till framtida byggande  är i grun-
den beroende av tillgången på byggrätter på 
orter och lägen där människor vill bo. Till-
gången på byggbar mark grundar sig på eget 
alternativt samarbetspartners ägande, avtal 
(option) med kommun eller framtida förvärv. 

HSB ProjektPartners projektportfölj inklu-
sive bolagssamarbeten innehåller nära 13 000 
bostäder. Cirka 65 procent av dessa kommer 
produceras i samverkan med enskilda HSB-för-
eningar. Produktionen är väl spridd över stora 

delar av landet. HSB Bostad svarar för resteran-
de 35 procent av portföljen med Stockholm, 
Nacka, Järfälla, Solna och Sundbyberg som sto-
ra byggkommuner. 

Projektportföljen är ett levande dokument, 
vars innehåll och förverkligande hela tiden 
omprövas, och ju senare produktionsstarten 
ligger desto större är osäkerheten. Sannolikhe-
ten är stor att portföljen under planperioden 
kompletteras med nya projekt.

HSB PROJEKTPARTNERS PROJEKTPORTFÖLJ INNEHÅLLER NÄRA 13 000 BOSTÄDER. Projektportfölj från  
2016 och framöver
Innefattar byggrätter i HSB 
ProjektPartners balansräkning, 
HSBföreningarnas balans
räkningar, handelsbolagens 
balansräkningar samt optioner.

 Byggrätter

Region Nord 2 500

Region Öst 1 700

Region Väst 2 500

Region Syd 1 700

HSB Bostad 4 500

Totalt  12 900
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MAGNUS EKSTRÖM
Chef Ekonomi och Finans.
Född 1968.
I HSB sedan 2012. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
CFO på Förvaltaren AB och 
Landic Property. Ekonomichef 
på Vasakronan region 
Storstockholm. 
Utbildning: Fil. kand i företags
ekonomi och ADB, Stockholms 
universitet.

EMILY JOBE
HRchef.
Född 1976.
I HSB sedan 2004. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Personalman på SAS Flight 
Academy, HRkonsult på HSB 
Stockholm.
Utbildning: Fil.kand. 
Beteendevetenskap,  
Mälardalens högskola.

SANNA EDLING
Chef Utveckling och Hållbarhet.
Född 1976.
I HSB sedan 2003. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Projektledare HSB Living Lab,
Utvecklingschef HSB Riksförbund,
Projektledare HSB Mälardalen och
Eskilstuna kommun.
Utbildning: Fil. mag i företags
ekonomi & Fil. kand miljöteknik, 
Mälardalens högskola.

MATIAS LINDBERG
VD. 
Född 1965.
I HSB sedan 2011. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
VD Akademiska Hus Norr AB,  
VD AB Telgebostäder,  
VD Vallonbygden.
Utbildning: Förvaltningslinjen, 
Umeå universitet. 

LEDNINGSGRUPP

Magnus

Emily

Sanna

Matias
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Sebastian
Lindroth

Joakim
Sander

Peter
Lindgren

Maria
Engholm

Helena
Markgren

Jane
Svensk

Eva
Karlsson

STYRELSE

Lars Göran Andersson
Född 1960.
Invald i styrelsen 2007.
VD HSB Göteborg.
Huvudsaklig utbildning: Högskoleutbildad inom 
 kommunikation. Ledarskapsutbildningar.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroller inom 
HSB.
Övriga uppdrag: SHG, HSB Affärsstöd AB, 
Johanneberg Science Park, Coompanion Göteborg.

Christer Berglund
Född 1962.
Invald i styrelsen 2015.
VD i HSB Södra Norrland.
Huvudsaklig utbildning: Samhällskunskap och 
 ledarskap.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kriminalvårdare, 
Ombudsman, förvaltare, informations och utbild
ningssekreterare, kommunalråd. 
Övriga uppdrag: HSB VD förening, SHG, 
Mellannorrlands Hospice.

Michael Carlsson
Född 1963.
Invald i styrelsen 2009.
VD HSB Malmö.
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieingenjör och 
 ledarskapsutbildningar.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
 försäljning, marknad och fastigheter.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond,  
HSB Projekt i Malmö, HSB Brf Tre Gudor,  
HSB Brf Skogsmården, Coompanion Skåne,  
Centrum för Fastighetsföretagande.

Maria Engholm
Född 1967.
Invald i styrelsen 2013.
VD/Koncernchef HSB Dalarna.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom stål
industrin och kommunalförbund samt nationella 
 utvecklingsorganisationer.
Övriga uppdrag: Dalecarlia Fastighets AB, BTF 
mark&trädgård AB, Dalarnas Försäkringsbolag, LFAB.
 
Eva Karlsson
Född 1966.
Invald i styrelsen 2011.
Försäljningschef Syd, Svensk Fastighetsförmedling AB.
Huvudsaklig utbildning: Utbildningar inom företags
ekonomi, ledarskap och projektledning. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
 dagligvaruhandel samt Tjänstesektorn.
Övriga uppdrag: Ordförande i HSB Mölndal ek. för. 
HSB brf Tulebo.
 
Anders Lago
Född 1956.
Invald i styrelsen 2011.
Förbundsordförande.
Huvudsaklig utbildning: Universitetsstudier i stats
vetenskap, nationalekonomi och statistik. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Kommunstyrelseordförande i Södertälje och 
Styrelseordförande i Tom Tits Experiment.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Folksam 
Sak, We Effect, Stockholms stadsmission och 
Berättarministeriet.

Peter Lindgren
Född 1959.
Invald i styrelsen 2005. 
VD HSB Östergötland.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Revisor, 
Ekonomichef.
Övriga uppdrag: Länsförsäkringar Östgöta, 
Humlegården Fastigheter AB, Intressentföreningen 
Kvalitetsutveckling (SIQ).

Sebastian Lindroth
Född 1983.
Invald i styrelsen 2013 Vice Ordf. 
HSB Sydost Jurist.
Huvudsaklig utbildning: Juristexamen, Lunds 
Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi, 
Linnéuniversitetet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroll inom 
detaljhandeln.

Helena Markgren
Född 1971.
Invald i styrelsen 2015.
Affärschef Fastighet & Byggnad Tyréns AB,  
region nord.
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör LTU, 
Fastighetsekonomi KTH.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD IT/Bygg 
bolag, Förvaltningschef Fastigheter, gata och park 
kommun, Chefsroller inom samhällsbyggnad och 
Byggentreprenörer.
Övriga uppdrag: vice Ordf HSB Norr, ledamot i norra 
kretsen Västerbottens handelskammare.

ORDINARIE LEDAMÖTER
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Anders
Lago

Pernilla
Bonde

Lars Göran
Andersson

Michael
Carlsson

Anders
Svensson

Lena
Rönnberg

Christer
Berglund

Matias
Lindberg

Lena Rönnberg
Född 1953.
Invald i styrelsen 2011.
Ordförande HSB Uppsala, Uppsala universitet, 
 företagsekonomiska institutionen, handelsrätt.
Huvudsaklig utbildning: Jur.kand.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Universitetsadjunkt 
samt ledaruppdrag inom universitet och landstinget.
Övriga uppdrag: Ordförande i landstingsfullmäktige  
i Uppsala län samt ordförande i Gamla Uppsala  
Buss AB.

Joakim Sander
Född 1960.
Invald i styrelsen 2015.
Nuvarande uppdrag: Enhetschef Försäkringskassan.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande HSB 
Landskrona, Ordförande Landskronas församlings 
kyrkoråd.

Jane Svensk
Född 1960.
Invald i styrelsen 2011.
Inköpare kategoriansvarig, inköpsavdelningen 
HSB Riksförbund. Personalrepresentant Unionen, 
Suppleant i HSB Riksförbunds styrelse.
Huvudsaklig utbildning: IHM Business school samt 
 företagsekonomi, ledarskap och projektledning
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Inköpsansvarig på 
ett antal olika företag sedan 1987.
Övriga uppdrag: HSB Ledamot Brf Båtsmannen  
Större 3, Styrelseledamot Huvudstadens GK.

Anders Svensson
Född 1962.
Invald i styrelsen 2012.
VD HSB Stockholm.
Huvudsaklig utbildning: Utbildningar inom ledarskap, 
företagsekonomi och förvaltning. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Chefsroller inom HSB.
Övriga uppdrag: HSB Omsorg, HSB Bostad,  
SHG, Fastigo.
 

 

ADJUNGERAD LEDAMOT

Pernilla Bonde
Född 1972
VD HSB Riksförbund
Huvudsaklig utbildning: Fil mag. företagsekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare och 
utvecklingschef HSB Riksförbund.
Övriga uppdrag: HSB Tidningsservice, HSB 
Tjänsteutveckling AB, Boinstitutet i Sverige AB,  
Global Utmaning och Borgo Stella AB.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Matias Lindberg
Född 1965.
VD HSB ProjektPartner AB.
Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen, Umeå 
 universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Akademiska 
Hus Norr AB, VD AB Telgebostäder,  
VD Vallonbygden AB, VD Årehus AB.
Övriga uppdrag: Vice ordförande HSB Bostad,  
Vice ordförande Småa AB samt ledamot i ett antal  
produktionsbolag inom HSB och med externa 
aktörer. 

PERSONUNION STYRELSE OCH NOMINERINGSGRUNDER
Bolagets styrelseledamöter utgör även styrelse för HSB Riksförbund. Nomineringsgrunder styrelsen 
är kompetens, jämvikt mellan antal män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och 
mångfald. Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSBföreningar.



36  LÄGET? HSB PROJEKTPARTNER AB · ÅRSREDOVISNING 2015

OCH SÅ 
VAR DET 
DAGS ATT 
KOLLA IN 
RÄKEN-
SKAPERNA

Form och produktion: Jaform. Foto: Karl Nordlund, m fl. Tryck: Vitt Grafiska, 2016. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Marknaden
Efterfrågan för HSBs bostäder har varit stark på alla markna-
der under hela verksamhetsåret. Befolkningstillväxten på HSBs 
huvudmarknader, tillsammans med det fortsatt gynnsamma 
ränteläget, stödjer efterfrågan på bostäder.

