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VD HAR ORDET

2014 har varit ett framgångsrikt år för HSB Umeå. Årets resul-
tat visar på en rejält ökad lönsamhet. Soliditeten har stärkts och 
räntabiliteten har ökat i koncernen. Framför allt är det produk-
tionen av nya bostäder som bidragit till det fina resultatet. Vi kan 
konstatera att efterfrågan på nyproduktion stigit och bostadsbyg-
gandet skjutit fart igen. Efterfrågan på bostäder är stor och under 
året har de projekt som säljstartats snabbt sålt slut. 
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En efterfrågad verksamhet är den som vår En-
ergi och entreprenadavdelning levererar och som under 
året har utökats för att kunna möta alla förfrågningar 
från kunder. Genom våra energitjänster och samordna-
de upphandlingar hjälper vi kunden att spara på både på 
både miljö och kostnader. Hållbarhet är något som lig-
ger oss varmt och hjärtat och genomsyrar hela vår verk-
samhet. Därför tycker vi att det är extra roligt att denna 
verksamhet fått så stort genomslag bland våra kunder.  

Att planera och bygga nya bostäder till våra 
medlemmar kommer alltid att vara en mycket viktig 
del av verksamheten. Byggbar mark är ett framtida 
problem och fler byggrätter måste skapas. HSB jobbar 
aktivt med markförsörjningen men det ligger ett stort 
ansvar på kommunen att erbjuda ny mark. Marktilldel-
ning i attraktiva lägen är en förutsättning för att vi ska 
kunna nå vårt mål att bygga minst en (1) bostadsrätts-
förening per år med i snitt 90 lägenheter. Därför är det 
köp av mark vi har genomfört tillsammans med HSB 
Produktion AB och PEAB Sverige en viktig och stra-
tegisk investering för HSB Umeå. Stadslidenområdet, 
söder om Mariehemsvägen, ligger fint i en sydvästslutt-
ning nära Universitet och Sjukhus och är ett markom-
råde bestående av minst tre detaljplaner som ger oss 
möjlighet att bygga cirka 500 lägenheter totalt. 
 Idag ser vi en tydlig efterfrågan på mindre bo-
städer och därför har vårt senaste projekt på Sandåkern, 
brf Utsikten 2, anpassats så att det innehåller det som 
marknaden efterfrågar – små yteffektiva bostäder. De 
60 lägenheterna, fördelade på två stycken fyra våningar 
höga hus, sålde snabbt slut och extra roligt är det att se 
att så många bosparare valde att utnyttja sin förtur för att 
köpa en lägenhet. Inflyttning är planerad till hösten 2015.  

Mäklarstatistik visar på fortsatt stora prisökning-
arna på begagnade bostadsrätter i Umeå. Prisökningen 
har legat på 20 % (glidande medelvärde) under 2014. 
Kostnaden att bo i en ny bostadsrätt är betydligt lägre 
än i en motsvarande hyresrätt. I Umeå är det en stor 
konkurrens med många- och nya aktörer som erbjuder 
såväl bostadsrätter som hyresrätter. Vår bedömning är 
att konkurrensen ökar ytterligare de närmaste åren.
 
En omvärldsanalys som HSB genomfört både på 
riksplanet, men också lokalt, visar på en tydlig trend 
där kunden efterfrågar, och ställer krav på, mer ”föräd-
lade”, förvaltningstjänster. Ett tydligt bevis på detta är 
den ökade efterfrågan vi ser på tjänster från vår Entre-
prenad- och energiavdelning. 
 Konkurrensen mot våra förvaltningstjänster är 
fortsatt hård. För att vara konkurrenskraftiga måste vi 
erbjuda rätt tjänster utifrån kundens behov. Vi uppnår 
det genom att fortsätta agera proaktivt och hela tiden 

utveckla och förädla verksamheten. Stora IT-satsningar 
kommer att genomföras under 2015 för att effektivise-
ra verksamheten och erbjuda kunden ökad kundnytta 
genom nya webbaserade applikationer. Vi förenklar för 
kunden som kan utföra sina tjänster oberoende av vis-
telseort och under dygnets alla timmar. Samtidigt kan 
regionföreningarna gemensamt sänka sina kostnader 
för drift och utveckling genom ökad samordning av 
IT-verksamheten. Det kommer att bland annat att ställa 
krav på ökad samordning av arbetsprocesser inom res-
pektive förening. Resultatet blir ökad effektivitet inom 
organisationen, en ökad möjlighet till samverkan mel-
lan regionföreningarna och en bättre lönsamhet inom 
affärsområde förvaltning.
 
Nya regler ställer nya krav på verksamheten. 
Just nu pågår arbetet ute i bostadsrättsföreningarna 
med en översyn av stadgarna. Alla bostadsrättsfören-
ingar behöver se över sina stadgar för att anpassa till 
gällande lagstiftning. På grund av nya avskrivnings-
regler ställs krav på ändringar i den paragraf som 
gäller årsavgiften och vad den ska täcka. Skrivningen 
i nuvarande stadgar innebär att bostadsrättsförening-
en inte får redovisa ett långsiktigt bokföringsmässigt 
underskott. Genom att anta de nya normalstadgar för 
brf som våra jurister arbetat fram så får man uppda-
terade stadgar som är lättare att tolka och dessutom är 
anpassade utifrån de nya förutsättningarna. Viktigt att 
fundera på innan man fattar beslut om nya stadgar är 
dock fördelningen av underhållsansvaret mellan för-
eningen och den boende eftersom många idag valt att 
göra en anpassning som avviker från normalstadgarna.  
 Slutligen vill jag tacka alla medlemmar, bo-
stadsrättsstyrelser och övriga kunder för visat förtroen-
de under året. Jag vill också tacka all personal för en 
fantastisk insats och för att vi tillsammans fortsätter att 
utveckla HSB Umeå till en ledande aktör inom bostads-
byggande och fastighetsförvaltning inom Umeå- och 
Vännäs kommun.

Björn Dahlberg
VD, HSB Umeå
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DET GODA  
BOENDET

HSB är Sveriges största bostadskooperation, där varje med-
lem har en röst. Som medlemsägd bostadsrättsorganisation är vårt 
mål kanske inte det uppenbara, men för oss det enda självklara, att 
vinsten ska gå tillbaka till verksamheten så att vi tillsammans kan 
skapa det goda boendet. 
 För oss är tryggheten i relationen mellan medlemmen 
och HSB det absolut viktigaste, såväl ekonomiskt som fysiskt. 
Därför bygger vi våra bostäder utifrån dem som ska bo och leva i 
dem. Vi värnar för omsorgen om detaljerna och fäster stor vikt vid 
samvaro, trivsel och harmoni, nu och i framtiden.

ETHOS – VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND 
Sedan 1923 har HSB byggt, utvecklat och förvaltat boenden för 
över en miljon människor. Vår erfarenhet och kompetens skapar 
ett gott boende för våra medlemmar och kunder – ett boende som 
är långsiktigt hållbart och som baserar sig på våra gemensamma 
värderingar ETHOS; Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtan-
ke och Samverkan.

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att 
verka under samma varumärke har tre gemensamma styrdoku-
ment antagits. Dessa ska vara vägledande för vår verksamhet re-
gionalt. Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman orga-
nisationen under det gemensamma varumärket. Det kan ses som 
ett kontrakt där vi inom HSB gett varandra löftet om att arbeta 
tillsammans och enhetligt för ökad och tydliggjord medlemsnytta. 
 
* HSB Kompassen - Vägvisaren till det goda boendet
Beskriver HSBs gemensamma vision, uppdrag, synsätt och foku-
sområden med gemensamma mål. 

* HSB Varumärkesriktlinjer
Ett styrdokument som innehåller riktlinjer för hur det gemen-
samma varumärket hanteras för att tydliggöra vårt erbjudande till 
medlemmar och andra målgrupper.

* HSBs kod för föreningsstyrning
Utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa princi-
perna och HSBs värderingar. ”Koden” styr hur vi arbetar för att 
uppfylla medlemmars rätt till insyn och inflytande.
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HSB Umeå bildades 1933 och om-
fattar Södra Västerbotten där vi bedriver verk-
samhet i Umeå och Vännäs kommun. Verk-
samheten är organiserad i fem olika områden: 
Förvaltningstjänster (tekniska och administra-
tiva), Energi och entreprenad, Nya bostäder, 
Medlemsverksamhet samt Egna fastigheter. 
Alla dessa områden finns beskrivna längre fram.  
 Precis som alla andra HSB föreningar 
så återinvesterar vi vår vinst till medlemmarna. 
Det innebär att överskottet används till att bland 
annat utveckla tjänsteutbudet till föreningar och 
medlemmar, bygga nya bostäder samt utveckla 
medarbetarnas kompetens och de egna fastighe-
terna. 
 Antalet medlemmar i HSB Umeå ökar 
ständigt och med 395 nya medlemmar 2014 når 
vi vårt uppsatta mål på en treprocentig ökning 
per år. En annan positiv trend är att antalet bospa-
rare fortsätter att öka och att vi nu kan stoltsera 
med 1225 bosparare. Den nya möjligheten att 
bli medlem och öppna ett bosparande direkt via 
webben förenklar för den som vill bli bosparare - 
något vi tror är en bidragande orsak till ökningen 
av både medlemmar och bosparare.

HSB UMEÅ

8995 medlemmar
60  
bostadsrätts 
föreningar

1225 bosparare 233
hyreslägenheter

4546 bostadsrätter
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VI ÄR VÅRA  
MEDLEMMAR

HSB Umeå är en stark och trygg aktör på bostadsmarknaden. 
Som medlemsägd organistation innebär det dessutom att alla 8995 
medlemar är en högst vital del av verksamheten. Därför ser vi det 
som en självklarhet att sätta medlemmarna först och arbeta hårt för 
att ta hand om dem på bästa sätt. 
 Tack vare HSB Umeås parlamentariska organistaion kan 
alla medlemmar vara med och påverka verksamheten då varje med-
lem utgör en röst. Oavsett om man via HSB Umeå är bostadsrättsä-
gare eller medlem utan att inneha bostad så gäller samma princip för 
alla, en medlem – en röst
 Den enskilda medlemmen som bor i en bostadsrätt kan vara 
med och påverka genom att skriva motioner eller kandidera till en 
post i bostadsrättsföreningens styrelse. Den medlem som vill påverka 
beslut som tas inom HSB Umeå har även rätt att lämna motioner till 
HSB Umeås föreningsstämma. Besluten på föreningsstämman tas av 
fullmäktige. Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Umeå 
kan utse minst en fullmäktigeledamot.
 Eftersom det goda boendet är vårt ledord så tycker vi det 
är extra viktigt att vi kan erbjuda trygghet och kloka råd till våra bo-
stadsrättsföreningar. En bostadsrättsförenings styrelse består ofta av 
lekmän som genom sitt uppdrag har ett stort ansvar för både förening-
en och dess medlemmar. För att stötta bostadsrättsföreninges styrelse 
utser HSB Umeå en kunnig och erfaren person som HSB ledamot. 
HSB ledamoten finns också som en trygghet för de enskilda medlem-
marna eftersom de bevakar alla medlemmars intressen och ser till att 
styrelsen agerar enligt gällande stadgar och lagar. För styrelsen är vi 
den neutrala parten som kan komma med råd och kunskap, till exem-
pel vid knepiga medlemsärenden.
 En annan värdefull medlemsförmån som både bostadsrätts-
föreningar och enskilda medlemmar kan ta del av är den kostnadsfria 
juridiska telefonrådgivning som HSB erbjuder. Där kan våra med-
lemmar ställa frågor om allt som rör boendet (men även om familje-
rättsjuridik). I samarbete med Juristbyrån på Swedbank så erbjuder vi 
dessutom våra medlemmar en kostnadsfri Livbesiktning, där man i 
lugn och ro kan gå igenom sin familjesituation.

Trygghet och kunskap är något vi i HSB Umeå anser går hand 
i hand. Därför erbjuder vi alltid ett brett utbud av kurser och utbild-
ningar som är speciellt utformade för att underlätta arbetet i en bo-
stadsrättsförening. Alla våra kunder har möjlighet att anmäla sig till 
våra utbildningar, givetvis med rabatterat pris till våra egna medlems-
föreningar.