År 2015 var tillväxten mycket stark för HSB ProjektPartner 
och de 20 HSB-föreningar företaget samarbetar med.

Under 2015 har volymen avseende nybyggnationer av 
bostäder ökat med närmare 50 procent och 23 projekt med 
1 401 bostäder har produktionsstartat, varav 424 stycken 
under årets sista fyra månader vilket är att jämföra med 959 
produktionsstarter under hela 2014. De produktionsstartade 
projekten har i storlek ökat från i genomsnitt 48 bostäder per 
projekt 2014 till 56 bostäder 2015. HSB ProjektPartner är nu 
branschledande i Sverige avseende produktionsstarter utanför 
Stockholm.

En allt starkare balansräkning, moderna arbetsprocesser 
och högt kvalificerad personal öppnar för ytterligare tillväxt 
och stigande lönsamhet.

Försäljning 
Den goda försäljningen av bostäder har fortsatt under 2015. 
Tillsammans med HSB-föreningarna sålde HSB ProjektPart-
ner under året sammanlagt 1 653 (1 135) bostäder. Med såld 
bostad avses vid bostadsrätt att förhands- eller upplåtelseav-
tal träffats. 

Vid utgången av 2015 fanns i koncernen oplacerade fär-
digställda bostäder till ett bokfört värde av 6,7 (23,7) mkr och 
150 (340) osålda lägenheter i den pågående produktionen om 
totalt 2 163 (1 602) bostäder. 

Förutom att marknaden varit god beror den ökade försälj-
ningen på en effektiv bostadsutvecklingsprocess inom HSB 
ProjektPartner som gör att man har möjlighet att få fram nya 
projekt till säljstart.

Produktionsstarter
HSB ProjektPartner påbörjade under året, i partnerskap med 
enskilda HSB-föreningar, byggnation av 1 401 (959) bostäder. 
Det delägda produktionsbolaget HSB Bostad påbörjade sam-
tidigt 581 (502) bostäder. Då det inom HSB i övrigt påbörja-
des 354 (319) bostäder kan det sammanlagda antalet produk-
tionsstarter 2015 summeras till 2 336 (1 780) bostäder. 

Av dessa avser 1 964 (1 540) eller 84 procent bostadsrätter 
i flerbostadshus, 54 (28) äganderätter och 318 (212) hyreslä-
genheter. 

HSB ProjektPartner medverkade således i 85 (82) procent 
av HSBs samlade bostadsproduktion och i 100 (93) procent 
av bostadsrättsproduktionen.

Nettoomsättning och resultat
Koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 601,5 (1 204,1) 
mkr och resultat efter skatt uppgick till 178,5 (105,1) mkr. 
Den ökade nettoomsättningen kan främst förklaras av ökade 
antal produktionsstarter. Under året har även ett antal större 
entreprenader slutavräknats. Rörelsemarginalen ökade från 
7,9 till 12,6 procent och bruttomarginalen ökade från 2,7 till 
9,4 procent. Förbättringen i marginaler beror främst på låga 
marknadsräntor, ökat fokus på lönsamhet och på att entrepre-
nader i produktionsskede haft en god försäljning. 

Under 2015 har koncernens verksamhet som bedrevs i 
bolaget HSB Försäkrings AB helt avvecklats och tillståndet att 
bedriva försäkringsrörelse har avslutats hos Finansinspektio-
nen. Avvecklingen har belastat koncernens resultat som övrig 
rörelsekostnad med 1,3 mkr. 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 45,2 (60,5) mkr 
och resultat efter skatt uppgick till 81,8 (–25,5) mkr.

Finansiell ställning
Koncernens tillgängliga likviditet uppgick per 31 december 
2015 till 408,0 (273,3) mkr. Koncernens bekräftade kreditfa-
ciliteter och rörelsekrediter uppgick till 522,5 mkr varav 77,6 
var utnyttjat. De räntebärande tillgångarna uppgick till 421,7 
(403,7) mkr och de räntebärande skulderna uppgick till 434,0 
(380,7) mkr. Soliditeten uppgick till 51,4 (57,0) procent

HSB Bospar
Antalet bosparare uppgick till 105 239 stycken per sista decem-
ber 2015, vilket är en ökning med 7 909 bosparare under 
2015. Den samlade bosparvolymen uppgick till 3 091 mkr per 
sista december 2015, vilket är en ökning med cirka 200 mkr.

Styrelsen och verkställande direktören för HSB ProjektPartner AB, org nr 556501–4148, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för bolagets 21:e verksamhetsår, 2015.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Risker i verksamheten
Bolaget arbetar systematiskt med att hantera risker förknip-
pade med de olika affärsområdena. Ökade produktionskostna-
der, höjd räntenivå och försämringar i bostadsefterfrågan är 
sådana risker. Bolagets investeringspolicy reglerar vilka pro-
jekt och investeringar som kan göras. Grundläggande  princip i 
policyn är att den förväntade avkastningen för varje  investering 
ska stå i relation till den risk som bedöms.

Försäljningsrisker hanteras med stöd av garanti hos Stift-
elsen HSBs Garantifond. Miljörisker är också en risk som bola-
get möter. Dessa risker beaktas särskilt vid nyinvesteringar i 
mark. Bolaget arbetar utifrån en riskhanteringsprocess som 
löpande ska identifiera och värdera risker i verksamheten för 
att sedan bedöma eventuella åtgärder.

Styrelsens sammansättning
HSB ProjektPartners styrelse består av 14 ordinarie ledamö-
ter valda av bolagsstämman inklusive en arbetstagarledamot.
Under perioden från föregående bolagsstämma har en styrel-
seledamot avgått genom eget utträde. Styrelsen har hållit elva 
sammanträden. Styrelsen behandlade vid dessa möten fasta 
punkter, såsom affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrap-
porter. Därutöver behandlades övergripande frågor rörande 
investeringar, långsiktiga strategier samt struktur- och organi-
sationsförändringar. Styrelsen har antagit en skriftlig arbets-
ordning och utfärdat skriftliga instruktioner avseende verkstäl-
lande direktörens arbetsuppgifter.

Utsikter 2016
Marknaden bedöms fortfarande vara god och antalet bygg-
starter inom HSB ProjektPartners verksamhet förväntas öka 
till 1 800 stycken. Omsättningen ökar till 1,8 mdkr och rörelse-
resultatet förväntas uppgå till 200 mkr

HSB ProjektPartner har de senaste åren fokuserat på 
modernisering och strukturåtgärder i verksamheten. Det som 
är bra för HSB ProjektPartner är bra för HSBs alla nyproduce-
rande föreningar. Mycket av utvecklingen sker genom Nypro-
duktionsnätverket.

Nyproduktionsnätverket
HSB har numera en gemensam nyproduktionsprocess och en 
övergripande handbok i nyproduktion. Som verksamhetsstöd 
till nyproduktionsprocessen finns ett gemensamt dokument-
hanteringssystem (Navet), ett försäljningsstöd (Vitec) och ett 
stöd för överblick och planering av markportföljen (ProjektPor-
talen). Utöver detta sker gemensamma NKI-mätningar i hela 
HSBs nyproduktion. 

Nyproduktionsnätverket kommer att fortsätta driva utveck-
lingen av HSBs nyproduktion. Bland annat ska en revidering av 
”Handbok i Nyproduktion” ske 2016 inför HSBs stämma 2017. 
Utöver det bedrivs projektet ”Överlämning produktion till för-
valtning” samt att hållbarhetsfrågan lyfts mer centralt i nätver-
ket. 

HSB Living Lab
Sedan något år tillbaka driver HSB ProjektPartner, tillsam-
mans med HSB Göteborg, projektet HSB Living Lab (lokalise-
rat på Chalmers i Göteborg) som syftar till att skapa ett innova-
tivt boende, där forskning sker tillsammans med hyresgäster, 
externa partners och akademin. Byggnaden färdigställs under 
våren 2016 och därmed kan forskningen påbörjas i större 
skala. HSB Living Lab kommer att vara ett levande innovativt 
inslag i bolagets verksamhet under många år framåt och goda 
erfarenheter ska tillvaratas i vår ordinarie nyproduktion. 

HSB 100
HSB ProjektPartner har uppdraget från styrelsen att skapa ett 
ramverk för ett segment på bostadsmarknaden som riktas till 
genomsnittsinkomsttagaren, dvs som ska bredda kundbasen 
framöver och framför allt attrahera flera bosparare att köpa 
HSBs lägenheter. HSB 100 är sin linda med pilotprojekt i Mal-
mö och Västerås som startar 2016. Från och med 2017 ska 
HSB 100 ingå som en del i HSB ProjektPartners ordinarie verk-
samhet och målet är att producera 500 bostäder inom HSB 
100 senast år 2019. 

Administrativa projekt
I linje med bolagets strävan att få effektiv hantering av den 
omfattande bolagsadministrationen och kontrollen över projek-
tens ekonomiska status genomförs en rad utvecklingsåtgärder 
under 2016 som syftar till proaktiv, riskorienterad och affärs-
mässig hantering av alla delar av verksamheten.

Hållbarhet
HSB ProjektPartners verksamhet har fokus på långsiktigt håll-
bara bostäder. Tidsperspektivet är långsiktigt där såväl pro-
duktions- som förvaltningsfas finns med i utvecklingen av 
nya bostäder. Bostadsutveckling är en verksamhet som var-
ken är anmälnings- eller tillståndspliktig och HSB ProjektPart-
ner är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2011. Under 2015 
påbörjades ett utvecklingsprojekt inom HSB som handlar om 
att utveckla hållbarhetsarbetet i HSBs samlade nyproduktion. 
Resultatet kommer att implementeras med start 2016. HSB 
Living Lab är ett forskningsprojekt där framtidens hållbara 
boende utvecklas. 

Händelser efter årsskiftet
I syfte att renodla koncernens markportfölj har avtal tecknats 
om försäljning av ett flertal småhustomter till ett värde om 
70 mkr.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG – KONCERNEN

Belopp i mkr 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning 1 325 1 240 980 1 204 1 602

Kostnader för produktion och förvaltning –1 239 –1 231 –969 –1 171 –1 451

Bruttoresultat 86 9 11 33 150
 

Försäljnings- och administrationskostnader –24 –19 –14 –13 –21

Övriga intäkter 7 32 22 11 4

Andelar i intresseföretags resultat 27 18 37 64 69

Realisationsresultat av fastighetsförsäljning 5 0 137 0 0

Rörelseresultat 101 40 192 95 202

Ränteintäkter 23 22 20 21 12

Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader –18 –24 –14 –16 –13

Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 106 38 198 100 201

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Aktuell skatt 0 –2 0 –1 –1

Uppskjuten skatt –3 –4 –9 6 –21

Periodens resultat 102 32 189 105 178

Resultat
Bruttomarginal (%) 6,5 0,7 1,1 2,7 9,4

Rörelsemarginal (%) 7,6 3,2 19,6 7,9 12,6

Balans
Balansomslutning (mkr) 4 376 2 280 2 026 2 145 2 400

Eget kapital (mkr) 992 992 1 154 1 223 1 515

Nettoskuld (mkr) 262 510 84 9 12

Soliditet (synlig) (%) 22,7 43,5 57 57 51,4

Avkastning på eget kapital (%)* 10,7 3,2 4,8 8,8 13,9

*Exkluderat försäljning av fastigheten Stockholm Smultronet 6 år 2013.
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VINSTDISPOSITION

VINSTDISPOSITION

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet under året samt dess 
ställning vid årets utgång framgår av följande resultat- och balans räkningar samt 
kassaflödesanalyser.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Med anledning av det förslag till beslut om vinstutdelning som styrelsen för 
HSB ProjektPartner AB org. nr. 556501-4148, föreslår årsstämman den 11 maj 
2016 får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktie-
bolagslagen.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna års-
redovisningar. Verksamheter som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad 
som förekommer eller kan antas förekomma i bolagets branschområden eller 
de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. 
Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltnings-
berättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets 
förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad 
som i övrigt förekommer inom branschområdena.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation framgår av denna avgivna årsre-
dovisning. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas 
för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

I förslaget till vinstdisposition framgår att styrelsen föreslår att utdelning läm-
nas med 64 667 306 kronor. Den föreslagna utdelningen utgör 13,0 procent av 
bolagets egna kapital och 4,8 procent av koncernens egna kapital. Det framgår 
av årsredovisningen att bolagets soliditet uppgår till 71 (70) procent. Bolagets 
soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom de branscher i vilka 
bolaget är verksamt. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av 
de investeringar som bedömts erforderliga och följer den utdelningspolicy som 
beslöts på styrelsemöte i december 2015.

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria 
förelägganden och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprog-
nos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförplik-
telserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än 
att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det 
redovisas i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till 
omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med 
verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Utdelningsförlagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens 
kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolaget och koncernens egna kapital samt bolagets och koncern-
verksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

Balanserade vinstmedel, kronor 75 238 987
Redovisat årsresultat, kronor 81 847 878
Summa, kronor 157 086 864
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas i aktieserie A1, kronor 506/aktie 64 667 306
och i aktieserie A2–A48, kronor –
i ny räkning överföres, kronor 92 419 558
Summa, kronor 157 086 864
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

RESULTATRÄKNING
KONCERNEN

Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 3 1 601 590 1 204 084

Kostnader för produktion och förvaltning 3, 6 -1 451 265 –1 171 494

Bruttoresultat  150 325 32 590
   

Försäljnings- och administrationskostnader 7, 9 –21 508 –12 998

Övriga rörelseintäkter 8 5 428 11 296

Övriga rörelsekostnader  –1 476 –

Andelar i intresseföretags resultat  69 229 64 418

Rörelseresultat 3 201 998 95 306
   

Resultat från andelar i koncernföretag 10 2 962 –

Ränteintäkter  9 162 20 593

Räntekostnader  –13 320 –15 734

Resultat efter finansiella poster  200 802 100 165

Aktuell skatt 12  –1 439 –1 479

Uppskjuten skatt 12 –20 908 6 438

ÅRETS RESULTAT  178 455 105 124

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgår till 1 602  
(1 204) mkr för 2015. Den goda försäljningen, fler 
produktionsstarter och ökad produktionstakt bidrar 
till en omsättningsökning om 398 mkr. Intäkter från 
nyproduktionsverksamheten uppgår under 2015 till 
1 534 (1 103) mkr. Hyresintäkterna från förvaltnings-
fastigheter uppgår till 42 (39) mkr.

Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat uppgår till 150 (33) mkr 
för verksamhetsåret 2015. Bruttoresultatet ökade 
med 117 mkr och förklaras främst av en högre pro-
duktionsvolym. Bruttomarginalen under 2015 uppgår 
till 9,4 (2,7) procent.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för 2015 uppgår till 202 
(95) mkr. Rörelseresultatet ökade med 107 mkr 
vilket ger en rörelsemarginal på 12,6 (7,9) procent. 
Fler produktionsstartade bostäder samt god försälj-
ningstakt i pågående projekt bidrar till en förbättrad 
rörelsemarginal under helåret 2015.

Andelar i intresseföretags resultat
Årets resultat från andelar i intresseföretag uppgår 
till 69 mkr varav utbetald utdelning 35 mkr och är i 
sin helhet hänförligt till resultatandelar i HSB Bostad 
AB och SMÅA AB. 

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 201 mkr 
jämfört med 100 mkr föregående år. Finansnettot 
uppgår till –1 mkr att jämföra med 5 mkr föregå-
ende år. Räntekostnader har minskat från 16 mkr 
till 13 mkr vilket är en följd av minskad kreditavgift 
och lägre räntenivåer. Minskning av ränteintäkterna 
beror på en omstrukturering av finansieringen mellan 
intressebolagen i koncernen där finansiering genom 
utlåning har minskat under året. 

Aktuell och uppskjuten skatt
Årets uppskjutna skatt uppgår till 21 mkr och avser 
temporära skillnader som uppkommer mellan det 
bokförda och skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder. Uppskjuten skatt hänförs till framtagna suc-
cessiva vinster som ännu ej beskattats i koncernen 
samt taxeringsmässiga underskott. 

Kommentarer till koncernens resultaträkning



6  HSB PROJEKTPARTNER AB · ÅRSREDOVISNING 2015

BALANSRÄKNING – KONCERNEN 

Belopp i tkr Not 2015 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 13

Byggnader och mark  2 618 2 618

Förbättringsutgift på annans fastighet  7 023 8 071

Pågående arbete på annans fastighet  20 622 –

Inventarier och installationer  14 –

  30 277 10 689

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i intresseföretag 15 510 330 471 322

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 59 806 19

Andra långfristiga fordringar 17 11 255 15 027

Uppskjuten skattefordran 25 – 15 127

  581 391 501 495
   

Omsättningstillgångar   

Varulager   

Exploateringsfastigheter 18 762 269 588 983

Projektfastigheter 19 70 159 55 925

Andelar i bostadsrättsföreningar 20 6 715 23 686

Pågående arbeten 21 – 18 951

  839 143 687 545

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  60 309 162 247

Fordringar hos intresseföretag  2 469 49 674

Upparbetad ej fakturerad intäkt 22 314 746 292 521

Övriga fordringar  366 456 142 269

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 17 968 18 602 

  761 948 665 313
   

Övriga kortfristiga placeringar  – 6 831

   

Kassa och bank  408 000 273 297

   

SUMMA TILLGÅNGAR  2 620 759 2 145 170

BALANSRÄKNING
KONCERNEN
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i tkr Not 2015 2014

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital koncernen 24

Aktiekapital  12 785 12 785

Annat eget kapital inkl årets resultat  1 334 833 1 210 280

Summa eget kapital koncernen  1 347 618 1 223 065

Avsättningar 
Avsättningar för skatter 25 5 768 –

Övriga avsättningar 26 69 867 96 643

  75 635 96 643
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 27 73 000 73 000

Förlagslån  27, 28 47 500 47 500

Övriga skulder  76 155 –

  196 655 120 500
 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 27 235 796 185 071

Checkräkningskredit 27 77 661 75 158

Leverantörsskulder  31 096 146 381

Skatteskulder  8 220 1 382

Övriga kortfristiga skulder  304 004 101 187

Fakturerad ej upparbetad intäkt 29 217 290 80 984

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 126 784 114 799

  1 000 851 704 962
 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  2 620 759 2 145 170

Ställda säkerheter 31 519 225 477 517

Ansvarsförbindelser 32 5 902 153 2 017 484

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar uppgår till 30 mkr 
jämfört med 11 mkr föregående år. Förändringen 
förklaras av anskaffningar av byggnader hänförligt 
till pågående nyanläggningar i projektet Living Lab. 

Finansiella anläggningstillgångar
Under året har finansiella anläggningstillgångar ökat 
med 80 mkr. Ökningen av posten andra långfristiga 
värdepappersinnehav består till 60 mkr av ett sam-
arbetsavtal i Nya Hovås AB avseende utveckling av 
byggrätter. Resterande förändring beror till största 
del av investeringar i SMÅA AB om 5 mkr samt 
resultatandel och utdelning om netto 34 mkr från 
SMÅA AB och HSB Bostad AB. Bokfört värde i 
BoStocken har minskat med 2 mkr till följd av att en 
kredit har sålts.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har under året ökat från 
688 mkr till 839 mkr. Posten lager av exploaterings- 
och projektfastigheter har under året ökat med 173 
mkr till 762 mkr som en huvudsaklig följd av anskaff-
ningar i nytillkomna entreprenader. En minskning har 
skett av lager av bostadsrätter genom att dessa 
under året avyttrats till slutkunder. 