Medlemsmagasinet Hemma i HSB är en mycket populär 
tidning som landar i brevlådan hos våra medlemmar sex gånger per 
år, helt kostnadsfritt. I tre av dessa nummer finns HSB Umeå repre-
senterade med lokala reportage, intervjuer, erbjudanden, expertråd-
givning och mycket mer. 
 Fyra gånger per år får även alla styrelseledamöter i bostads-
rättsföreningarna tidningen HSB Uppdraget som innehåller värdefull 
information och tips som syftar till ett lyckosamt styrelsearbete. 

Användbara erbjudanden är en värdefull medlems-
förmån både för bostadsrättsföreningen och för den enskilde 
medlemmen. Många av de tecknade ramavtalen är rikstäck-
ande men under det senaste åren har även en rad nya lokala 
avtal tecknats som skapar fördelar för medlemmarna. En stor 
del av bostadsrättsföreningarna har idag tecknat förmånliga 
bredbands- och kabel-TV avtal via våra rikstäckande avtal. 
Dessutom kan den som t.ex. ska renovera hemma ta del av 
en rad olika erbjudanden som ger rabatt på inköpen. 

En värdefull medlemsförmån är möjligheten att 
möjligheten att få förtur till en bostad. Bosparande medlem-
mar kan utifrån sina bosparpoäng söka förtur till hyresrätter 
i hela landet. Denna förtur gäller dessutom alla HSBs nypro-
ducerade bostadsrätter och eftersom vi från och med i år har 
infört två separata köer för de två boendeformerna så ökar 
chansen att hitta sitt drömboende.
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TRYCKET 
ÖKAR!

Med en allt större bostadsbrist i 
landet och ett ständigt stigande 
tryck på bostäder blir det också allt 
svårare att ta sig in på bostadsmark-
naden. Hos HSB vill vi att våra 
medlemmar ska ha den chansen.  
Genom att öppna ett HSB-bospa-
rande går man raka vägen in i 
VIP-kön och får förtur till både 
hyresrätter och nyproducerade bo-
stadsrätter över hela landet. Det är 
snabbt, enkelt och det kostar inte 
mer än man själv väljer att avvara .

NYHETER

FLER BOSPARPOÄNG

MEDLEM 
PÅ NÄTET

3 
SPARFORMER BOSPARA DIREKT

Från och med 1:a maj 2014 är det möjligt att spara upp till 5 bosparpoäng per 
månad istället för det tidigare 3 bosparpoängen. Det gör att man kan få ihop 
hela 60 poäng per år.

Tack vare en nyutvecklad webblösning 
är det numera fullt möjligt att bli HSB-
medlem i realtid. Ansökan har dessutom 
förenklats rejält. Det enda som krävs är 
val av den region man vill bli medlem 
i samt ett personnummer - resten sköts 
automatiskt och betalningen genomförs 
direkt. Detta underlätter för den som är i 
färd med att köpa sitt drömboende eller 
vill få förtur 
till en hyreslä-
genhet. 

Förutom det vanliga Bospar-
kontot och Fasträntekontot så 
finns från och med i år även 
möjlighet att bospara i fon-
der. Precis som tidigare är det 
Swedbank som är kontoförande 
bank för HSBs bosparande.

Precis som med medlemskapet går det nu att öppna sitt bosparkonto direkt på web-
ben. Inget mer köande på banken, nu kan man gå direkt från hsb.se/blimedlem till hsb.
se/bospar och börja spara poäng till sitt 
drömboende.

2015

Under början av 2015 lanserades 
det nya HSB.se. En helt nytt utseen-
de med fler funktioner och en bättre 
anpassning för medlemmar, region-
föreningar och bostads-
rättsföreningar.
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Att förvalta fastigheter är ett av våra vik-
tigaste uppdrag och kanske också något 
av det vi är allra bäst på. Hos oss på HSB 
Umeå är det en del av vårt uppdrag att 
hjälpa våra bostadsrättsföreningar, sam-

fälligheter och andra fastighetsägare att sköta förvaltningen på ett tryggt, stabilt och långsiktigt hållbart sätt. Vi vet att 
ingen kund är den andra lik och att alla, stora som små bostadsrättsföreningar har sina egna specifika behov.
 Vårt heltäckande utbud av tjänster inom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning ger oss fantastiska 
möjligheter att skräddarsy de avtal vi erbjuder. Oavsett om kunden vill köpa delar eller väljer att låta oss ta hand om hel-
heten så är det viktigt att avtalen är skräddarsydda för att passa varje kunds specifika behov. Kundens bästa är vårt bästa 

Den administration som krävs för att uppfylla kraven 
som ställs på en förening innebär en hel del tid och ar-
bete för en styrelse. För att underlätta detta finns HSB 
Umeås administrativa förvaltning. Precis som övriga 
förvaltningstjänster så är den skräddarsydd för att passa 
kundens behov och kan omfatta allt från valda delar till 
att vi tar hand om helheten.Våra administrativa tjänster 
omfattar allt från bokföring och bokslut till elektronis-
ka tjänster, avgiftsaviseringar, överlåtelser och myck-
et mer.  HSB Portalen är ett gemensamt HSB-projekt 
med en rad webb-baserade tjänster som vi erbjuder våra 
medlemmar, kunder och andra intressenter. Nytt för i 
år är tjänsten föreningsdokument, ett dokumenthante-
ringssystem inom ramen för HSB Portalen.

Genom vår tekniska förvaltning ser vi till att alla kunder 
får hjälp med den inre och yttre skötseln av fastigheterna 
på ett professionellt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart 
sätt. Genom vår långa och breda erfarenhet inom området 
så lämnar vi inget åt slumpen. 
 Oavsett vad det handlar om så för vi en kontinu-
erlig dialog med kunden vilket gör att styrelsen lugnt kan 
lämna över det arbete som förvaltningsansvaret innebär till 
oss. Precis som med våra kundteam tycker vi att det är vik-
tigt med kontinuitet och trygghet, därför får varje kund ”en 
egen” fastighetsskötare och lokalvårdare. På så vis kan vi 
erbjuda en personlig fastighetsservice som lär känna fören-
ingen utan och innan.

En del av vårt framgångsrecept inom förvaltningen är våra kundteam. Hur teamenär sammansatta beror helt på vilka avtal 
kunden har, gemensamt är dock att alla som ingår i teamet har sin specialkunskap. Det kan handla om ekonomer, kund-
centerpersonal, fastighetsskötare, förvaltare, lokalvårdare m.fl. Grunden i konceptet är att alla som arbetar med en specifik 
kund ska ha en kontinuerlig kommunikation med varandra för att på så vis alltid veta vad som händer ute hos kunden. Med 
olika infallsvinklar på kundens behov så gynnar det tjänsteutveck-
lingen och möjlighetern att anpassa vår leverans utifrån varje kunds 
specifika behov.

ADMIN 
ISTR 
ATION TEKNIK

KUNDTEAM

så för oss är det en självklarhet att alltid arbeta för lång-
siktiga och trygga affärsrelationer. Genom återkommande 
driftmöten, kundteamsträffar, kundundersökningar och 
kontinuerlig dialog kan vi i ett tidigt skede fånga upp för-
ändringar i kundens behov och optimera tjänsterna. 

FÖRVALTNING

HSB Föreningsdokument är en ny tjänst i Portalen som erbjuder digital dokumenthantering. Via Föreningsdokument 
kan förtroendevalda publicera dokument som ska visas för styrelsen och också för bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Tjänsten är också HSB Umeås nya primära kommunikationskanal ut till bostadsrätts-
föreningarnas förtroendevalda när det gäller information, dokument och blanketter 
som rör styrelsearbetet.NYHET!
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Att ta hand om en fastighet på bästa sätt ställer stora krav på 
en styrelse och när det är dags att handla upp ombyggnationer 
eller renoveringsarbeten går det inte att poängtera nog tydligt 
– gör upphandlingen med omsorg!
 Om man inte har kompetensen i styrelsen är det vik-
tigt att ta in hjälp, särskilt i stora projekt där de ekonomiska 
riskerna är stora och gedigen erfarenhet kan vara avgörande. 
Besluten som ska fattas är många och allt från entrepreör-
skontrakt, tidsplaner, bygg- och projektledning, myndighets-
kontakter, kontroller och slutbesiktning ställer oerhört stora 
krav på den som ansvarar för upphandlingen. Inte sällan krä-
ver det fackmannakunskap. Allt detta är tjänster som HSB 
Umeå har specialiserat sig på och som vi framgångsrikt har 
hjälpt våra kunder med. Genom en totalentreprenad håller vi 
ihop  det projekt som kunden vill ha genomfört, ser till så 
att allt går rätt till och tar ansvaret för helheten. Vi tar även 
med den ekonomiska aspekten i förhandlingen och så långt 
det är möjligt erbjuder vi även samordnade upphandlingar. 
Genom föreningarnas underhållsplaner har vi möjlighet att 
identifiera föreningar med likartade underhållsbehov och på 
så vis erbjuda ekonomiska vinster genom samordnade upp-

handlingar. När flera föreningar går ihop i en gemensam 
upphandling så blir volymen större, fler entreprenörer blir 
intresserade av projektet och på så vis kan vi pressa priserna. 
Dessutom minskar upphandlingskostnaden eftersom det är 
fler än en som är med och delar på den. 

Under 2014 har HSB Umeås energi och entreprenadavdel-
ning haft fullt upp. Det har varit ett år fyllt till bredden med 
energiåtgärder ute hos våra bostadsrättsföreningar och vi är 
mycket glada över de lyckade resultaten. Eller vad sägs om 
enerigåtgärd etapp 1, byte av värmepumpsanläggning, byte 
av lägenhetsdörrar, takbyten och obligatoriska ventilaions-
kontroller. HSB Umeås energi och entreprenadavdelning har 
varit behjälpliga i samtliga arbeten och tack vare den elektro-
niska underhållsplanen har inte mindre än 11 bostadsrättsför-
eningar kunnat dra nytta av samordnade upphandlingar.

ENERGI
OCH
ENTR
EPRENAD
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I takt med att energipriserna stiger så ökar också kostnaden för 
bostadsrättsföreningarna ute i landet. Energikostnaden är, och 
har alltid varit en av de största utgifterna för en bostadsrätts-
förening. Det är också en post som kräver ständigt arbete och 
översyn för att följa med i utvecklingen och inte orsaka än mer 
utgifter för en förening. Det är här HSB Umeås Energi och 
Entreprenadavdelning kommer in. Med rätt åtgärder kan man 
förbättra energiförbrukningen och på så vis sänka kostnaderna 
rejält.  Varje fastighet är unik och det är mycket viktigt att man 
arbetar med en helhetssyn över byggnaden, så att alla åtgärder 
fungerar med varandra och  redan befintliga system. På avdel-
ningen för Energi och Entreprenad har vi därför utformat ett 
åtgärdspaket som anpassas efter varje kund och deras unika 
behov. 

Det första steget är att samla in energistatistik för den ak-
tuella föreningen. Den presenteras för styrelsen och kommer 
sedan att utgöra grunden för det fortsatt arbetet med att minska 
energiförbrukningen.

En energiutredning är en total genomgång av fastighe-
tens energianvändning som visar vilka möjliga besparingar det 
finns, både på lång och kort sikt. Denna utredning genomförs 
som steg två i åtgärdspaketet.
 Efter att vi, tillsammans med styrelsen har gått ige-
nom utredningen så utarbetar vi ett åtgärdspaket som är spe-
cifikt utformat för att passa kunden på bästa sätt. Allt behöver 
såklart inte åtgärdas på en gång. Det viktiga är att styrelsen 
har en helhetsbild att utgå ifrån när de bestämmer sig för vilka 
åtgärder de vill börja med. När detta är gjort kan HSB Umeå 
hjälpa till med upphandlingen och i vissa fall också genomföra 
en samordnad upphandling som syftar till att hålla nere kost-
naderna för föreningarna.

Driftövervakning och styrning av värme- och ven-
tilationssystem är minst lika viktigt som att ha nya smarta sys-
tem. Även detta är en tjänst som HSB Umeå specialiserat sig 
på för att tillhanda hålla kunderna så effektiva lösningar som 
möjligt, så att de får ut maximalt av sina investeringar.