Avsättningar
Avsättningar i koncern har minskat med 10 mkr 
avseende försäkringstekniska avsättningar i HSB 
Försäkrings AB.

Avsättningar för åtagande enligt entreprenad-
kontrakt har minskat med 19 mkr som en följd av 
att åtagande fullgjorts successivt under året. Nya 
avsättningar har gjorts med 2 mkr. Avsättningar 
för skatter uppgår till 6 mkr. Förändring jämfört 

med föregående år beror på ökad avsättning för 
uppskjuten skatt hänförligt till successivt avräknade 
entreprenader. 

Lång- och kortfristiga skulder
Lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut har 
ökat med 53 mkr hänförligt till ökad upplåning för 
finansiering av nya entreprenadprojekt. Utnyttjad 
checkräkningskredit är i nivå med föregående år. 

Långfristiga skulder till andra företag har tillkom-
mit med 76 mkr och avser nyupptagna lån om 35 
mkr i ett samarbetsavtal samt omklassificering från 
korta till långa skulder om 41 mkr.

Fakturerad ej upparbetad intäkt har ökat med 
136 mkr sedan föregående år. Ökningen är en följd 
av högre volym i pågående entreprenader och ökad 
nettoomsättning. 

Kommentarer till koncernens balansräkning 



8  HSB PROJEKTPARTNER AB · ÅRSREDOVISNING 2015

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN

Belopp i tkr 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Resultat efter finansiella poster 200 802 100 165

Betald inkomstskatt 11 167 –36

Justering för ej kassaflödespåverkande poster
Av- och nedskrivningar –8 876 7 675

Resultat vid försäljning av fastigheter –2 962 –3 153

Avsättningar netto –26 776 16 938

Andelar i intresseföretags resultat efter skatt –34 448 –50 246

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 138 907 71 343

Förändring i rörelsekapital 
Varulager –141 218 107 036

Rörelsefordringar  –96 635 –8 378

Rörelseskulder  235 821 86 563

  –2 032 185 221
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  136 875 256 564
 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Inköp och försäljningar av materiella anläggningstillgångar –20 138 –14 475

Inköp och försäljningar av finansiella anläggningstillgångar  –64 346 –122 653

Kassaflöde från investeringsverksamheten –84 484 –137 128
 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Upplåning 129 383 –54 746

Utdelning  –53 902 –36 300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 75 481 –91 046
 

ÅRETS KASSAFLÖDE 127 872 28 390
Likvida medel vid årets början 280 128 251 738

Likvida medel vid årets slut 408 000 280 128

Tilläggsupplysningar, se Not 33.

Den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 
förbättrades från 71 mkr till 139 mkr. Förbättringen beror främst på låga mark-
nadsräntor, ökat fokus på lönsamhet och på att entreprenader i produktionsskede 
haft en god försäljning. 

Varulager
Posten varulager i kassaflödet uppgår till –141 mkr och förklaras av nettot nyan-
skaffningar och avyttringar av exploaterings- och projektfastigheter. Anskaffningar 
uppgår till 375 mkr under 2015. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten inkluderat förändring av rörelse-
kapital uppgår till 137 mkr jämfört med 257 mkr föregående år. Minskningen 
förklaras till största del av en nettoinvestering av exploaterings- och projektfastig-
heter. Föregående år avyttrades en större andel än vad som anskaffades. 

Investeringsverksamheten
Kassaflödet uppgår till –84 mkr. Påverkan på kassaflödet från investeringsverk-
samheten hänförs till en investering av aktier i Nya Hovås AB med 60 mkr en 
investering i ytterligare andelar i SMÅA AB med 4 mkr samt investering i materiella 
anläggningstillgångar med 20 mkr. Investeringen i materiella anläggningstillgång-
ar avser projektet HSB Living Lab. 

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till 75 mkr. Av detta hänförs 
–54 mkr utdelning till aktieägarna enligt beslut på bolagsstämman och 129 mkr 
till upplåning i verksamheten.

Kommentarer till koncernens kassaflödesanalys
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RESULTATRÄKNING
MODERBOLAGET

Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 3, 4, 6 45 253 60 543

Kostnader för produktion och förvaltning 3, 4, 6 –68 064 –61 198

Bruttoresultat  –22 811 –655
   

 

Försäljnings- och administrationskostnader 7 –22 367 –18 864

Rörelseresultat 3 –45 178 –19 519
   

 

Resultat från andelar i koncernföretag 10 100 000 –11 004

Resultat från andelar i intresseföretag  – –2

Ränteintäkter  195 442

Ränteintäkter koncernföretag  1 217 3 647

Räntekostnader   –3 145 –5 486

Räntekostnader koncernföretag  – –3

Resultat efter finansiella poster  53 089 –31 925

Bokslutsdispositioner 11 23 767 2 362

Aktuell skatt 12 – –

Uppskjuten skatt 12 4 992 4 040

ÅRETS RESULTAT  81 848 –25 523

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET

Belopp i tkr Not 2015 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 14 206 140 206 140

Andelar i intresseföretag 15 49 –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 19 19

Uppskjuten skattefordran 25 24 921 19 929

  231 129 226 088
   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  1 881 1 474

Skattefordringar  – 2 267

Fordringar hos koncernföretag  279 999 340 878

Fordringar hos intresseföretag  231 –

Övriga fordringar  2 568 849

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 10 546 5 620 

  295 225 351 088
  

Kassa och bank  173 141 95 485

  

SUMMA TILLGÅNGAR  699 495 672 661

BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET

Belopp i tkr Not 2015 2014

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 24 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital  12 785 12 785

Reservfond  328 607 328 607

  341 392 341 392
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat  75 239 154 664

Årets resultat  81 848 –25 523

  157 087 129 141

Summa eget kapital  498 479 470 533

Avsättningar 
Övriga avsättningar 26 35 700 35 700

  35 700 35 700
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 27 40 000 –

Förlagslån 27, 28 47 500 47 500

  87 500 47 500
 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 27 – 40 000

Leverantörsskulder  1 588 11 302

Skulder till koncernföretag  62 305 56 865 

Skulder till intresseföretag  49 –

Skatteskulder  654 –

Övriga kortfristiga skulder  2 110 1 165

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 11 110 9 596

  77 816 118 928
 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  699 495 672 661

Ställda säkerheter 31 192 140 192 140

Ansvarsförbindelser 32 1 745 584 396 293
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KASSAFLÖDESANALYS
MODERBOLAGET

Belopp i tkr 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 53 089 –31 925

Betald inkomstskatt 2 921 –1 168

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 
Av- och nedskrivningar – –10 873

Resultat vid försäljning av fastigheter – 131

Avsättningar netto – 35 700

Bokslutsdispositioner 23 767 2 362

Andelar i intresseföretags resultat efter skatt – 2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  79 777 –5 771

Förändring i rörelsekapital 
Rörelsefordringar  53 596 98 735

Rörelseskulder  –1 766 –98 857

  51 830 –122
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  131 607 –5 893
 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Inköp och försäljningar av materiella anläggningstillgångar – 78

Inköp och försäljningar av finansiella anläggningstillgångar  –49 21 726

Kassaflöde från investeringsverksamheten –49 21 804
 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Utdelning  –53 902 –36 300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –53 902 –36 300
 

ÅRETS KASSAFLÖDE 77 656 –20 389
Likvida medel vid årets början 95 485 115 874

Likvida medel vid årets slut 173 141 95 485

Tilläggsupplysningar, se Not 33.

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges.

NOTER

KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget HSB ProjektPartner AB och samt-
liga bolag där moderbolaget vid årsskiftet, direkt eller indirekt, innehar mer än 
50 procent av rösterna för samtliga aktier och andelar eller genom avtal har ett 
bestämmande inflytande.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten 
är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar 
och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

Koncerninterna mellanhavanden och interna intäkter och kostnader som upp-
kommer vid koncerninterna transaktioner elimineras i sin helhet vid upprättandet 
av koncernredovisningen. 

Intressebolag
Som intressebolag redovisas bolag i vilka koncernen innehar minst 20 och högst 
50 procent av rösterna och ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse. 
Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 

Joint ventures
Företag som inte utgör dotterföretag och som bedriver projekt i konsortieliknande 
former, det vill säga med gemensamt ägande och kontroll samt i tiden avgränsad 
verksamhet, konsolideras enligt klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att 
en samägare redovisar sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i 
det gemensamt styrda företaget och slår sedan ihop dessa, post för post, med 
motsvarande poster i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. 
Därefter elimineras det interna aktieinnehavet. Koncerninterna fordringar och 
skulder samt intäkter och kostnader elimineras. 

Intäkter
Entreprenadavtal
För projektintäkter vid entreprenader tillämpas successiv vinstavräkning i kon-
cernen.

Principen om successiv vinstavräkning bygger på synsättet att prestationen 
fullgörs i takt med utförandet av respektive projekt. Intäkter och resultat i pro-
jekten redovisas period för period i takt med dess upparbetning vilket ger en 
direkt koppling mellan den ekonomiska rapporteringen och den verksamhet som 
bedrivits under perioden.

Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projekt-
kostnader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader vid färdigstäl-
landet.

Omvärderingar (prognosändringar) av projektens förväntade slutresultat 
påverkar periodens resultat fullt ut. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som 
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas 
av beställaren. Bedömda förluster belastar i sin helhet direkt periodens resultat.

Skillnaden mellan upparbetade projektintäkter och ännu ej fakturerat belopp 
redovisas som tillgång enligt metoden för successiv vinstavräkning. På motsva-
rande sätt redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och ännu ej upparbetade 
projektintäkter som skuld.

Leasing
I redovisningsstandarden görs åtskillnad mellan finansiell och operationell leasing. 
Ett finansiellt leasingavtal karakteriseras av att de ekonomiska fördelar och 
risker, som förknippas med ägande av tillgången, i allt väsentligt har övergått på 
leasetagaren. Om detta inte är fallet betraktas avtalet som operationell leasing. 