Eftersom vi har satt som mål att nyttja minst 
90% vindel av vårt totala elbehov så är ett vind-
kraftverk så klart nödvändigt. Det är här HSB 
Vind Umeå kommer in. HSB Vind Umeå är en 
ekonomisk förening som äger ett vindkraftverk 
på Granberget norr om Umeå. Alla HSB fören-
ingar har möjlighet att bli medlem i föreningen 
och köpa andelar som bidrar till produktionen av 
klimatsmart el och minskade koldioxidutsläpp.  
Med 1181 andelar i HSB Vind Umeå så täck-
er det nästan hela HSB Umeås behov av el, det 
innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 
314 ton, ett stort steg mot att uppnå våra klimat-
mål.

ENERGI
TJÄNSTER

HSB VIND

RAMAVTAL

På HSB Umeå värderar våra samarbetspartners 
högt, de har en väldigt viktig funktion i den 
dagliga service vi erbjuder våra kunder. Som 
medlem i HSB Umeå, oavsett om det är en bo-
stadsrättsförening eller enskild medlem, så finns 
det tack vare våra ramavtal, flertalet fördelaktiga 
medlemspriser att välja bland. Förutom de riks-
täckande ramavtalen via HSB Inköp så finns det 
sedan en tid tillbaka också flertalet lokala ramav-
tal. Samtliga leverantörer är noggrant utvalda för 
att erbjuda en hög kvalitet till våra medlemmar 
och kunder. 
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NYPRODUKTION

SANDÅKERN

MARIEHÖJD

Att utveckla boende och skapa bra bostäder är en vik-
tig del av vårt uppdrag. Därför byggs våra hus alltid 
med omfattande hänsyn till miljö, hälsa och energiför-
brukning. Alla våra nya hus byggs med målet att de 
ska miljöcertifieras enligt det svenska miljösystemet 
Miljöbyggnad silver. Det innebär låg miljöbelastning, 
god innermiljö med naturliga material och att husen 
projekteras med högt ställda energikrav.  I våra hus 
ska man trivas och må bra, hos oss finns det goda bo-
endet.
   Byggandet av nya bostäder har verkligen ta-
git fart under 2014. Bostadsbristen i Umeå är en stän-
digt aktuell fråga och med målet att producera minst 
en bostadsrättsförening per år s har vi verkligen inte 
legat på latsidan. Vi har genomfört inte mindre än tre 
säljstarter under året. Vid nyproduktion finns krav på 
att minst 30% av lägenheterna måste vara sålda innan 
byggnationerna påbörjas. Om projektet består av flera 
etapper måste dessutom ytterligare 20% av den första 
etappen sålts för att vi ska säljstarta nästa etapp. För 
de etapper som säljstartats under 2014 har säljmålen 
uppnåtts på bara några få veckor.

Området som från början kallades Stadsliden har nu fått det mer passande namnet Mariehöjd. Området ligger placerat 
på gångavstånd från Mariehems centrum, i anslutning till service, skolor, universitet, sjukhus och rekreationsområ-
den. Under en tioårsperiod kommer HSB Umeå tillsammans med Peab att bygga mellan 500-600 nya bostäder som 
tillsammans kommer bestå av flera bostadsrättsföreningar. 
 Den 25 november gick säljstarten av den första bostadsrättsföreningen i det nya området av stapeln. Brf Ma-
riehöjd 1 som totalt kommer att bestå av 114 lägenheter delas upp i två etapper där etapp 1 som består av två stycken 
åttavåningshus är idag slutsålda. I etapp 2 som består av ett sexvåningshus med bostäder i fyra plan finns i skrivan-
de stund endast ett tiotal lediga lägenheter kvar. 
Första inflyttning i området beräknas till hösten 
2016.

Under hösten 2014 påbörjades byggnationerna av vad som kommer att bli de sista etapperna på Sandåkern. Brf Ut-
sikten 2 som består av två fyravåningshus ligger granne med de två höghusen i Brf Utsikten 1. Husen har placerats så 
att en grön och bilfri innergård skapas. Projektet som snabbt sålde slut innehåller 60 stycken lite mindre, yteffektiva 
lägenheter - något vi ser att marknaden efterfrå-
gar. Under tredje kvartalet 2015 kommer de nya 
ägarna att få tillgång till sina nya fina bostäder.
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* El vindkrakWh/kvm 48,40 56,00 50,80 60,40 64,30
* El övrig kWh/kvm 2,80 -0,70 3,60 3,90 0,00

2010 2011 2012 2013 2014
Vindkraft 64,3 60,4 50,8 56 48,4
Övrig el 0 3,9 3,6 -0,7 2,8
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Vindkraft Övrig el

HSB Umeås ambition att erbjuda Det Goda Boendet till medlem-
marna omfattar alla medlemmar, även de som inte kan, eller vill 
köpa egen bostad. Så trots att bostadsrätten tillhör vår kärnverk-
samhet så utgör våra hyresrätter en viktig förmån för våra medlem-
mar. Som medlem i HSB Umeå har man förtur till våra 233 hyres-
lägenheter i Umeå men även på en rad andra orter runt om i landet. 
 HSB Umeå har som mål att vara en förebild i arbetet med 
att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Vi ser det 
därför som en självklarhet att våra egna fastigheter ska utgöra en 
del av denna förebild. Vårt fastighetsbestånd består av 7 fastighe-
ter, 233 hyresrätter och ett tjugotal lokaler, som vi ständigt arbetar 
med att energieffektivisera, bland annat genom fastighetsstyrning 
av värme och ventilation.
 Vi ser också möjligheten att förädla våra befintliga fastig-
heter för att öka driftsnettot, höja fastigheternas marknadsvärde och 
resultatet för koncernen. Ett exempel på detta är bland annat hiss-
byten till mer energieffektiva hissar, som genomförts i vår fastighet 
Balder på Skolgatan. 
 Under 2015 kommer vi färdigställa en ny lokal för HSB 
Umeås kundcenter där bland annat ventilation och värmesystem är 
baserat på den senaste tekniken.

EGNA
FASTIGHETER

* Värme kWh/kvm 110,00 122,80 127,60 121,40 160,60
Utsläpp CO     kg 226,20 265,07 308,81 317,51 292,80

2010 2011 2012 2013 2014
Fjärrvärme 292,8 317,51 308,81 265,07 226,2
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* Vatten kbm/kvm 1,78 1,63 1,50 1,59 1,41

2010 2011 2012 2013 2014
Vattenförbr   1,41 1,59 1,5 1,63 1,78
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Medarbetarna på HSB Umeå är vår viktigaste tillgång 
i arbetet med det Goda Boendet. Det är tack vare våra ekono-
mer, energiingenjörer, förvaltare, fastighetsskötare, kundcen-
termedarbetare, lokalvårdare m.fl. som vi kan erbjuda tjänster 
av hög klass till våra kunder. 
 Kompetensen hos vår personal är en färskvara vi sät-
ter stort värde vid och som vi ständigt arbetar med att utveck-
la. De faktorer som våra kunder anser vara en av de viktigaste 
vid val av fastgihetsförvaltare är just personalens kompetens, 
tätt följt av personalens servicekänsla och bemötande. Våra 
medarbetare får redan idag höga betyg i dessa frågor men för 
att vi ska kunna behålla dessa goda omdömen så ser vi det som 
ett ständigt pågående arbete att medarbeterna får möjlighet att 
fördjupa sina kompetenser för att på så vis kunna möta varje 
kunds specifika krav och förväntningar. 

Under 2014 har en kompetensinventering genomförts 
bland alla medarbetare och utifrån denna planeras vidareut-
bildningar för att utveckla spetskompetenserna. Vissa delar 
av verksamheten omfattas dessutom av myndighetskrav som 
innebär krav på specialutbildad personal. Några exempel på 

detta är Heta Arbeten 
och Taksäkerhet. För 
att medarbetarna ska 
kunna prestera på tipp 
så krävs det också att 
de mår bra. Under 
2014-års personalkon-
ferens var detta ett ge-
nomgående tema som 
vi tog fasta på – det 
egna välmåendet.

En lärorik och inspirerande föreläsning av hälsoexperten 
Mats Petersson lade grunden för fortsatt arbete i personlig 
utveckling där medarbetarna bland annat har utbildats i per-
sonlig effektivitet, stresshantering och projektledning. Att 
medarbetarna mår bra är också en förutsättning för att hålla 
sjukfrånvaron på en låg nivå, och glädjande nog så fortsatte 
sjukfrånvaron att sjunka även under 2014. 
 Under året som gått har HSB lanserat ett nytt riks-
täckande intranät som ska bidra till att förbättre den interna 
kommunikationen i organisationen. Här kan medarbeterna ta 
del av lokal information och kommunikation via det lokala 
intranätet, men på samma plattform även ta del av det centra-
la intranätet som möjliggör informationsutbyte med samtliga 
HSB föreningar ute i landet. På så vis har vi fått tillgång till 
en enorm kunskapsbank som möjliggör informationsutbyte 
på en helt ny nivå. Arbetet med intranätet fortsätter under 
2015.
 

MED
ARBET
ARNA

MEDARBETARE
Medeltalet anställda 42 40 42 41 42

Total sjukfr% 2,00 3,00 3,40 4,17 4,53
2010

Total sjukfr   4,53
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB Umeå tillämpar de HSB-gemensamma styrdokumen-
ten HSB Kompassen, HSB Varumärkesriktlinjer och HSB Kod 
för Föreningsstyrning. Denna rapport är upprättad enligt riktlin-
jerna i HSBs kod för föreningsstyrning.
 Föreningsstyrningsrapporten för 2014 har i likhet med 
tidigare år inte granskats av föreningens revisorer och utgör inte 
en del av de formella årsredovisningshandlingarna. 

BAKGRUND
Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk kod 
för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värde-
ringar. Syftet med koden är att få ett verktyg som i praktiken kan 
säkerställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur be-
slut fattas inom HSB. Koden innebär bland annat att årsredovis-
ningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som 
beskriver hur HSB Umeå tillämpat koden under räkenskapsåret 
2014. HSBs Kod praktiseras enligt principen ”följ eller förklara” 
vilket innebär att om HSB Umeå i något avseende avviker från 
koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrnings-
rapporten.
Till grund för styrning av koncernen ligger förutom föreningens 
stadgar och dotterbolagets bolagsordning även lag om ekono-
misk förening, aktiebolagslagen, samt andra tillämpliga lagar 
och regler. HSB Umeå arbetar även i enlighet med interna styr-
dokument för HSB-rörelsen vilka är: HSB Kompassen och HSB 
Varumärkesriktlinjer samt de synsätt inom finans, utveckling, 
kvalitet, miljö, information och kompetensutveckling som har 
antagits av HSBs förbundsstämma.

TILLÄMPNING AV KODEN
HSB Umeå följer Koden med undantag för nedanstående punk-
ter:
1.2.6 Val av ordförande. Då styrelsen internt bedöms ha den bäs-
ta kännedomen om gruppens kompetens och vilka arbetsformer 
som ska tillämpas har stämman beslutat att styrelsen även fort-
sättningsvis skall konstituera sig själv och utse ordförande.
3.1.3 Suppleanter. HSB Umeå har valt att göra avsteg från koden 
och behålla dessa i föreningens styrelse. Genom att de närvarar 
vid styrelsens sammanträden skapar de ett ökat engagemang och 
insyn i föreningens verksamhet. Suppleanterna tillför också sty-
relsen en bredare kunskapsbas genom sina olika erfarenheter.

På föreningens hemsida finns en särskild avdelning ”Förenings-
styrning” där information som rör formella krav på verksam-
heten publiceras.

VALBEREDNINGEN OCH DESS ARBETE
Den av föreningsstämman utsedda valberedningen har under 
året bestått av tre ordinarie ledamöter och en suppleant; 
Stig-Erik Renkonen (sammankallande)   
Ledamot i valberedningen sedan 2005  
76 år      
Tidigare erfarenhet: kvalitetsrevisor Volvo Umeverken, Me-
tallordförande
Andra uppdrag i HSB     
   
Gunvor Lövgren
Ledamot i valberedningen sedan 2009
73 år
Pensionär, f.d. universitetslektor
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot, ordförande i HSB brf 
Huggaren   

Lennart Odhström    
Ledamot i valberedningen sedan 2014  
58 år
Journalistutbildning    
Radiojournalist   
Ordförande i HSB brf Näckrosen 

Leif Söderström 
Suppleant i valberedningen sedan 2014
67 år
Ledamot i Bjurholms Fullmäktige och Omsorgsnämnden, Ersät-
tare i Bjurholms Kommunstyrelse, Revisor i Bjurholms Hem-
bygdsförening, Kassör i Arbetarekommunen för (S) Bjurholm
Vice ordförande i HSB brf Utsikten 1

Valberedningen presenteras på föreningens hemsida och i en 
bulletin till samtliga bostadsrättsföreningar. Här informeras ock-
så om hur nomineringar går till och tidpunkt för inlämnande av 
förslag till kandidater. 
 Valberedningen arbetar utifrån en av stämman antagen 
instruktion för valberedningen. Valberedningens arbete inleddes 
i december med planering av verksamheten inför stamman och 
fastställande av kravprofiler. Valberedningen har under verksam-
hetsperioden genomfört 6 protokollförda möten. Valberedningen 
genomför en analys för att bedöma i vilken grad den nuvarande 
styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av 
föreningens verksamhetsmässiga läge och framtida inriktning. 
Till grund ligger en dialog med föreningens ordförande och VD. 
En fråga ställs till alla som är i tur att avgå om de står till val-
beredningens förfogande. Intervjuer har också genomförts med 
två nominerade kandidater till HSB Umeå styrelse samt med en 
styrelsesuppleant efter 1 års arbete i styrelsen. Valberedningen 
presenterar sina förslag på stämman och lämnar en redogörelse 
för hur arbetet har gått till. Alla nominerade presenteras också 
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i kallelsen och på föreningens webbplats. Två ledamöter i val-
beredningen har genomgått valberedarutbildning samt deltagit i 
sammanträde i HSB Umeås styrelse.
Valberedningen har som mål att varje år besöka styrelsen i ett 
antal bostadsrättsföreningar för att informera om valberedning-
ens arbete och betydelsen av att föreningarna bidrar i det viktiga 
uppdraget att hitta nya kandidater till HSB Umeås styrelse. Val-
beredningen har även besökt styrelserna i sex bostadsrättsfören-
ingar. Syftet har varit att informera om valberedningens arbete 
och att uppmuntra föreningarna att nominera kandidater till sty-
relse och valberedning

FULLMÄKTIGE
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. För-
eningsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige. Leda-
möter och suppleanter till fullmäktige väljs av varje bostadsrätts-
förenings årsstämma samt vid bosparargruppens årsmöte enligt 
ett grundtal som beslutats av fullmäktige. Grundtalet för antal 
ombud per bostadsrättsförening är 150 och för medlemsgruppen 
är grundtalet 200. Till medlemsgruppen räknas samtliga med-
lemmar och bosparare i HSB Umeå som inte bor i en HSB bo-
stadsrätt. HSB Umeås fullmäktige består av xx ledamöter.

STYRELSEN OCH DESS ARBETSFORMER
HSB Umeås styrelse utses av föreningens ägare vid förenings-
stämman i maj på en mandattid av ett eller två år. Styrelsen består 
av nio ledamöter och fyra suppleanter varav två ledamöter och 
två suppleanter är arbetstagarrepresentanter som utses av perso-
nalen. VD ingår inte i styrelsen.
 Majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna är 
oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Uppgifter 
om styrelsen redovisas på sidan 19.
Styrelsen har som främsta uppgift att säkra ägarnas intressen. Det 
innebär att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt fastställ-
da styrdokument och mål och är hälsosamt lönsam. Styrelsens 
storlek och sammansättning ger utrymme för olika kompetenser, 
erfarenheter, bakgrund och kön. Styrelsen förnyas med hänsyn 
till utvecklingen av föreningens verksamhet och behovet av kon-
tinuitet i styrelsearbetet. För att vara valbar krävs medlemskap i 
föreningen och andelsägande.
 Styrelsen arbetar efter ett fastlagt program för året där 
varje mötestillfälle har sina, för årscykeln, fastställda ärenden. 
Förutom ordinarie styrelsesammanträden genomförs varje höst 
särskilda strategidagar där bland annat en analys av föreningens 
ställning genomförs och framtidsfrågor diskuteras. Resultatet 
bryts ner i kommande års affärsplan och budget. 
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, 
vice ordförande med VD som adjungerad. Arbetsutskottet upp-
gift är att bereda ärenden inför styrelsemöten eller på delega-
tion från styrelsen fatta beslut i enskilda ärenden. Arbetsutskottet 
återrapporterar alltid till styrelsen.
 Styrelsen fastställer instruktioner för VDs arbete. VD 
ska svara för den löpande förvaltningen av koncernen. VD an-
svarar vidare för att styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt och 
relevant beslutsunderlag som erfordras för att kunna fatta väl un-
derbyggda beslut.
 Styrelsen beslutar om lön och andra ersättningar till 
VD. Dessa finns redovisade i årsredovisningen.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt eget arbete. Leda-
möterna får enskilt, via en anonym webbenkät, svara på frågor 
om kompetens, engagemang etc. Resultatet av undersökningen 
presenteras och diskuteras i styrelsen och delges valberedningen.

REVISORER
Vid fullmäktigesammanträdet utses den ena av HSB Umeås revi-
sorer. Sedan år 20xx har detta varit Malin Blom, Ernst & Young. 
HSB Riksförbund utser även BoRevision till revisor. Malin 
Blom närvarade ej vid stämman våren 2014.

INTERN REVISION
Föreningen har ingen formell internrevision skild från den öv-
riga organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en 
kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte är 
ekonomiskt motiverad. Styrelsens arbetsutskott träffar minst en 
gång per år de valda revisorerna för en genomgång av förening-
ens verksamhet. En gång per år, normalt under hösten, genomför 
BoRevision en granskning av föreningens internkontroll. 

INTERN KONTROLL OCH RAPPORTERING
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att HSB Umeå har 
en tillfredsställande intern kontroll. Detta har delegerats till VD.
En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt sty-
relsearbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning och utgör ett styrdokument för 
dess arbete. Arbetsordningen genomgår en årlig översyn och en 
ny årsplan tas fram. Varje år upprättas även en treårig affärsplan 
som VD sedan omsätter i en ettårig handlingsplan. Beslut om 
affärsplan och handlingsplan tas i samband med att budgeten 
fastställs. 
 Föreningsledningen rapporterar regelbundet till styrel-
sen. VD ansvarar för att nödvändiga interna kontroller som krävs 
för att hantera väsentliga risker i verksamheten genomförs. 
Kontrollaktiviteter för säkerställande av korrekt finansiell rap-
portering är av förebyggande och upptäckande natur. 
Styrelsen erhåller varje kvartal uppföljning av gällande affärs-
plan. På styrelsens agenda återfinns en stående rapporterings-
punkt där föreningens ekonomi redovisas. Syftet är att styrelsen 
alltid ska vara välinformerad om det aktuella ekonomiska läget. 
Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen 
består av:
- Budget för kommande år 
- Prognoser under året
- Årsbokslut samt analyser av utfall
- Delårsbokslut med analyser av utfall, budgetuppfölj 
 ning samt prognos för innevarande år
- Finans-/likviditetsrapport per kvartal  

25-feb 18-mar 23-apr 22-maj 27-aug 21-okt 25-nov 16-dec
Olle Karlsson x x x x x x x x
Erik Selander x x x x x x x x
Bertil Sawert x x x x x x
Monica Sandberg x x x
Håkan Ottosson x x x x x x x
Mikael Hedlund x x x x x
Bjarne Johanesson x x x x x x x x
Dan-Olof Hammar x x x x x
Janet Ågren x x x x x x x x
Maria Gripenhoftner x x x x x x x x
Kristina Svensson x x x
Kent Nilsson x
Gunilla Lidström x x x x x

DELTAGANDE VID STYRELSESAMMANTRÄDEN
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Suppleant - personalrepresentant 
Unionen 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1958 
Förvaltningsassistent HSB 
Umeå

Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2009 
Född 1972 
Egen företagare 
Utbildning/Erfarenhet: 
Certifierad styrelseledamot, 
Yrkesofficer.  
Övriga uppdrag:  
HSB-ledamot, Ordförande i 
HSB Vind Umeå

Styrelseledamot - personalrepre-
sentant Unionen 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1970 
Kundcenter HSB Umeå 
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot

Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1978 
Politisk sekreterare i Umeå 
kommun 
Utbildning/Erfarenhet: Miljö 
pol.mag ex. 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, 
Ledamot i Polisstyrelsen Väster-
botten, ledamot i Socialnämn-
den, ersättare i Kommunfull-
mäktige

Styrelseledamot - personalre-
presentant Fastighetsanställdas 
förbund 
Invald i styrelsen 2003 
Född 1960 
Fastighetsskötare

Suppleant 
Invald i styrelsen 2012 
Född 1945 
Pensionär 
Utbildning/Erfarenhet: Yr-
kesofficer, högskoleutbildning 
ekonomi 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot

Suppleant - personalrepresentant 
Fastighetsanställdas förbund 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1965 
Fastighetsskötare

Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2006 
Född 1951 
Universitetsadjunkt 
Utbildning/Erfarenhet: Arbets-
terapeut 
Övriga uppdrag: Ordförande i 
brf Biologigränd, HSB-ledamot

Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2006 
Född 1975 
Konsult 
Utbildning/erfarenhet: Tekniker, 
It-konsult och projektledare, 
Yrkesofficer 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, 
Revisor i It-förening

Vice ordförande 
Invald i styrelsen 1999 
Född 1945 
Pensionär 
Utbildning/Erfarenhet: 
Gymnasielärare, Byggnadsin-
genjör, Facklig ombudsman, 
Scenmästare och intendent 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot

Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2012 
Född 1969 
Fil kand. juridikstud 
Utbildning/Erfarenhet: Ledar-
skap, specialpedagogik, juridik, 
förvaltning, bank och revision 
Övriga uppdrag: Flertal styrelser 
och råd, bl.a. Röda Korsets 
Umeåkrets

Ordförande sedan 2012 
Invald i styrelsen 1991 
Född 1949 
Marknadsansvarig på Nordea 
Utbildning/Erfarenhet: 
Handelsgymnasium, bankutbild-
ningar 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, 
ordförande i brf Logen

Olle  
Karlsson

Erik 
Selander

Bertil 
Sawert

Monica 
Sandberg

Håkan 
Ottosson

Bjarne 
Johanesson

Dan-Olof 
Hammar

Janet 
Ågren

Kristina 
Svensson

Kent 
Nilsson

Maria 
Gripenhoftner

Ej med på bild:
Gunilla Lidström
Suppleant 
Invald i styrelsen 2014

Mikael 
Hedlund
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FÖRENINGENS LEDNING 
STYRELSE  
Olle Karlsson, ordförande   
Erik Selander, vice ordförande  
Håkan Ottosson, sekreterare  
Mikael Hedlund   
Bertil Sawert   
Maria Gripenhoftner   
Janet Ågren   
Björn Dahlberg, verkställande direktör 
Bjarne Johannesson, personalrepresen-
tant för Fastighetsanställdas Förbund
Monica Sandberg, personalrepresentant 
för Unionen   
 
SUPPLEANTER   
Dan Olof Hammar   
Gunilla Lidström   
Kenth Nilsson, representant för Fastig-
hetsanställdas Förbund  
Kristina Svensson, personalrepresentant 
för Unionen 

VERKSAMHETEN  
HSB Umeå ekonomisk förening bildades 
1933. Verksamheten består i att erbjuda 
bra bostäder samt effektiva och prisvärda 
förvaltningstjänster. Vårt verksamhets-
område är södra Västerbotten. Förening-
en ägs av sina 8 995 (8 603) medlemmar, 
varav 5 459 (5 409) bor i bostadsrätt och 
resterande andel är bosparare eller en-
skilda medlemmar. Antalet medlemmar 
har ökat med 392 (375) stycken. Antalet 
bostadsrättsföreningar i drift är 60 (60) 
stycken fördelade över Umeå och Vännäs 
kommun.    
  