Finansiell leasing
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång. 
Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- eller kortfris-
tig skuld. De leasade tillgångarna skrivs av under respektive nyttjandeperiod. Vid 
betalning avseende finansiell leasing fördelas minimileaseavgiften mellan ränte-
kostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas 
över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden.

Operationell leasing
Vid operationella leasingavtal kostnadsförs leasingavgiften över löptiden och inget 
leasingobjektet redovisas i balansräkningen.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semes-
ter, betald sjukfrånvaro och sjukvård bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas 
som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Dessa planer består av den så kallade KTP-planen avdelning 2 och 
ITP-planen avdelning 1. Anställd tjänsteman födda före 1980 omfattas av KTP 
avdelning 2. KTP- planen är om inte annat överenskommits en i huvudsak förmåns-
bestämd ålderspension med fastställda ersättningsnivåer i form av en procentan-
del av tjänstemannens slutlön. Utöver detta så finns en möjlighet till en alternativ 
pensionslösningsöverenskommelse med tjänstemän som har lön överstigande 10 
inkomstbasbelopp. Den alternativa pensionslösningen, kallad alternativ KTP eller 
tiotaggslösning, är premiebestämd och avser ålderspension och familjepension 
baserad på lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. 
Anställd tjänsteman född 1981 eller senare omfattas av ITP avdelning 1. 
Pensionen är premiebestämd i sin helhet och premien fastställs med en viss 
procentsats på månadslön upp till ett visst belopp och med en annan procentsats 
på lönedel utöver detta. 

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat 
företag och har därefter inte någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensions-
berättigade tjänster utförts.

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna för att 
ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på 
relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Förmånsbestämda 
pensionsplaner redovisas i enlighet med K3s förenklingsregler vilket innebär att 
dessa planer redovisas så som att det hade varit avgiftsbestämda planer.

Inkomstskatter
Periodens skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i 
resultaträkningen. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perio-
den. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det redovisade resultatet genom 
att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Aktuell skatt 
är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år eventuellt justerat med 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Årsredovisningen för koncernen och moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges.

 NOT – 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, vilket innebär att upp-
skjutna skatteskulder redovisas i balansräkningen för alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det bokförda och det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skill-
nader och underskottsavdrag redovisas endast i den omfattning det är troligt att 
beloppen kan utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott.
Uppskjuten skatt beräknas enligt lagstadgade skattesatser som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda upp-
skjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Förbättringsutgifter avseende ny-, till- och 
ombyggnad på annans fastighet som har bedömts medföra framtida ekonomiska 
fördelar har aktiverats. 

Avskrivningar beräknas utifrån anskaffningsvärde genom tillämpning av linjär 
avskrivning över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Mark klassificerad som 
materiell anläggningstillgång skrivs inte av.

Följande nyttjandeperioder används vid avskrivningar:
– Markanläggningar 20 år
– Inventarier och installationer 5 år
– Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det efter individuell värdering. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade 
försäljningspriset efter avdrag för direkta försäljningskostnader. 

Projektfastigheter avyttras efter färdigutveckling och klassificeras därför 
under omsättningstillgångar som varulager. Exploateringsfastigheterna säljs 
normalt i nära anslutning till produktionsstart och redovisas som varulager. 
Exploaterings- och Projektfastigheterna redovisas och värderas i enlighet med 
reglerna om varulager.

Exploateringsfastigheter
Fastigheter, obebyggda eller bebyggda avsedda för produktion av bostadsrätter/
ägarlägenheter eller småhus med äganderätt och mark för projektfastigheter 
redovisas som exploateringsfastigheter. 

Projektfastigheter
Koncernens innehav av projektfastigheter kan klassificeras i tre kategorier utifrån 
projektstatus:
– Färdigutvecklade fastigheter
– Fastigheter under uppförande
– Fastigheter för vidareutveckling

Färdigutvecklade fastigheter avser dels fastigheter som färdigutvecklats av HSB 
och dels fastigheter som ska säljas utan vidareutveckling. Fastigheter under 
uppförande är fastigheter under ny-, till-, eller ombyggnad till färdigutvecklade 
fastigheter. Fastigheter för vidareutveckling är fastigheter som nu uthyres och där 
projekteringsarbete pågår för vidareutveckling. Produktionskostnader innefattar 
såväl direkta som skälig andel av indirekta kostnader. Räntekostnader avseende 
produktion för egen förvaltning tillförs anskaffningsvärdet för projektfastigheter.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket 
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 
 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, 
andra långfristiga värdepappersinnehav, kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när före-
taget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget 
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

 

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

 
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för 
eventuella uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på nedskrivnings-
behov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående.

 
Leverantörsskulder och övriga skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter 
som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffnings-
värde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget på balansdagen har en befintlig legal för-
pliktelse eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är 
sannolikt att bolaget kommer att behöva reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyser har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla till-
godohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida 
placeringar.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget tillämpar koncernens principer med de undantag och tillägg som 
anges nedan.

Leasing
I moderbolaget redovisas alla leasingavtal som operationella leasingavtal.

Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget i enlighet med anskaffningsvär-
demetoden.

Koncernbidrag 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag 
läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas 
som intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisnings-
lagens indelning.
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Successiv vinstavräkning
HSB tillämpar successiv vinstavräkning, dvs ut ifrån 
en slutlägesprognos för projektets resultatutfall 
redovisas successivt under projektets varaktighet 
resultat baserat på projektets färdigställandegrad. 
Detta kräver att projektintäkter och projektkostna-
der kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. 
Förutsättningen för detta är att effektiva och sam-
ordnade system för kalkylering, prognos och intäkts/
kostnadsrapportering finns i koncernen. Systemet 
kräver vidare en konsekvent bedömning (prognos) 
av projektets slutliga utfall, inklusive analys av avvi-
kelser i förhållande till tidigare bedömningstillfälle. 
Bedömningen görs minst en gång per tertial. Det 
verkliga utfallet av projektet vid dess slut kan dock 
avvika, antingen positivt eller negativt, från den 
bedömning som tidigare gjorts.

Varulager
Varulagret i koncernen består till största del av fastig-
heter uppdelat i Exploaterings- och Projektfastigheter.

Årligen inför årsbokslutet görs en värdering 
av HSB ProjektPartners hel- eller delägda fastighe-
ter. Värderingen grundar sig på schablonmässiga 
parametrar och marknadsvärdet. Värderingen utgör 
underlag för bedömningen av det bokförda värdet i 
relation till marknadsvärdet.

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar avseende skattemäs-
siga underskott har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 
Värderingen omprövas varje balansdag.

Garantiåtaganden och avsättningar
Avsättning görs för framtida kostnader på grund av 
garantiåtaganden och avsättningar för åtaganden 
enlig entreprenadkontrakt, som innefattar skyldighet 
för entreprenören att åtgärda fel och brister som 
upptäcks inom en viss tid efter att entreprenaden 
överlämnats till beställaren. Huvudprincipen är att 
avsättning för garantiåtaganden och åtaganden enligt 
entreprenadkontrakt beräknas och bedöms individu-
ellt för varje enskilt projekt. Beräkningen är grundad 
på kalkylerade kostnader för respektive projekt. 
Avsättning skall ske fortlöpande under projektets 
gång och den beräknade sammanlagda avsättningen 
skall ingå i projektets förväntade slutliga kostnader.

 NOT 2 – Väsentliga uppskattningar och bedömningar

 NOT 3 – Affärsområdenas nettoomsättning och resultat

 Nettoomsättning Rörelseresultat
Koncernen 2015 2014 2015 2014

Produktion  1 573 784 1 183 607 241 963 103 765
Finans 1)  5 541 12 876 6 194 17 291
Försäkring 1 218 2 101 –1 020 911
Övrigt 21 047 5 500 –45 139 –26 661

Summa 1 601 590 1 204 084 201 998 95 306
1) Bospar och BoStocken AB.

 NOT 4 – Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets totala inköp och försäljning i moderbolaget avser 9 (10) procent av 
inköpen och 79 (64) procent av försäljningen andra företag inom koncernen. 

 NOT 5 – Medelantal anställda 

 2015 2014
 totalt varav män totalt varav män

Moderbolaget 52 21 47 21
Dotterbolagen – – 0 0

Koncernen totalt 52 21 47 21

Könsfördelning inom företagsledningen  Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor, % 2015 2014 2015 2014

Styrelse 39 43 39 43
Ledande befattningshavare 50 33 50 33

 NOT 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2015 2014
 Löner  Löner   
  och andra Sociala  och andra Sociala
Belopp i mkr ersättn. kostn. ersättn. kostn.

Moderbolaget 32,5 18,4 29,6 16,6
Varav pensionskostnader 1)  2,2  2,0

Dotterbolag – – 0,2 0,1
Varav pensionskostnader   –  0,0

Koncernen totalt 32,5 18,4 29,8 16,7
varav pensionskostnader  2,2  2,0

1)  Av moderbolagets pensionskostnader avser 691 (662) tkr gruppen styrelse 
och VD. 

Löner och andra 
ersättningar fördelade 2015 2014
mellan grupperna styrelse Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD och övriga anställda och VD anställda och VD anställda

Moderbolaget 3,1 29,3 3,0 26,5 
Övriga bolag – – 0,2 –

Koncernen totalt 3,1 29,3 3,2 26,5

Lön och annan förmån
  
 Koncernen Moderbolaget
Styrelsen 2015 2014 2015 2014

Totalt styrelsearvode beslutat 
av bolagsstämman  1,9 1,9 1,9 1,9

Därav till styrelsens ordförande 0,7 0,7 0,7 0,7

Arvode enligt bolagsstämmans beslut utgår inte till de styrelseledamöter som är 
fast anställda i koncernen. 