KONCERNFÖRHÅLLANDE 
Föreningen äger samtliga aktier i Fast-
ighets AB Tegelhörnan. Bolaget äger 
fastigheterna Dyckerten 5, Njord 20 och 
Njord 24 i centrala Umeå. Fastigheterna i 
dotterbolaget förvaltas i sin helhet av för-
eningen.  Föreningen är medlem och an-
delsägare med 22,3 (22,3) % i HSB Vind 
Umeå Ek förening samt äger 50% i Ber-
gåsliden i Umeå AB, 25%  i Stadsliden 
Utveckling AB, 50% i HSB Produktion i 
Umeå HB och 50% i  Sandstigen Holding 
AB.  HSB Umeå är indirekt ägare till ett 
markområde på Stadsliden. HSB Umeå 

och HSB Produktion AB äger 50% var 
i Bergåsliden i Umeå AB. Bergåsliden 
i Umeå AB och PEAB Bostad AB äger 
50% var i Stadsliden Utveckling AB som 
förvärvat fastigheten Umeå Stadsliden 
6:3.  
HSB Umeå och HSB Produktion AB 
bedriver tillsammans all nyproduktion 
i Umeå i ett gemensamt handelsbolag, 
HSB Produktion i Umeå HB.  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Inflyttning har skett under våren 2014 i 
Brf Utsikten 1 på Sandåkern, 36 lägenhe-
ter fördelade på 10 våningar. Under året 
har bygget pågått på Sandåkern av Brf 
Utsikten 2, två huskroppar med varde-
ra 30 lägenheter.  Inflyttning sker under 
september och oktober 2015. Detaljpla-
nen för Stadsliden detaljplaneområde 1 
är fastställd. HSB Bostadsrättsförening 
Mariehöjd 1 i Umeå är bildat. Det plane-
ras för totalt 114 lägenheter i föreningen. 
Säljstart har skett av första etappen om 
60 lägenheter i två huskroppar.  
 Byggnadsnämnden i Umeå 
kommun har beviljat HSB Umeå (via sitt 
dotterbolag Fastighets Aktiebolaget Te-
gelhörnan) planbesked gällande nybygg-
nad 12 -14 våningar inom fastigheten 
Njord 20. Planarbetet vilar och avvaktar 
utfallet av ett överklagande på grannfast-
igheten.   
 HSB Umeås tjänster inom entre-
prenad och energi området har mottagits 
med ett stort intresse bland våra kunder. 
HSB har därför anställt två nya medarbe-
tare till avdelningen en projektledare och 
en energiingenjör.   
 HSB har även anställt en ny 
förvaltare inom fastighetsservice. I sam-
band med en organisationsöversyn har en 
förvaltningsassistent tillförts fastighets-
service och en förvaltare jobbar på heltid 
inom egna hyresfastigheter.  
 Under året har omfattande för-
ändringar skett avseende koncernens 
skuldportfölj. Under sommaren omstruk-
turerades koncernens användning av de-
rivat för räntesäkring (swappar). Antalet 
minskades från sju till tre och löptiderna 
förlängdes. Den direkta positiva resul-

tateffekten beräknas till ca 480 000 kr/
år.  Under hösten antog styrelsen en ny 
finanspolicy. Tillåten kreditvolym med 
kort löptid avs. kapitalbindningen och 
tillåten andel av rörliga räntor utökades. 
Därefter genomfördes en upphandling 
avseende kapitalbindning och ränta i 
samband med översyn och omstruktu-
rering av koncernens skuldportfölj. Det 
resulterade i genomsnittlig räntesänkning 
med drygt 1%  avs. de rörliga räntorna 
fr.o.m. årsskiftet 2014/2015.  
    

NYPRODUKTION
Nyproduktionen bedrivs tillsammans 
med HSB Produktion AB i det gemen-
samt ägda HSB Produktion i Umeå HB.   
    
Pågående nyproduktionsprojekt:   
På Sandåkern pågår bygget av två fyra-
våningars hus med planerad inflyttning 
september och oktober 2015. Totalt upp-
går Brf Utsikten 2 till 60 lägenheter. 
Under våren 2015 beräknas byggstart av 
Brf Mariehöjd 1. I första etappen skall 
det byggas två åttavåningshus våningars 
hus med totalt 60 lägenheter och inflytt-
ning hösten 2016. 
  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER ÅRET  
Försäljningen av etapp 1 inom Brf Ma-
riehöjd 1 (60 lägenheter) har fortlöpt 
bra, endast ett fåtal lägenheter var osål-
da i mars 2015. En ny säljstart har skett i 
februari 2015 av etapp 2 på 54 lägenhe-
ter. Säljs det 16 lägenheter av etapp två 
så planeras för gemensam byggstart för 
bägge etapperna.   
 Detaljplanen är beslutad på 
Stadsliden för detaljplaneområde 2. Laga 
kraft väntas under slutet av mars månad 
2015. En säljstart planeras tidigast vid 
årsskiftet 2015-2016 beroende på mark-
nadsläget. 
 Umeå Teaterförening frånträder 
hyresavtalet för Sagateatern fr.o.m juli 
2015 men förhandling pågår mellan par-
terna om möjlig förlängning.  
    
 

Förvaltningsberättelse 2014   
Styrelsen och verkställande direktör för HSB Umeå ekonomisk förening, 794000-1022, får härmed 
avge årsredovisning för föreningens och koncernens verksamhet år 2014.
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Not 2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning 1 73 039 214 70 154 528 62 335 890 59 728 765
Kostnad för sålda varor och tjänster 2,3 -54 371 242 -59 133 871 -49 472 822 -54 320 318
Bruttoresultat 18 667 972 11 020 657 12 863 068 5 408 447

Försäljningskostnader -411 374 -263 027 -411 374 -263 027
Administrationskostnader -3 585 056 -2 987 784 -3 520 961 -2 953 461
Övriga rörelsekostnader -1 584 452 - -1 584 452 -
Rörelseresultat 13 087 090 7 769 846 7 346 281 2 191 959

Resultat från andelar i intresseföretag -25 341 -14 000 -25 341 -14 000
Ränteintäkter från intresseföretag 5 93 000 244 000 93 000 244 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 232 776 645 774 1 167 265 579 024
Räntekostnader och liknande poster -5 835 318 -6 369 027 -3 151 673 -3 291 203
Resultat efter finansiella poster 8 552 207 2 276 593 5 429 532 -290 220

Bokslutsdispositioner 7 -372 000 -647 000

Resultat före skatt 5 057 532 -937 220

Skatt på årets resultat 8 -1 128 398 -509 366 -373 428 -270 226
Årets resultat 7 423 809 1 767 227 4 684 104 -1 207 446

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA  
UTVECKLING 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor 
i Umeå. Det är i första hand mindre lä-
genheter som efterfrågats. HSB planerar 
och bygger med full kraft de närmaste 
åren. Det är för närvarande en stor kon-
kurrens med flera aktörer som erbjuder 
bostadsrätter och konkurrensen bedöms 
öka ytterligare de närmaste åren.  Mark-
tillgången är ett framtida problem och 
fler byggrätter måste skapas. HSB job-
bar aktivt med detta men det ligger ett 
stort ansvar på kommunen att erbjuda ny 
mark.  
 Vi ser en fortsatt pressad lön-
samhet i våra förvaltningstjänster och 
bedömer att konkurrenssituationen kom-
mer att vara fortsatt hård. Vad som är po-
sitivt är en ökad efterfrågar på entrepre-
nad- och energitjänster. HSB eftersträvar 
tillsammans med kunderna samordnade 
upphandlingar för att få större volymer 
och bättre priser. Med dagens låga räntor 
är det en god affär för kunden att investe-
ra/underhålla sina fastigheter och energi-
anläggningar. 
 Vi kommer även att fortsätta 
vårt arbete med att utveckla våra egna 
hyresfastigheter och se över möjligheten 
på förtätningar, om- och tillbyggnader i 
syfte att förbättra driftnettot.   

RESULTATUTVECKLING OCH 
FINANSIELL STÄLLNING
KONCERNEN
Koncernen redovisar en omsättning på  
73 039 (70 155) kkr. Resultat efter finan-
snetto uppgår till 8 552 (2 277) kkr och 
efter skatt 7 424 (1 767) kkr.

HSB UMEÅ
Omsättningen för HSB Umeå uppgår till 
62 336 (59 729) kkr och resultat efter fi-
nansnetto till 5 430 (-290) kkr. Resultat 
efter skatt är 4 684 (-1 207) kkr.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION 
AV FÖRENINGENS RESULTAT
Styrelsen föreslår att till förfogan stående 
medel
- balanserat resultat 23 829 627 kr
- årets vinst     4 684 104 kr
Summa   28 513 731 kr

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att 
- till balanserat resultat förs 28 513 731 kr

Ytterligare upplysningar beträffande re-
sultat och ställning finns i efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhö-
rande tilläggsupplysningar. 

Koncernens fria egna kapital uppgår till 
33 537 189 kr varav 7 423 809 kr är hän-
förligt till årets verksamhet. 

Koncernens och moderföreningens eko-
nomiska ställning per 2014-12-31 samt 
resultat för verksamhetsåret framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning-
ar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupp-
lysningar.
     
    
   
   

Koncernen (kr)        HSB Umeå Ek För (kr)

RESULTATRÄKNING
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Not 2014 2013 2014 2013
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 156 904 591 158 148 893 77 891 260 77 444 562
Maskiner och inventarier 10 2 510 394 2 463 398 2 510 394 2 463 398
Pågående nyanläggningar avseende 
materiella anläggningstillgångar 110 000 - 110 000 -

159 524 985 160 612 291 80 511 654 79 907 960

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 3 500 000 3 500 000
Andelar i intresseföretag 12 10 457 600 7 907 600 10 457 600 7 907 600
Övriga andelar 13 13 199 634 13 199 579 13 199 634 13 199 579
Fordringar hos intresseföretag 14 7 900 000 4 757 000 7 900 000 4 757 000
Uppskjuten skattefordran 15 - 328 878 - 328 878
Andra långfristiga fordringar 16 4 344 076 4 031 269 1 236 000 983 000

35 901 310 30 224 326 36 293 234 30 676 057

Summa anläggningstillgångar 195 426 295 190 836 617 116 804 888 110 584 017

Omsättningstillgångar
Varulager 17
Bostadsrätter - 20 530 000 - 20 530 000
Handelsvaror 28 136 17 328 28 137 17 328

28 136 20 547 328 28 137 20 547 328

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 992 852 9 161 509 12 722 681 9 048 541
Skattefordringar 352 107 210 539 352 107 210 539
Fordringar hos intresseföretag 118 000 244 000 118 000 244 000
Fordringar hos koncernföretag - - 97 391 2 832 038
Övriga fordringar 15 949 333 731 15 949 172 948
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2 110 706 2 062 698 1 943 024 1 893 701

15 589 614 12 012 477 15 249 152 14 401 767

Koncernen (kr)        HSB Umeå Ek För (kr)

Balansomslutning

HSB Koncernen
2005 110,9 171,5 2010 2011
2006 124,1 183,5 HSB Umeå 134,1 135,6
2007 126,4 184,0 Koncernen 188,2 212,7
2008 135,0 191,4
2009 135,7 190,7
2010 134,1 188,2
2011 135,6 212,7
2012 134,5 212,9
2013 145,5 224,3
2014 141,0 221,0
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HSB Umeå Koncernen

Nettoomsättning 2010 2011 2012 2013
HSB Koncernen HSB Umeå 49,4 51,1 46,6 59,7

2005 36,3 43,5 Koncernen 58 60,3 56,7 70,2
2006 40,2 48,1
2007 40,5 48,3
2008 43,8 51,8
2009 50,2 58,4
2010 49,4 58,0
2011 51,1 60,3
2012 46,6 56,7
2013 59,7 70,2
2014 62,3 73,0
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Soliditet
HSB Koncernen

2005 17,44 12,40
2006 20,16 14,94 2010 2011 2012
2007 21,20 15,81 HSB Umeå 19,28 22,49 23,14
2008 19,71 15,04 Koncernen 14,79 15,62 16,29
2009 20,10 15,39 HSB Umeå   40,81 40,08 41,29
2010 19,28 14,79 Koncernen   43,33 38,73 39,28
2011 22,49 15,62
2012 23,14 16,29
2013 22,74 16,31
2014 26,99 19,90
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HSB Umeå Koncernen
HSB Umeå enligt HSB kod Koncernen enligt HSB kod

BALANSRÄKNING

Kassa och bank 10 172 803 937 149 9 141 034 1 743

Summa omsättningstillgångar 25 600 033 33 496 954 24 418 323 34 950 838

SUMMA TILLGÅNGAR 221 216 848 224 333 571 141 223 211 145 534 855
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Not 2014 2013 2014 2013
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19

Bundet eget kapital
Andelskapital 7 879 650 7 691 800 7 880 150 7 691 300
Annat bundet kapital 2 790 616 8 357 476 - -
Reservfond - - 1 576 156 1 576 156

10 670 266 16 049 276 9 456 306 9 267 456

Fritt eget kapital inkl. årets vinst 33 537 189 20 545 518 23 829 627 19 938 212
Balanserad vinst 4 684 104 -1 207 446

33 537 189 20 545 518 28 513 731 18 730 766

Summa eget kapital 44 207 455 36 594 754 37 970 037 27 998 222

Obeskattade reserver 20
Ackumulerade avskrivningar utöver plan - - 305 000 6 537 000
Periodiseringsfonder - - 67 000 -
Summa obeskattade reserver 372 000 6 537 000

Avsättningar 21
Avsättningar till pensioner 1 236 000 983 000 1 236 000 983 000
Uppskjuten skatteskuld 2 394 700 1 912 680 1 628 660 -
Summa avsättningar 3 630 700 2 895 680 2 864 660 983 000

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 22 431 354 1 092 551 431 354 1 092 551
Övriga skulder till kreditinstitut 23 144 835 430 147 300 869 74 188 546 75 591 147
Summa långfristiga skulder 145 266 784 148 393 420 74 619 900 76 683 698

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 373 000 2 253 000 1 677 000 1 677 000
Leverantörsskulder 7 727 551 3 946 906 7 238 202 3 110 279
Skulder till intresseföretag 24 222 395 13 483 566 222 395 13 483 566

Koncernen (kr)        HSB Umeå Ek För (kr)

Balanslikviditet
2010 2011 2012 2013

HSB Koncernen HSB Umeå 72,3 102,2 91,8 104,9
2005 132,3 122,2 Koncernen 54,4 72 67,1 91,9
2006 136,9 128,3
2007 82,7 78,4
2008 114,9 106,0
2009 81,3 69,6
2010 72,3 54,4
2011 102,2 72,0
2012 91,8 67,1
2013 104,9 91,9
2014 95,4 91,0
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Justerat eget kapital
HSB Koncernen

2005 19,3 21,3 2010 2011 2012 2013
2006 25,0 27,4 HSB Umeå 25,9 30,6 31,5 33,1
2007 26,8 29,1 Koncernen 27,8 33,2 34,7 36,6
2008 26,6 28,8
2009 27,3 29,3
2010 25,9 27,8
2011 30,6 33,2
2012 31,5 34,7
2013 33,1 36,6
2014 38,1 43,8
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Räntabilitet på justerat eget kapital 2010 2011 2012 2013
HSB Koncernen HSB Ume -17,2 0,3 -2,4 -0,9

2005 9,7 9,3 Koncernen -7,7 5,9 4,6 6,2
2006 5,4 10,4
2007 4,4 5,7
2008 -7,0 -2,1
2009 -6,1 2,4
2010 -17,2 -7,7
2011 0,3 5,9
2012 -2,4 4,6
2013 -0,9 6,2
2014 14,3 19,4
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Räntabilitet på justerat eget kapital (%)

HSB Umeå Koncernen

BALANSRÄKNING

Övriga skulder 4 002 710 3 660 813 3 949 574 3 441 369
Skatteskulder 482 335 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 13 330 319 13 105 392 12 309 443 11 620 721
Summa kortfristiga skulder 28 111 909 36 449 677 25 396 614 33 332 935

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 216 848 224 333 571 141 223 211 145 534 855

Poster inom linjen
Ställda säkerheter                            26 184 226 412 183 973 412 111 026 412 110 773 412
Ansvarsförbindelser                          26 39 384 000 28 145 000 39 384 000 73 703 000
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2014 2013 2014 2013

Rörelseresultat   13 145 091 7 827 847 7 346 281 2 191 959
Övriga finansiella intäkter 667 378 306 750 601 866 240 000
Utdelningar 633 058 579 024 633 058 579 024
Räntekostnader -5 835 320 -6 369 027 -3 151 673 -3 291 203
Betald inkomstskatt -534 420 - -44 550 -

Avskrivningar 4 034 802 4 006 257 2 401 802 2 629 257
12 110 589 6 350 851 7 786 784 2 349 037

Förändringar av varulager 20 519 191 -20 536 822 20 519 191 -20 536 822
Förändringar av kortfristiga fordringar -651 968 3 471 066 -656 865 1 606 181
Förändringar av rörelseskulder -11 166 015 11 165 198 -7 936 321 14 568 945

8 701 208 -5 900 558 11 926 005 -4 361 696

20 811 797 450 293 19 712 789 -2 012 659

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 005 495 -1 931 336 -3 005 495 -83 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5 693 055 -5 693 055 -1 136 171
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -125 165

-8 698 550 -1 931 336 -8 698 550 -1 344 336

Erhållet  koncernbidrag - 2 184 000
Förändringar av långfristiga fordringar -312 807 9 765 230 -253 000 5 068 000
Förändringar av lån -2 753 636 -10 124 022 -1 810 798 -5 259 495
Förändringar av andelskapital 188 850 150 950 188 850 150 950

-2 877 593 -207 842 -1 874 948 2 143 455

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Den löpande verksamheten

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Koncernen (kr)        HSB Umeå Ek För (kr)

KASSAFLÖDESANALYS

9 235 654 -1 688 885 9 139 291 -1 213 540

937 149 2 626 034 1 743 1 215 283
10 172 803 937 149 9 141 034 1 743
9 568 646 8 907 449 9 568 646 8 907 449

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Tillkommande outnyttjad del av checkkredit
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Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
(K3). Då det är första gången detta samlade regelverk tillämpats innebär det byte av redovisningsprincip. Ingående skattemässiga 
avskrivningar avs. fastigheterna, vilka låg som obeskattad reserv (6 537kkr), har upplösts med 22% mot uppskjuten skatteskuld och 
resterande 78% mot balanserat resultat. Avskrivningarna på koncernens fastigheter har ökat med 27 kkr jämfört med föregående 
år, men i övrigt har det inte väsentligt påverkat jämförbarheten med föregående år trots att företaget valt att tillämpa 3kap 5§ fjärde 
stycket i ÅRL och inte räknat om jämförelsetalen. 

Intäktsredovisning 
Intäkterna består huvudsakligen av ersättning för utförda tjänster samt hyresintäkter vilka förskottsbetalas. Ersättning  för adminis-
trativa och tekniska tjänster faktureras kvartalsvis i förskott och hyrorna aviseras månadsvis i förskottm, intäktsredovisning sker 
den period som intäkterna avser. Entreprenadintäkter redovisas genom  succesiv vinstavräkning i enlighet med BFNAR 2012:1.

Leasing
All leasing är hanterad som operationell leasing.

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. Fastigheternas betydande kom-
ponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder och därför har fastighetens förda värden fördelats på väsentliga komponen-
ter fr.o m 2014. Byggnader har delats upp på komponenterna stomme, tak, fasad, fönster, värme/sanitet, ventilation, el, styr-över-
vakning, hiss, inre ytskikt och trapphus/gemensamhetsutrymmen. Komponenternas återstående nyttjandeperiod och tidpunkt samt 
utgift för eventuella utförda åtgärder på väsentliga komponenter har beaktats såväl som ackumulerade avskrivningar, dvs man har 
använt direkt infasning med bruttometoden. Följande avskrivnings% har tillämpats varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under 
året förvärvade och avyttrade tillgångar.
  
Materiella anläggningstillgångar  
Byggnadskomponenter  0,83 - 6,67%
Inventarier   12,5 - 33,3%

Övriga tillgångar och skulder 
Fordringar är upptagna till de belopp de beräknas inflyta. Skulder är upptagna till nominella belopP

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:2. Bokfört värde för aktier i dotterbolag har eliminerats mot 
dotterbolagets egna kapital varvid skillnadsbeloppet har tillförts koncernens fastigheter som koncernmässigt övervärde, vilket av-
skrives enligt plan. Detta har för koncernen inneburit att obeskattade reserver fördelas mellan latent skatteskuld och bundet kapital 
i koncernbalansräkningen. I konsekvens härmed förs årets obeskattade reserver efter avdrag för latent skatt direkt till årsresultatet i 
koncernredovisningen. 

Redovisning av skatter 
Redovisningen av aktuella skatter sker enligt BFNAR 2012:2. Upppskjuten skatt skall redovisas avseende alla temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Vid varje bokslutstillfälle prövas om 
redovisningen skall ske av uppskjutna skattefordringar som inte tidigare redovisats i balansräkningen.

Användningen av finansiella instrument 
HSB koncernen har under året strukturerat om sina ränteswappar hos Nordea vilket har varit mycket gynnsamt och avsevärt sänkt 
räntekostnaden mot vad den annars skulle ha uppgått till. I dagsläget är har koncernen 3 st ränteswappar. Genom att kombinera ett 
lån med rörlig ränta med en ränteswap skapas ett fast ränteflöde på lånet vilket därmed kan jämföras med ett traditionellt lån med 
fast ränta. Risken med dessa ränteswappar är en ökad räntekostnad om de rörliga räntorna skulle understiga de genom ränteswappar 
fasta låneräntorna. Möjlighet finns dock att ränteswapparna utvecklas positivt (den rörliga räntan stiger) vilket skulle ge ett omvänt 
utfall.  
 HSB Umeå koncernen har en total belåning i kreditinstitut med 147 208 kkr och har säkrat 84 000
(116 000) kkr med ränteswappar. Räntan för dessa har under 2014 uppgått till 2 339 (1 802) kkr.
Moderbolaget har en total belåning i kreditinstitut med 75 865 kkr vilket utgör 52% av koncernens belåning och har under 2014 
belastats med 52% (1 205 kkr) av kostnaden för swapräntan.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren
Koncernen
Byggnadsverksamhet 7 200 000 -
Medlemsverksamhet 2 282 499 2 117 889
Administrativ förvaltning 8 053 091 7 981 155
Teknisk förvaltning 31 730 741 37 166 838
Fastigheter 23 297 648 22 814 237
Övrig verksamhet 475 235 74 409
Summa 73 039 214 70 154 528

Moderföreningen
Byggnadsverksamhet 7 200 000 -
Medlemsverksamhet 2 282 499 2 117 889
Administrativ förvaltning * 8 053 091 7 981 155
Teknisk förvaltning * 32 093 591 37 518 743
Fastigheter 12 231 474 12 036 569
Övrig verksamhet 475 235 74 409
Summa 62 335 890 59 728 765

*  Inköp och försäljning mellan koncernföretagen: Förvaltningstjänster 362 850 351 905

Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 248 735 289 991
Avtalade framtida leasingavgifter
- inom ett år 175 745 248 735
- inom 2  -5 år 141 949 317 694
- senare än 5 år - -

Not 3 Kostnad för sålda varor och tjänster
Koncernen
Medlems- och förvaltningskostnader 40 908 167 46 204 744
Fastighetsdrift, underhåll och fastighetsskatt 9 370 274 8 855 767
Avskrivning fastigheter 3 453 695 3 426 696
Avskrivning maskiner och inventarier 639 106 646 664
Summa 54 371 242 59 133 871

Moderföreningen

      2014 2013

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Medlems- och förvaltningskostnader 40 908 167 46 204 744
Fastighetsdrift, underhåll och fastighetsskatt 6 162 854 5 477 214
Avskrivning fastigheter 1 762 695 1 991 696
Avskrivning maskiner och inventarier 639 106 646 664
Summa 49 472 822 54 320 318

Not 4 Personal, styrelse
VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande två årslöner
VD har premiebaserad ålderspension från 65 år som uppgår till 27% av lön. Därutöver har VD möjlighet till pension mellan 62 och 65, för
vilken avsättning har skett i föreningens balansräkning. Som säkerhet för åtagandet har pantsatts kapitalförsäkring med motsvarande
belopp. Totalt uppgår årets ålderspensionspremier till 404 000kr. Samtlig fast personal har månadslön och ersättningar i enlighet med
gällande kollektivavtal. Inom föreningen finns inget bonussystem för anställd personal eller VD.

Dotterbolaget har inte någon anställd personal.