Verkställande direktören  
Till VD har utgått lön och annan ersättning om 1 691 tkr (1 630) exklusive värde 
av bilförmån. Pensionsrätt utgår enligt KTP-planen med en pensionsålder om 62 
år. VD har en uppsägningstid om 6 månader. Uppsägningstid från arbetsgivarens 
sida är 18 månader. 



HSB PROJEKTPARTNER AB · ÅRSREDOVISNING 2015  17

NOTER

 NOT 7 – Leasing
 
 
Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare.

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal.
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Inom ett år  29 841 30 748 5 243 6 401
Mellan ett och fem år 119 364 120 059 – 430
Senare än fem år  74 602  104 675 – –

 223 807 255 482 5 243 6 831

Räkenskapsårets 
kostnadsförda leasingavgifter 34 380 33 741  6 473 6 943

Leasingavgifter i koncernen utgörs i all väsentlighet av hyrda lokaler. Lokalerna 
vidare uthyrs till 91 procent. Moderbolagets leasingavgifter är till största del hänför-
ligt till hyrd lokal från koncernbolag.

 NOT 8 – Övriga rörelseintäkter

  Koncernen
   2015 2014

Återförd reservering på 
BoStockens krediter   5 428 11 296

Summa   5 428 11 296

 NOT 9 – Arvode till revisorerna
 
 Koncernen Moderbolaget
PwC 2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag 500 796 500 796
Andra uppdrag 99 120 99 120

Herrlander revision    

Revisionsuppdrag 342 282 – –

KPMG    

Revisionsuppdrag 100 94 – 

Summa 1 041 1 292 599 916

Från och med ordinarie bolagsstämma år 2014 är vald revisionsbyrå Pricewater-
house Coopers AB, PwC, och arvode har redovisats med bedömt arvode för utförd 
revision. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring 
samt  styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleddes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag, som främst avser 
rådgivning för olika verksamheter. 

 NOT 10 – Resultat från andelar i koncernföretag
 
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Utdelning – – 100 000 –
Realisationsresultat vid försäljning 2 962 – – –131
Nedskrivningar  – – – –10 873

Summa  2 962 – 100 000 –11 004

 NOT 11 – Bokslutsdispositioner
 
  Moderbolaget
   2015 2014

Koncernbidrag   23 767 2 362

Summa   23 767 2 362

 NOT 12 – Skatt på årets resultat
 
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt  –1 375 –1 479 – –
Skatt hänförlig till tidigare år –64 – – –
Uppskjuten skatt  –20 908 6 438 4 992 4 040

Total skatt  –22 347 4 959 4 992 4 040
 
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten 
skatt beräknas med aktuell skattesats på skattemässiga underskott som bedöms 
kunna nyttjas samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemäs-
siga värden.  
 
 Koncernen Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt 2015 2014 2015  2014

Resultat före skatt 200 802 100 165 76 856 –29 563

Skatt enligt gällande skattesats 
för moderföretaget (22 %) –44 176 –22 036 –16 908 6 504

Ej avdragsgilla kostnader –153 –739 –100 –2 464
Ej skattepliktiga intäkter 9 7 046 – –
Ej skattepliktiga resultat från 

aktier och andelar 22 644 1 073 22 000  –
Ej skattepliktiga resultatandelar 

från handelsbolag – 194 – –
Ej aktiverade underskott –2 131 – – –
Utnyttjande av tidigare ej  

aktiverade underskottsavdrag 1 525 –2 436 – –
Ej tidigare aktiverade 

underskottsavdrag – 11 939 – –

Redovisad effektiv skatt –22 282 –4 959 4 992 4 040
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 NOT 13 – Materiella anläggningstillgångar
 
  Koncernen
Byggnader och mark   2015 2014

Ingående anskaffningsvärde   8 303 8 303

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   8 303 8 303

Ingående avskrivningar   –560 –347
Årets avskrivningar    – –213

Utgående ackumulerade avskrivningar   –560 –560

Ingående nedskrivningar   –5 125 –5 125

Utgående ackumulerade nedskrivningar    –5 125 –5 125 

Utgående planenligt restvärde   2 618 2 618

Omklassificering av byggnader och mark har skett till omsättningstillgångar då 
dessa inte är att betrakta som anläggningstillgångar.

  Koncernen
Pågående arbeten på annans fastighet   2015 2014

Ingående anskaffningsvärde   – 8 173
Årets anskaffning   20 622 606
Omklassificering   – –8 779

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  20 622 –

 Koncernen Moderbolaget
Inventarier och installationer 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde – 78 – 78 
Inköp/omklassificering 402   
Försäljningar/utrangeringar  – –78 – –78

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 402 – – –

Ingående avskrivningar  – – – –
Försäljningar/utrangeringar/

omklassificeringar –385 – – – 
Årets avskrivningar  –3 –  – –

Utgående ackumulerade avskrivningar  –388 – – –

Utgående planenligt restvärde 14 – – –

  Koncernen
Förbättringsutgifter på annans fastighet  2015 2014

Ingående anskaffningsvärde   9 305 526 
Årets försäljning   –526 –
Omklassificering   – 8 779

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   8 779 9 305

Ingående avskrivningar   –1 234 –347
Årets försäljning   366 –
Årets avskrivningar   –888 –887

Utgående ackumulerade avskrivningar   –1 756 –1 234

Utgående planenligt restvärde   7 023 8 071

 NOT 14 – Andelar i koncernföretag

Moderbolaget  2015 2014

Ingående anskaffningsvärde  206 140 206 140
Årets försäljning  – 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  206 140 206 140

      2015 2014
Bolag Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar Bokfört värde Bokfört värde

HSB Produktion AB 556016-0789 Stockholm 100 100 75 000 147 140 147 140
HSB Fastighets AB 556491-8216 Stockholm 100 100 80 000 14 000 14 000
HSB Projektutveckling på F41 AB 516401-8425 Stockholm 100 100 40 000 45 000 45 000
HSB Boutveckling ek för 716421-7494 Stockholm 100 100 – – 0

Summa      206 140 206 140

 NOT 15 – Andelar i intresseföretag

 Koncernen Moderbolaget
  2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde  471 322 284 413 – –
Nyanskaffning  4 559 137 493 49 –
Resultatandel  69 229 64 418 – –
Utdelning  –34 780 –15 002 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  510 330 471 322 49 –

      2015 2014
Moderbolaget Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar Bokfört värde Bokfört värde

HSB Levande Lab ek för 769627-8030 Stockholm 50 50 50 49 –

Summa moderbolaget      49 –

Koncernen Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar Bokfört värde Bokfört värde

SMÅA AB 556497-1322 Stockholm 36,65 36,65 36 650 137 829 111 166
HSB Bostad AB 556520-6165 Stockholm 41 35 229 665 372 479 360 156
HSB Produktion i Kvarnby HB 969777-4405 Göteborg 45 45 1 22 –

Summa koncernen      510 330 471 322



HSB PROJEKTPARTNER AB · ÅRSREDOVISNING 2015  19

NOTER

Forts. not 15

Övriga Joint ventures
Bolag Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar

Ansgar Utveckling i Västerås AB 556946-8522 Stockholm 50 50 500
Bergåsliden i Umeå AB 556889-1542 Stockholm 50 50 250
Brotorpet Exploatering AB 556746-2816 Stockholm 50 50 500
Bäckenprojekt Utveckling AB 556929-8580 Uppsala 50 50 250
Dragarblick Utveckling AB 556823-7514 Stockholm 50 50 250
Finnboda Industrilokaler HB 916625-2610 Stockholm 50 50 1
Gideonsberg Utveckling AB 556966-2777 Västerås 50 50 500
Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm 50 50 500
Hagapaddan Utveckling AB 556764-2953 Karlstad 50 50 500
Hagen Utveckling AB 556976-5851 Linköping 50 50 250
Hastor Utveckling AB 556787-6221 Stockholm 50 50 50
HB Kålleredsfastigheter 916443-7536 Göteborg 50 50 1
HSB Betladan Exploatering HB 969717-2584 Malmö 50 50 1
HSB Bonnliss Exploatering HB 969722-0458 Stockholm 50 50 1
HSB Levande Lab ek för 769627-8030 Stockholm 50 50 50
HSB Mark i Majorna AB 556894-8458 Göteborg 50 50 25
HSB Mark i Örgryte Torp AB 556985-6254 Göteborg 50 50 250
HSB Markproduktion i Göteborg AB 556866-1903 Göteborg 50 50 250
HSB Nya Kvillebäcken Mark AB 556683-3587 Stockholm 50 50 500
HSB Produktion i Dalarna HB 969776-0693 Borlänge 50 50 1
HSB Produktion i Göteborg HB 969740-2940 Göteborg 50 50 1
HSB Produktion i Mälardalen HB 969710-9578 Västerås 50 50 1
HSB Produktion i Mölndal HB 969740-4326 Mölndal 50 50 1
HSB Produktion i Nordvästra Götaland HB 969740-8350 Skara 50 50 1
HSB Produktion i Norr HB 969769-6442 Luleå 50 50 1
HSB Produktion i Norra Bohuslän HB 969748-4492 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Skåne HB 969747-9401 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Sydost HB 559739-6969 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Södermanland HB 969773-8392 Nyköping 50 50 1
HSB Produktion i Södertälje HB 969771-2736 Södertälje 50 50 1
HSB Produktion i Södra Norrland HB 969752-3786 Sundsvall 50 50 1
HSB Produktion i Umeå HB 969764-7346 Umeå 50 50 1
HSB Produktion i Uppsala HB 969770-5938 Uppsala 50 50 1
HSB Produktion i Värmland HB 969748-9103 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Östergötland HB 969736-6319 Linköping 50 50 1
HSB Produktion i Östra HB 969774-5587 Norrköping 50 50 1
HSB Projekt Holding i Malmö AB 556788-3268 Malmö 50 50 50
HSB Projekt i Malmö nr 1 AB 556788-3276 Stockholm 50 50 500
HSB Projekt i Malmö nr 2 AB 556788-3284 Stockholm 50 50 500
HSB Utveckling i Norrköping AB 556717-6655 Stockholm 50 50 500
Klostret 1 Holding AB 556852-5157 Stockholm 50 50 250
Klostret 2 Holding AB 556848-4363 Stockholm 50 50 250
Klostret 3 Holding AB 556852-5165 Stockholm 50 50 250
Klostret 4 Holding AB 556848-4389 Stockholm 50 50 250
Kungsgärdet Holding AB 556984-3724 Västerås 50 50 500
Ljurafältet Holding AB 556987-3788 Norrköping 50 50 500
Nordvästra Zebran Holding AB 556968-9317 Trollhättan 50 50 500
Parken i Linköping Utveckling AB 556778-7717 Stockholm 50 50 50
Rynninge Utveckling AB 556906-7571 Stockholm 50 50 250
Sandstigen Holding AB 556968-9416 Umeå 50 50 500
Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 50 50 500
Skogstrakten Holding AB 556984-4060 Södertälje 50 50 500
Solriket Holding AB 556980-8453 Sundsvall 50 50 500
Södra Norrland Holding AB 559025-2036 Gävle 50 50 500
Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 50 50 500
Trosalundsberget Holding AB 559000-6622 Nyköping 50 50 500
Värmprod Utveckling AB 556758-7067 Karlstad 50 50 500
Växta Utveckling AB 556950-2841 Växjö 50 50 500
Åbruset Utveckling AB 556831-0295 Lund 50 50 250
Åby Stallbacke Utveckling AB 556947-9107 Mölndal 50 50 500
Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 50 50 250