Medelantalet anställda
Moderföreningen
Män 23 22
Kvinnor 19 18
Totalt 42 40

Könsfördelning inom företagsledningen inräknat suppleanter
Andel kvinnor, %
Styrelsen 33% 33%
Ledande befattningshavare 29% 33%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD 1 117 361 1 105 869
Övriga anställda 13 866 584 13 153 415
Sociala kostnader styrelse och VD 349 410 357 687
Sociala kostnader övriga anställda 3 978 784 4 055 220
Pensionskostnader styrelse och VD 461 238 422 039
Pensionskostnader övriga anställda 612 235 957 187

Summa 20 385 612 20 051 417
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Not 5 Ränteintäkter från intresseföretag

Moderföreningen
Ränteintäkter från Bergåsliden i Umeå AB 93 000 244 000

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter 412 103 156 708
Föreningsavgälder 187 615 209 200
Utdelning från HSB Projektpartner 633 058 279 866
Summa 1 232 776 645 774

Moderföreningen
Ränteintäkter 346 592 89 958
Föreningsavgälder 187 615 209 200
Utdelning från HSB Projektpartner 633 058 279 866
Summa 1 167 265 579 024

Not 7 Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond 67 000 -
Förändring avskrivningar utöver plan 305 000 647 000
Summa 372 000 647 000

Not 8 Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt -534 420 -
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -593 978 -509 366
Summa redovisad skatt -1 128 398 -509 366

Redovisat resultat före skatt 7 405 207 2 184 813
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) -1 629 145 -480 659
Skatteeffekt av:
 utnyttjat underskottsavdrag 328 878 270 226
 ej skattepliktiga utdelningar 139 273 61 571 ej skattepliktiga utdelningar 139 273 61 571
 skattemässiga reparationsavdrag 486 066 -
 skattemässiga avskrivningar över plan på byggnader 216 920 206 367
 övriga ej skattepliktiga intäkter 218
 ej avdragsgilla kostnader -76 630 -57 505
 Aktuell skatt -534 420 -

Moderföreningen
Aktuell skatt -44 550 -
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -328 878 -270 226
Summa redovisad skatt -373 428 -270 226

Redovisat resultat före skatt 5 057 532 -290 220
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) -1 112 657 63 848
Skatteeffekt av:
 utnyttjat underskottsavdrag 328 878 270 226
 erhållet koncernbidrag - -480 480
 ej skattepliktiga utdelningar 139 273 61 571
 skattemässiga reparationsavdrag 486 066 -
 skattemässiga avskrivningar över plan på byggnader 190 520 142 340
 ej avdragsgilla kostnader -76 630 -57 505
Redovisad skatt -44 550 -

Not 9 Byggnader och mark
Koncernen
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 216 547 848 215 877 848
-Nyanskaffningar 2 209 393 670 000
-Utrangeringar -1 767 631 -
Summa 216 989 610 216 547 848

Ingående nedskrivningar -4 769 500 -4 769 500

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -69 310 046 -65 941 349
-Utrangeringar 1 767 631 -
-Årets avskrivning -3 395 695 -3 368 697
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Summa -70 938 110 -69 310 046

Redovisat värde  av byggnad vid årets slut 141 282 000 142 468 302

Mark
-Vid årets början 11 177 260 11 177 260
Redovisat värde av mark vid årets slut 11 177 260 11 177 260

Redovisat värde av byggnad och mark vid årets slut 152 459 260 153 645 562

Övervärde i koncernredovisningen
-Ingående övervärden 5 779 331 5 779 331
-Ingående avskrivningar -1 276 000 -1 218 000
-Årets avskrivning -58 000 -58 000

Summa övervärde i koncernen 4 445 331 4 503 331

Redovisat restvärde i koncernen 156 904 591 158 148 893

Taxeringsvärde
Byggnader 165 768 000 165 768 000
Mark 51 751 000 51 751 000

217 519 000 217 519 000
Vid den senaste (2014) individuella värderingen av koncernens fastigheter som
gjordes av extern part bedömdes marknadsvärdet uppgå till 301,8 mkr

Moderföreningen
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 133 292 847 133 209 847
-Nyanskaffningar 2 209 393 83 000
-Utrangeringar -1 767 631 -

133 734 609 133 292 847

Ingående nedskrivningar -4 769 500 -4 769 500

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -55 714 045 -53 722 349

-Årets avskrivning -1 762 695 -1 991 696
-55 709 109 -55 714 045

Redovisat värde av byggnad vid årets slut 73 256 000 72 809 302

Mark
-Vid årets början 4 635 260 4 635 260
Redovisat värde av mark vid årets slut 4 635 260 4 635 260

Redovisat värde av byggnad och mark vid årets slut 77 891 260 77 444 562

Taxeringsvärde:
Byggnad: 93 786 000 93 786 000
Mark 25 902 000 25 902 000

119 688 000 119 688 000
Vid den senaste (hösten 2014) individuella värderingen av moderbolagets fastigheter som 
gjordes av extern part och bedömde marknadsvärdet uppgå till 178,9 mkr.

Not 10 Maskiner och inventarier
Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 12 413 157 11 434 604
-Nyanskaffningar 686 102 1 136 171
-Avyttringar och utrangeringar - -157 618
Summa 13 099 259 12 413 157

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -9 949 759 -9 459 816
-Avyttringar och utrangeringar - 156 721
-Årets avskrivning enligt plan -639 106 -646 664
Summa -10 588 865 -9 949 759

Redovisat värde vid årets slut 2 510 394 2 463 398

Not 11 Andelar i koncernföretag
Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 500 000 3 500 000
Redovisat värde vid årets slut 3 500 000 3 500 000

 ej skattepliktiga utdelningar 139 273 61 571
 skattemässiga reparationsavdrag 486 066 -
 skattemässiga avskrivningar över plan på byggnader 216 920 206 367
 övriga ej skattepliktiga intäkter 218
 ej avdragsgilla kostnader -76 630 -57 505
 Aktuell skatt -534 420 -

Moderföreningen
Aktuell skatt -44 550 -
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -328 878 -270 226
Summa redovisad skatt -373 428 -270 226

Redovisat resultat före skatt 5 057 532 -290 220
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) -1 112 657 63 848
Skatteeffekt av:
 utnyttjat underskottsavdrag 328 878 270 226
 erhållet koncernbidrag - -480 480
 ej skattepliktiga utdelningar 139 273 61 571
 skattemässiga reparationsavdrag 486 066 -
 skattemässiga avskrivningar över plan på byggnader 190 520 142 340
 ej avdragsgilla kostnader -76 630 -57 505
Redovisad skatt -44 550 -

Not 9 Byggnader och mark
Koncernen
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 216 547 848 215 877 848
-Nyanskaffningar 2 209 393 670 000
-Utrangeringar -1 767 631 -
Summa 216 989 610 216 547 848

Ingående nedskrivningar -4 769 500 -4 769 500

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -69 310 046 -65 941 349
-Utrangeringar 1 767 631 -
-Årets avskrivning -3 395 695 -3 368 697

Redovisat värde  av byggnad vid årets slut 141 282 000 142 468 302

Mark
-Vid årets början 11 177 260 11 177 260
Redovisat värde av mark vid årets slut 11 177 260 11 177 260

Redovisat värde av byggnad och mark vid årets slut 152 459 260 153 645 562

Övervärde i koncernredovisningen
-Ingående övervärden 5 779 331 5 779 331
-Ingående avskrivningar -1 276 000 -1 218 000
-Årets avskrivning -58 000 -58 000

Summa övervärde i koncernen 4 445 331 4 503 331

Redovisat restvärde i koncernen 156 904 591 158 148 893

Taxeringsvärde
Byggnader 165 768 000 165 768 000
Mark 51 751 000 51 751 000

217 519 000 217 519 000
Vid den senaste (2014) individuella värderingen av koncernens fastigheter 
som gjordes av extern part bedömdes marknadsvärdet uppgå till 301,8 
mkr

Moderföreningen
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 133 292 847 133 209 847
-Nyanskaffningar 2 209 393 83 000
-Utrangeringar -1 767 631 -

133 734 609 133 292 847

Ingående nedskrivningar -4 769 500 -4 769 500

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -55 714 045 -53 722 349
-Utrangeringar 1 767 631 -
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-Årets avskrivning -1 762 695 -1 991 696
-55 709 109 -55 714 045

Redovisat värde av byggnad vid årets slut 73 256 000 72 809 302

Mark
-Vid årets början 4 635 260 4 635 260
Redovisat värde av mark vid årets slut 4 635 260 4 635 260

Redovisat värde av byggnad och mark vid årets slut 77 891 260 77 444 562

Taxeringsvärde:
Byggnad: 93 786 000 93 786 000
Mark 25 902 000 25 902 000

119 688 000 119 688 000
Vid den senaste (hösten 2014) individuella värderingen av moderbolagets fastigheter som 
gjordes av extern part och bedömde marknadsvärdet uppgå till 178,9 mkr.

Not 10 Maskiner och inventarier
Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 12 413 157 11 434 604
-Nyanskaffningar 686 102 1 136 171
-Avyttringar och utrangeringar - -157 618
Summa 13 099 259 12 413 157

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -9 949 759 -9 459 816
-Avyttringar och utrangeringar - 156 721
-Årets avskrivning enligt plan -639 106 -646 664
Summa -10 588 865 -9 949 759

Redovisat värde vid årets slut 2 510 394 2 463 398

Not 11 Andelar i koncernföretag
Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 500 000 3 500 000
Redovisat värde vid årets slut 3 500 000 3 500 000

Moderföreningen Antal
Aktier i HSB Projektpartner AB 2 501 10 004 000 10 004 000
Andelar i Nya HSBs Riksförbund ek. för. 77 009 3 181 750 3 181 750
Andelar i Begravningsföreningen Fonus 1 1 148 1 115
Andelar i OK Västerbotten 2 2 736 2 714
Andelar i Folkets Hus-föreningar 10 10 000 10 000
Redovisat värde vid årets slut 13 199 634 13 199 579

Not 14 Fordringar hos intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 757 000 -
-Tillkommande fordringar 5 643 000 4 757 000
-Omklassificering till andelar i intresseföretag -2 500 000 -
Redovisat värde vid årets slut 7 900 000 4 757 000

Not 15 Uppskjuten skattefordran
Moderföreningen har sedan en tid tillbaka underskott att utnyttja vid inkomsttaxeringen.
Moderföreningen
Ingående uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 328 878 599 104
Årets förändring av uppskjuten skatt -328 878 -270 226
Utgående uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag - 328 878

Not 16 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
- Kapitalförsäkring 1 236 000 983 000
- Fordran Umeå parkerings AB 3 108 076 3 048 269
Redovisat värde vid årets slut 4 344 076 4 031 269

Moderföreningen
- Kapitalförsäkring 1 236 000 983 000

Not 17 Varulager
Moderföreningen
Innehav av nyproducerade bostadsrätter - 20 530 000
Handelsvaror 28 137 17 328

Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Antal Redovisat Eget Årets
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde kapital  resultat

Fastighets Aktiebolaget Tegelhörnan, 556110-3242, Umeå 1 000 100 3 500 000 4 078 127 1 857 805

Not 12 Andelar i intresseföretag
Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 7 907 600 7 782 600
-Förvärv 50 000 125 000
-Omklassificeringar  kapitaltillskott till HSB Produktion i Umeå HB 2 500 000 -
Redovisat värde vid årets slut 10 457 600 7 907 600

Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Intresseföretag/ org nr, säte Antal Redovisat 
andelar i % värde

Andelar i HSB Vind ek. för. (1181st), 769619-4716, Umeå 22,2 7 782 600
Andelar i Bergåsliden i Umeå AB (250 st), 556889-1542, Umeå 50 125 000
Andelar i HSB Produktion i Umeå HB, 969764-7346, Umeå 50 2 500 000
Andelar i Sandstigen Holding AB ((500 st), 6556968-9416, Umeå 50 50 000

Not 13 Övriga andelar                                                                           
Moderföreningen Antal
Aktier i HSB Projektpartner AB 2 501 10 004 000 10 004 000

Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Antal Redovisat Eget Årets
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde kapital  resultat

Fastighets Aktiebolaget Tegelhörnan, 556110-3242, Umeå 1 000 100 3 500 000 4 078 127 1 857 805

Not 12 Andelar i intresseföretag
Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 7 907 600 7 782 600
-Förvärv 50 000 125 000
-Omklassificeringar  kapitaltillskott till HSB Produktion i Umeå HB 2 500 000 -
Redovisat värde vid årets slut 10 457 600 7 907 600

Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Intresseföretag/ org nr, säte Antal Redovisat 
andelar i % värde

Andelar i HSB Vind ek. för. (1181st), 769619-4716, Umeå 22,2 7 782 600
Andelar i Bergåsliden i Umeå AB (250 st), 556889-1542, Umeå 50 125 000
Andelar i HSB Produktion i Umeå HB, 969764-7346, Umeå 50 2 500 000
Andelar i Sandstigen Holding AB ((500 st), 6556968-9416, Umeå 50 50 000

Not 13 Övriga andelar                                                                           
Moderföreningen Antal
Aktier i HSB Projektpartner AB 2 501 10 004 000 10 004 000
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Moderföreningen Antal
Aktier i HSB Projektpartner AB 2 501 10 004 000 10 004 000
Andelar i Nya HSBs Riksförbund ek. för. 77 009 3 181 750 3 181 750
Andelar i Begravningsföreningen Fonus 1 1 148 1 115
Andelar i OK Västerbotten 2 2 736 2 714
Andelar i Folkets Hus-föreningar 10 10 000 10 000
Redovisat värde vid årets slut 13 199 634 13 199 579

Not 14 Fordringar hos intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 757 000 -
-Tillkommande fordringar 5 643 000 4 757 000
-Omklassificering till andelar i intresseföretag -2 500 000 -
Redovisat värde vid årets slut 7 900 000 4 757 000

Not 15 Uppskjuten skattefordran
Moderföreningen har sedan en tid tillbaka underskott att utnyttja vid inkomsttaxeringen.
Moderföreningen
Ingående uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 328 878 599 104
Årets förändring av uppskjuten skatt -328 878 -270 226
Utgående uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag - 328 878

Not 16 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
- Kapitalförsäkring 1 236 000 983 000
- Fordran Umeå parkerings AB 3 108 076 3 048 269
Redovisat värde vid årets slut 4 344 076 4 031 269

Moderföreningen
- Kapitalförsäkring 1 236 000 983 000

Not 17 Varulager
Moderföreningen
Innehav av nyproducerade bostadsrätter - 20 530 000
Handelsvaror 28 137 17 328
Redovisat värde vid årets slut 28 137 20 547 328

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Ränta 16 000 37 100
Försäkringar och serviceavtal 401 837 578 548
Upplupna intäkter 1 586 111 1 343 513
Övrigt 106 758 103 537
Redovisat värde vid årets slut 2 110 706 2 062 698

Moderföreningen
Ränta 16 000 37 100
Försäkringar och serviceavtal 340 914 513 088
Upplupna intäkter 1 586 110 1 343 513
Redovisat värde vid årets slut 1 943 024 1 893 701

Not 19 Eget kapital
Andels- Annat Fritt eget kapital
kapital bundet kapital inkl.årets vinst

Koncernen
Vid årets början 7 691 800 8 357 478 20 545 518
Korrigering vid övergång till K3 -5 566 862 5 566 862
Inträde/utträde av medlemmar 187 850
Årets resultat 7 423 809
Redovisat värde vid årets slut 7 879 650 2 790 616 33 536 189

Andels- Reserv- Balanserat Årets 
Moderföreningen kapital fond resultat resultat
Vid årets början 7 691 300 1 576 156 19 938 213 -1 207 446
Korrigering vid övergång till K3 5 098 860
Vinstdisposition -1 207 446 1 207 446
Inträde/utträde av medlemmar 188 850
Årets resultat 4 684 104

Redovisat värde vid årets slut 7 880 150 1 576 156 23 829 627 4 684 104

Not 20 Obeskattade reserver 2014-12-31 2013-12-31
Periodiseringsfond avsatt vid tax 2015 67 000 -
Avskrivning över plan fastighet - 6 537 000
Avskrivning över plan maskiner och inventarier 305 000 -
Redovisat värde vid årets slut 372 000 6 537 000
Vid övergång till K3 har avskrivningarna över plan avseende fastigheterna upplösts med  22% mot 
uppskjuten skatt och 78% mot balanserat resultat.

Not 21 Avsättningar
Koncernen
VD Pension säkrad via kapitalförsäkring 1 236 000 983 000
Uppskjuten skatteskuld 2 394 700 1 912 680
Redovisat värde vid årets slut 3 630 700 2 895 680

Moderföreningen
VD Pension säkrad via kapitalförsäkring 1 236 000 983 000
Uppskjuten skatteskuld 1 628 660 -
Redovisat värde vid årets slut 2 864 660 983 000

Uppskjuten skatteskuld  utgörs av temporära skillnader avseende  fastigheterna.

Not 22 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit 10 000 000 10 000 000
Outnyttjad del -9 568 646 -8 907 449
Utnyttjat kreditbelopp 431 354 1 092 551

Not 23 Skulder till kreditinstitut
Koncern
Amortering 1-5 år från balansdagen 9 492 000 9 012 000
Amortering, senare än fem år från balansdagen 135 343 430 138 288 869
Redovisat värde vid årets slut 144 835 430 147 300 869

Moderföreningen
Amortering 1-5 år från balansdagen 6 708 000 6 708 000
Amortering, senare än fem år från balansdagen 67 480 546 68 883 147
Redovisat värde vid årets slut 74 188 546 75 591 147
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Avtal har träffats med de tre senaste nyproducerade bostadsrättsföreningarna att ta över ansvaret för oplacerade eller återlämnade lägenheter 
fram	till	sju	år	efter	första	inflyttningen.	Per	bokslutsdagen	äger	HSB	Umeå	ingen	bostadsrätt	med	anledning	av	detta	avtal.

Periodiseringsfond avsatt vid tax 2015 67 000 -
Avskrivning över plan fastighet - 6 537 000
Avskrivning över plan maskiner och inventarier 305 000 -
Redovisat värde vid årets slut 372 000 6 537 000
Vid övergång till K3 har avskrivningarna över plan avseende fastigheterna upplösts med  22% mot 
uppskjuten skatt och 78% mot balanserat resultat.

Not 21 Avsättningar
Koncernen
VD Pension säkrad via kapitalförsäkring 1 236 000 983 000
Uppskjuten skatteskuld 2 394 700 1 912 680
Redovisat värde vid årets slut 3 630 700 2 895 680

Moderföreningen
VD Pension säkrad via kapitalförsäkring 1 236 000 983 000
Uppskjuten skatteskuld 1 628 660 -
Redovisat värde vid årets slut 2 864 660 983 000

Uppskjuten skatteskuld  utgörs av temporära skillnader avseende  fastigheterna.

Not 22 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit 10 000 000 10 000 000
Outnyttjad del -9 568 646 -8 907 449
Utnyttjat kreditbelopp 431 354 1 092 551

Not 23 Skulder till kreditinstitut
Koncern
Amortering 1-5 år från balansdagen 9 492 000 9 012 000
Amortering, senare än fem år från balansdagen 135 343 430 138 288 869
Redovisat värde vid årets slut 144 835 430 147 300 869

Moderföreningen
Amortering 1-5 år från balansdagen 6 708 000 6 708 000
Amortering, senare än fem år från balansdagen 67 480 546 68 883 147
Redovisat värde vid årets slut 74 188 546 75 591 147

Not 24 Skulder till intresseföretag
Moderföreningen
Skuld avseende bostadsrätter - 13 251 833
Övriga kortfristiga skulder 222 395 231 733
Redovisat värde vid årets slut 222 395 13 483 566

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner, semesterlöner och komptid 2 756 620 2 528 260
Upplupna soc avgifter löner, semesterlöner och komptid 1 136 333 1 163 749
Upplupna räntekostnader 889 400 972 000
Förutbetalda hyror 1 656 300 1 651 556
Medlemsavisering 1 389 000 1 362 750
Fakturerade avtal 4 145 620 4 130 802
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 357 047 1 296 275
Redovisat värde vid årets slut 13 330 320 13 105 392

Moderföreningen
Upplupna löner, semesterlöner och komptid 2 756 620 2 528 260
Upplupna soc avgifter löner, semesterlöner och komptid 1 136 333 1 163 749
Upplupna räntekostnader 798 000 712 000
Förutbetalda hyror 880 524 778 610
Medlemsavisering 1 389 000 1 362 750
Fakturerade avtal 4 145 620 4 130 802
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 203 346 944 550
Redovisat värde vid årets slut 12 309 443 11 620 721

Not 26 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Koncernen
Säkerheter för skulder och egna förpliktelser
Uttagna pantbrev 182 990 412 182 990 412
Pantsatt kapitalförsäkring avseende VD-pension 1 236 000 983 000
Redovisat värde vid årets slut 184 226 412 183 973 412

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse för nyproduktion 4 500 000 1 860 000
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 34 600 000 26 000 000
Övriga borgensförbindelser 284 000 285 000
Redovisat värde vid årets slut 39 384 000 28 145 000

Moderföreningen
Säkerheter för skulder och egna förpliktelser
Uttagna pantbrev 109 790 412 109 790 412
Pantsatt kapitalförsäkring avseende VD-pension 1 236 000 983 000
Redovisat värde vid årets slut 111 026 412 110 773 412

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse för nyproduktion 4 500 000 1 860 000
Borgensförbindelse till förmån för dotterbolag - 45 558 000
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 34 600 000 26 000 000
Övriga borgensförbindelser 284 000 285 000
Redovisat värde vid årets slut 39 384 000 73 703 000

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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HSB Umeå Ekonomisk Förening 
794000-1022

Underskrifter
Härmed försäkras att koncern- och årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringsnämndens 
allmäna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, samt att kon-
cernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översigt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat, 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står för.

Umeå den 22/4 2015

Vår revitionsberättelse har lämnats den 22/4 2015
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Rapport om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 
för HSB Umeå ekonomisk förening för år 2014. Föreningens 
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta doku-
ment på sidorna 20-32.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standareder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-
visionsbevis och belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. 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 oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i re-
dovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande pre-
sentationen 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 koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
eningens och koncernens finansiella ställning per den 31 de-
cember 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar. 
Vi tillstryker därför att föreningsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för föreningen och koncer-
nen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Umeå ekono-
misk förening för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om försla-
get till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller föreningens stadagar.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret.

Umeå den 22/4 2015

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Umeå ekonomisk förening, org.nr 794000-1022
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RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Rörelseresultat plus finansiella intäkter och minus finansiella kost-

nader
TOTALT KAPITAL
Summa anläggningstillgångar och summa omsättningstill-
gångar alternativt summa eget kapital och summa skulder

EGET KAPITAL
Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut.

JUSTERAT EGET KAPITAL
Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver vid årets slut

SOLIDITET
Eget kapital plus 78 % av de obeskattade reserverna i pro-
cent av det totala kapitalet
   Ger ett mått på företagets kapitalstyrka och förmåga att 
överleva förluster. Beräkning som visar i vilken omfattning 
tillgångarna är finansierade med eget kapital.

SOLIDITET ENLIGT HSBs KOD FÖR FÖREN-
INGSSTYRNING
Eget kapital plus/minus över- eller undervärden skattejuste-
rad dividerat med totalt kapital plus/minus över- eller under-
värden minus likvida medel.

RÄNTABILITET PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL
Resultat efter finansiella poster i procent av det justerade 
egna kapitalet vid årets slut.
Ger ett mått på avkastningen på ägarnas kapital

GENOMSNITTLIGT SYSSELSATT KAPITAL
Totalt kapital minus icke räntebärande skulder vid årets bör-
jan samt vid årets slut dividerat med två.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital.
Ger ett mått på avkastningen baserat på räntebärande kapi-
talbas.

RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av totalt kapital. 
Ger oss ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna.

BALANSLIKVIDITET
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

MEDELTALET ANSTÄLLDA
Beräknas genom att summera tjänster tillsvidareanställd 
personal. 100 % är en tjänst 75 % är 0,75 och så vidare

SJUKFRÅNVARO I  % 
Samtliga anställdas sjukfrånvarotid (det vill säga alla perso-
ner med en sammanhängande anställning på minst tre måna-
der) jämfört med den totala arbetstiden

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Tiden för sjukskrivningsperioder som är minst 60 dagar.

DEFINITIONER      
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