Joint venture är företag som inte utgör dotterföretag och som bedriver projekt i konsortieliknande former, det vill säga med 
gemensamt ägande och kontroll samt i tiden avgränsad verksamhet. Dessa konsolideras enligt klyvningsmetoden.
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NOTER

 NOT 16 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

 Antal aktier 2015 2014
Moderbolaget  och andelar Bokfört värde Bokfört värde

Aktier 
AB Svensk Byggtjänst, A-aktier 450 9 9
AB Svensk Byggtjänst, B-aktier 500 10 10

Summa Moderbolaget  19 19

 Antal aktier 2015 2014
Koncernen  och andelar Bokfört värde Bokfört värde

Aktier 
AB Svensk Byggtjänst, A-aktier 450 9 9
AB Svensk Byggtjänst, B-aktier 500 10 10
Nya Hovås Moder AB 100 59 787 –

Summa Koncernen  59 806 19

 NOT 17 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2015 2014

Långfristig utlåning i BoStocken AB 11 255 13 702
Långfristig utlåning i Majorna AB – 1 325

Summa koncernen 11 255 15 027

 NOT 18 – Exploateringsfastigheter

Koncernen 2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 634 548 639 038
Anskaffning 348 353 79 130
Avyttring  –183 902 –90 574
Omklassificering  –6 046 6 954

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 792 953 634 548

 
Ingående ackumulerade inkuransavdrag  –7 392 –6 336
Periodens inkuransavdrag  –445 –222
Anskaffning –1 282 –
Avyttring – 413
Omklassificering –205 –1 247

Utgående ackumulerade inkuransavdrag  –9 324 –7 392

Ingående ackumulerade nedskrivningar  –38 173 –17 412
Periodens nedskrivningar 10 380 –20 761
Avyttring 6 433 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar  –21 360 –38 173

Utgående bokfört värde 762 269 588 983

Omklassificering från byggnader och mark har skett då dessa inte är att betrakta 
som anläggningstillgångar.

 NOT 19 – Projektfastigheter

Koncernen 2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 87 588 101 999

Anskaffning 26 461 322
Avyttring –8 381 –3 580
Omklassificering –280 11 153

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  105 388 87 588

Ingående ackumulerade inkuransavdrag –21 763 –23 592
Årets inkuransavdrag –3 565 –3 133
Avyttring – 1 887
Omklassificeringar – 3 075

Utgående ackumulerade inkuransavdrag –25 328 –21 763

Ingående ackumulerade nedskrivningar –9 900 –9 900

Utgående ackumulerade nedskrivningar –9 900 –9 900

Utgående bokfört värde 70 160 55 925

Omklassificering från byggnader och mark har skett då dessa inte är att betrakta 
som anläggningstillgångar.

 NOT 20 – Andelar i bostadsrättsföreningar

Koncernen  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 23 686 110 784
Anskaffning 1 200 –
Avyttring  –18 171 –87 098
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 715 23 686

Utgående bokfört värde 6 715 23 686

 NOT 21 – Pågående arbeten

Koncernen 2015 2014

Nedlagda kostnader – 19 706
Avgår delfakturerat – –755

Summa – 18 951

 NOT 22 – Upparbetad ej fakturerad intäkt

Koncernen 2015 2014

Upparbetade intäkter 1 261 146 1 985 972
Fakturerat belopp  –946 400 –1 693 451

Summa 314 746 292 521

 NOT 23 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Förutbetalda hyreskostnader 6 787 7 426 – –
Övriga förutbetalda kostnader 5 596 – 339 –
Upplupna ränteintäkter 3 047 161 – –
Upplupna intäkter 2 538 11 015 10 207 5 620

Summa 17 968 18 602 10 546 5 620
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NOTER

 NOT 24 – Förändring av eget kapital

  Aktie- Annat Summa
Koncernen  kapital eget kapital eget kapital

Ingående eget kapital 2014-01-01  12 785 1 141 457 1 154 242
Utdelning till ägarna    –36 301 –36 301
Årets resultat    105 124 105 124

Utgående eget kapital 2014-12-31   12 785 1 210 280 1 223 065

  Aktie- Annat Summa
Koncernen  kapital  eget kapital eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01  12 785 1 210 280 1 223 065
Utdelning    –53 902 –53 902
Årets resultat   178 455 178 455

Utgående eget kapital 2015-12-31  12 785 1 334 833 1 347 618

   Balanserade  Summa
Moderbolaget Aktiekapital Reservfond  vinstmedel eget kapital

Ingående eget kapital 2014-01-01 12 785 328 607 190 964 532 356
Utdelning    –36 300 –36 300
Årets resultat    –25 523 –25 523

Utgående eget kapital 2014-12-31 12 785 328 607 129 141 470 533

   Balanserade Summa
Moderbolaget Aktiekapital Reservfond  vinstmedel eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 12 785 328 607 129 141 470 533
Utdelning    –53 902 –53 902
Årets resultat    81 848 81 848

Utgående eget kapital 2015-12-31 12 785 328 607 157 087 498 479

Följande ägare till HSB ProjektPartner AB finns:

Ägare, HSB-föreningen i: Antal aktier Antal aktier, % Ägare, HSB-föreningen i: Antal aktier Andel aktier, % 

Stockholm 15 527 12,15 Nordvästra Götaland 2 876 2,25
Malmö 13 751 10,75 Norra Stor-Stockholm 2 501 1,96
Södra Norrland 12 505 9,78 Umeå 2 501 1,96
Skåne 9 029 7,06 Östra 2 501 1,96
Norr 8 253 6,46 Dalarna 1 501 1,17
Göteborg 7 752 6,06 Södertälje 1 501 1,17
Göta 7 502 5,87 Värmland 626 0,49
Mölndal 6 251 4,89 Karlskoga 501 0,39
Uppsala 6 251 4,89 Filipstad 376 0,29
Östergötland 5 877 4,60 Kristinehamn 301 0,24
Mälardalen 4 628 3,62 Södermanlands län 301 0,24
Sydost 4 002 3,13 Arlanda 101 0,08
Södertörn 3 776 2,95 Storfors 76 0,06
Nordvästra Skåne 3 751 2,93 Kil 51 0,04
Landskrona 3 251 2,54 Norra Bohuslän 26 0,02
   Totalt 127 846 100

Antalet aktier i serie A1 uppgår till 127 801 st medan 45 st aktier tillhör A2–A48. För dessa senare aktieserier föreligger ett särskilt vinstdelningsavtal. 
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NOTER

 Not 25 – Uppskjuten skatt
 
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Temporära skillnader på 
successiv vinstavräkning  –30 736 –12 466 – –

Uppskjuten skatt 
avseende avsättningar 7 854 7 854 7 854 7 854

Outnyttjade underskottsavdrag 17 114  19 739 17 067 12 075

Summa –5 768 15 127 24 921 19 929

 NOT 26 – Övriga avsättningar
 
 Försäkrings- Åtagande enl.
 tekniska entreprenad- Spar-
Koncernen avsättningar  kontrakt bonus Övrigt

Saldo 2014-01-01 10 179 61 250 8 276 35 700
Nya avsättningar – 2 694 – –
Ianspråktaget belopp – –20 611 –201 –
Återfört outnyttjat belopp  –644 – – –

Saldo 2014-12-31 9 535 43 333 8 075 35 700
    
Saldo 2015-01-01 9 535 43 333 8 075 35 700
Nya avsättningar – 1 786 – –
Ianspråktaget belopp –  –18 991 –36 –
Återfört outnyttjat belopp –9 535 – – –

Saldo 2015-12-31  – 26 128 8 039 35 700

 Försäkrings- Åtagande enl.
 tekniska entreprenad- Spar-
Moderbolaget avsättningar  kontrakt bonus Övrigt

Saldo 2014-01-01 – – – 35 700

Saldo 2014-12-31 – – – 35 700
    
Saldo 2015-01-01 – – – 35 700

Saldo 2015-12-31  – – – 35 700

 NOT 27 – Skulder till kreditinstitut och förlagslån
 
 Koncernen Moderbolaget
Förfallostrukturen för skulder 2015 2014 2015 2014

2015 – 260 229 – 40 000 
2016 313 457 – – –
2017  – – – –
2018 – – – –
2019 – – – –
2020– 120 500 120 500 87 500 47 500

 433 957 380 729 87 500 87 500

Som långfristig skuld avses även lån som företaget avser finansiera långfristigt 
och som stöds av överenskommelse om refinansiering.

 NOT 28 – Förlagslån

Skuld till HSB Riksförbund ekonomisk förening som återbetalas 2025 enligt avtal.

 NOT 29 – Fakturerad ej upparbetad intäkt 

Koncernen 2015 2014

Fakturerat belopp 1 536 166 539 982
Upparbetad intäkt  –1 318 877 –458 998

Summa 217 289 80 984

 NOT 30 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Förutbetalda intäkter –  7 908 – –
Semesterlöneskuld 7 054 5 859 7 054 5 859
Pensions- och löneåtaganden 192 2 968 192 2 968
Upplupna räntor 4 426 1 080 521 48
Upplupna entreprenadkostnader 59 251 51 167 – –
Övriga upplupna kostnader 55 861 45 817 3 343 721

Summa 126 784 114 799 11 110 9 596

 NOT 31 – Ställda säkerheter
 
 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Ställda säkerheter för 
reversskulder är:

Aktier 192 140 192 140 192 140 192 140
Fastighetsinteckningar 327 085 285 377 – –

Summa 519 225 477 517 192 140 192 140
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NOTER

 NOT 32 – Ansvarsförbindelser
 

 Koncernen Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Övriga borgensförbindelser 4 938 311 1 694 429 1 744 951 395 778
Regressansvar handelsbolag 963 312 322 540 – –
Övriga ansvarsförbindelser 530 515 530 515

Summa ansvarsförbindelser 5 902 153 2 017 484 1 745 484 396 293
 
För att underlätta försäljningen av bostadsrätter har en återköpsgaranti till 
köparna utfärdats i några av koncernens projekt. Återköpsgarantin innebär att 
koncernen under vissa förutsättningar förbinder sig att återköpa bostadsrätten. 
Omfattningen av eventuella återköp är svår att uppskatta liksom om ett återköp 
och en vidareförsäljning på marknaden kan leda till förluster. Återköpsgarantin har 
inte tagits med beloppsmässigt under linjen eller på annat sätt.

I samband med finansiering av nyproduktion genom byggnadskreditiv lämnas 
borgen av typen solidarisk borgen, proprieborgen eller begränsad borgen. Den 
HSB-förening som samarbete sker med lämnar också borgen. För lämnade bor-
gensåtagande som är solidariska eller proprieborgen redovisas 100 procent av 
åtagandet som ansvarsförbindelse även om de delas med en annan borgensman. 
Vid begränsad borgen redovisas endast det belopp som motsvarar åtagandet som 
ansvarsförbindelse. Sannolikheten att åtagande realiseras betecknas som liten då 
koncernen har 2 163 bostäder i pågående produktion varav endast 150 bostäder 
är osålda, dvs 93 procent är sålt.

 NOT 33 – Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys

Betalda räntor och Koncernen Moderbolaget
erhållen utdelning 2015 2014 2015 2014

Erhållen ränta 6 276 23 561 1 412 4 089
Erlagd ränta –9 974 –16 097 –2 672 –5 489
Erhållen utdelning 34 780 15 002 – –

Likvida medel

Följande delkomponenter 
ingår i likvida medel:  

Kassa och bank 408 000 273 297 171 141 95 485
Kortfristiga placeringar, 

jämställda med likvida medel – 6 831 – –

Summa likvida medel 408 000 280 128 171 141 95 485
 
Därtill tillkommer ej utnyttjad 

checkräkningskredit 444 924 259 842 400 000 600 000
Disponibla likvida medel 852 924 539 970 571 141 695 485

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.

Stockholm den 10 mars 2016

Anders Lago
Ordförande

 Lars Göran Andersson  Peter Lindgren Christer Berglund  Joakim Sander Helena Markgren

 
  Maria Engholm Eva Karlsson Michael Carlsson Lena Rönnberg

 
 Sebastian Lindroth  Matias Lindberg Anders Svensson Jane Svensk
  Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 mars 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i HSB ProjektPartner AB
Org nr 556501–4148

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för HSB ProjektPartner AB för år 2015. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 1–23.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kon-
troll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisning-
en upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av HSB ProjektPartner AB:s och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för HSB ProjektPartner AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställan-
de direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolags-
lagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltning-
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel-
sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordning-
en.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställan-
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING ENLIGT HSBs KOD

Koden, som finns att läsa på www.hsb.se, ska vara ett verk-
tyg för att möjliggöra en demokratisk medlemskontroll av hur 
beslut fattas inom HSB. Koden ska tillämpas efter principen 
”Följ eller förklara”. Nedan redovisas hur HSB ProjektPartner  
styrs, där de väsentliga avvikelser som finns i förhållande till 
koden anges och motiveras.

Då HSB ProjektPartner har de 30 HSB-föreningarna  som 
enda ägare, sker information och kommunikation med dessa  i 
andra former, än vad som gäller för HSB-föreningarna  som kan 
ha tiotusentals ägare och som HSB Kod utgår från. Bolagets 
ambition är att all verksamhet ska kännetecknas av öppenhet 
och transparens i enlighet med kodens inten tioner.

Årsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Former-
na när det till exempel gäller kallelse är därför strikt reglerat i 
bolagsordning och lag.

Val av styrelse och revisorer
Bolagets styrelse består av lägst 3 och högst 13 ledamöter 
som väljs av årsstämman på förslag av en vid föregående års-
stämma vald nomineringskommitté. Dessutom finns en arbets-
tagarrepresentant och suppleant för denne. Nomineringskom-
mittén består av samma personer som HSB Riks förbunds 
valberedning. Vid årsstämman väljs bolagets revisorer för en 
tid av fyra år, efter förslag från nomineringskommittén.

Styrelse
För styrelsens arbete finns en arbetsordning med instruktio-
ner om arbetsfördelning mellan styrelsen och den verkställan-
de direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. 
Arbetsordningen fastställs på nytt varje år och ändras när så är 
påkallat. Så gott som samtliga ledamöter representerar bola-
gets ägare, varav flertalet har utvecklade affärs förbindelser 
med bolaget och är därmed inte oberoende i förhållande till 
bolaget så som anges i koden. 

Styrelseledamöterna har enligt lag ett sysslomanna ansvar, 
vilket innebär en skyldighet att ägna uppdraget den tid och 
omsorg och ha den kunskap som erfordras för att på bästa 
sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen. 

Styrelsens ordförande, vilken i enlighet med bolagsord-
ningen men till skillnad mot vad som anges i koden, utses 
inom styrelsen och har en särställning inom styrelsen med sär-
skilt ansvar för att arbetet är väl organiserat och bedrivs effek-
tivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. 

Styrelsen utvärderar fortlöpande den verkställande direktö-
rens arbete. Styrelsen antar årligen en affärsplan för de kom-

mande tre åren samt fastställer budget för nästkommande år. 
Vid varje styrelsesammanträde behandlas resultat- och likvidi-
tetsrapport. Två gånger per år behandlas tertial bokslut samt 
resultatprognos för det pågående året. Efter räkenskapsårets 
utgång behandlas förvaltningsberättelse med årsbok slut. Utö-
ver det behandlas årligen en särskild risk analys för alla delar 
av produktionsverksamheten och en rapport som visar det fak-
tiska resultatutfallet i genomförda projekt.

Bolagets soliditetstal uppgick vid utgången av 2015 till 
51,4 (57,0) procent, vilket  överstiger bolagets mål för soli ditet 
som är 20 procent. 

Verkställande direktören
Verkställande direktören avger vid varje  styrelsemöte en skrift-
lig Vd-rapport, där väsentliga förhållanden i verksamheten 
redovisas. Verkställande direktören har inga väsentliga  upp-
drag utanför koncernen och dess intressebolag. Verkställande 
direktören har endast fast ersättning, i enlighet med principer 
som fastställts av styrelsen. Från den 1 april 2011 är Matias 
Lindberg verkställande direktör.

Information
Information till ägarna om verksamheten lämnas vid årsstäm-
man och i årsredovisningen, vid aktieägarkonferenser, vid regi-
onala konferenser i olika frågor, genom nära kontakter i den 
löpande verksamheten samt skriftligen när så är påkallat. Utö-
ver det finns information om bolaget på HSBs hemsida www.
hsb.se.

Utbildning
Styrelsens ledamöter erbjuds utbildning som är anpassad 
efter organisationens och de enskilda ledamöternas behov.

Avvikelser från kodens punkter
Följande avvikelser från koden har gjorts:

3.5.3 Någon specifik internkontrollsrapport har inte styrelse-
behandlats utan frågeställningarna har behandlats i samband 
med styrelsens arbetsordning, attestordning, tertialuppföljning 
samt föreningsstyrningsrapporten i sin helhet.

5.1.2 Revisor har fått tillgång till, men inte översiktligt gran-
skat, delårsrapporten 2015 då detta inte längre är ett lagkrav.

5.1.5 Redovisning av hur 80 procent av avistamedlen inom 
fem bankdagar kan betalas tillbaka har ej skett då inga inlåna-
de avistamedel förekommer.

HSBs kod för föreningsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
 principerna och HSBs värderingar. Från den 1 januari 2008 gäller koden för HSB-föreningarna, 
HSB Riksförbund och för HSBs nationella bolag.
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HSB PROJEKTPARTNER 
STÄRKER HSBs POSITION 
PÅ BOSTADSMARKNADEN 
HSB ProjektPartner är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare 
2015 byggstartade vi flest bostadsrätter av alla aktörer utanför Stockholm 
och genom vår nationella kompetens kan HSB ytterligare stärka positionen på 
bostadsmarknaden. Vi skapar bostäder för nya generationer med projekt som 
HSB Living Lab och satsningen HSB 100, förenat med vårt ansvar för Sveriges 
största bosparande. Vi är HSBföreningarnas partner i nyproduktionen och 
utvecklar bostäder till medlemmarna i Sveriges största bostadskooperation.
 
Vill du samarbeta, har du projektidéer eller funderar på hur det skulle vara att 
jobba här? Hör av dig! Kontaktuppgifter finns på HSB.se/projektpartner 




