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 V IKTIGA HÄNDELSER

VIKTIGA HÄNDELSER 2015

HSB Bostad förvärvar Telegrafberget i Nacka, 
där ett helt nytt bostadsområde ska uppföras.  
➔ läs mer på sidan 12 

De sista etapperna i HSBs område Finnboda Hamn byggstartades. HSB brf Finnboda Udde  
med 36 lägenheter i februari och HSB brf Finnboda Terrass med 93 lägenheter i december.  
➔ läs mer på sidan 14 

oktober

februari

I samverkan med HSB Södertörn påbörjades  
ett markanskaffningsarbete på Gotland.  
➔ läs mer på sidan 14 

november
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VIKTIGA HÄNDELSER 

I december förvärvade HSB Bostad, genom direktmarkanvisning, området kring 
Kvarnbacken i centrala Jakobsbergs. Utvecklingsplanerna omfattar upptill 800 
bostäder samt lokaler för offentlig och privat service.  ➔ läs mer på sidan 12 

I april tillträdde Stig Ahlén och Jonas Erkenborn  
som vvd respektive vd för HSB Bostad. april

Omfattar  
upp till  
800  

bostäder

december

december

I december fick HSB brf Pigghajen Sveriges genom tiderna högsta NKI,  
Nöjd Kund Index, med index 89 av 100. HSB Bostad kom på tredje plats  
i branschen beräknat utifrån samtliga projekt. ➔ läs mer på sidan 23

BÄSTA PROJEKT

5

I samverkan med HSB Södertörn påbörjades  
ett markanskaffningsarbete på Gotland.  
➔ läs mer på sidan 14 
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HSB BOSTAD VÄXLAR UPP
2015 var ett händelserikt år för HSB Bostad. Vi fortsatte framgångsrikt att förvärva ny mark  
och utökade vår byggrättsportfölj. Vi gjorde en översyn av organisationen för att bli ännu mer  
effektiva, få nöjdare kunder och leverera bättre medlemsnytta.

I april 2015 tillträdde jag som ny vd för HSB Bostad. En 
ny verksamhetsplan för de kommade tre åren togs fram 
i samverkan med medarbetarna. Planen utgår från vårt 
uppdrag att bygga attraktiva bostäder för HSBs bosparare 
och vidareutveckla nya boendekoncept. 

ÖKAD EFFEKTIVITET I FOKUS
Fem strategiska områden prioriterades: strategisk mar-
kanskaffning, ökad effektivitet, nöjdare kunder, syste-
matiskt utvecklingsarbete och stärkt samverkan. Arbetet 
påbörjades med fokus på noll fel i produktionen, kon-
ceptutveckling, verksamhetsstyrning och uppföljning.  
I februari i år fick vi ett kvitto på att vi är på rätt väg. 
HSB Bostads brf Pigghajen hade Sveriges nöjdaste  
kunder när branschindex för 2015 presenterades.  
Dessutom hamnade HSB Bostad på tredje plats totalt  
i branschen. Det är ett fantastiskt resultat av våra 
gemensamma insatser och ett långsiktigt kvalitetsarbete. 
HSB Bostads medarbetare har ett starkt engagemang 
och hög kompetens vilket innebär att vi nu kan satsa på 
att leverera lika bra i alla våra bostadsprojekt framöver. 

KOMPETENTA MEDARBETARE
För en effektiv organisation krävs duktiga medarbetare. 
Rekryteringsläget har under året varit tufft i vissa yrkes-
kategorier, men HSB Bostad har stått sig bra i konkur-
rensen. Många kompetenta medarbetare har sökt sig till 
oss och HSB fick, mycket glädjande, även i år ta emot pris 
som årets mest kända och attraktiva arbets givare bland 
studenter på landets fastighetsrelaterade utbildningar.

STABIL TILLVÄXT
HSB Bostad har i uppdrag att öka bostadsproduktionen 
med cirka 10 procent per år. 2015 överträffade vi års-
målet och levererade 691 bostäder till HSBs medlem-
mar. Vi klarar oss bra i jämförelse med resten av  
branschen och lönsamheten utvecklar sig väl. Extra 
glädjande är att HSBs bosparare och medlemmar  
efterfrågar vår nyproduktion i allt högre utsträckning. 
Bolagets ekonomiska nyckeltal är starka, en positiv 
utveckling som bedöms fortgå de kommande åren. 
Volymökningen av byggrättsportföljen kommer att 
innebära ett ökat kapitalbehov för bolaget över tid.

MARKNADEN
Stockholms bostadsmarknad är het och med stenhård 
konkurrens om markanvisningar och förvärvsobjekt. 
Pris utvecklingen på mark är påtagligt kännbar och 
antalet aktörer som verkar på vår marknad blir allt fler. 
Detta innebär att vi fokuserat och riktat vår mark-
anskaffningsstrategi ytterligare. 

Stockholmsregionen är en fortsatt stabil tillväxt-
marknad för bostäder. Staden breder ut sig, med potential 
till nya bostäder i allt fler lägen som följd. Vi satsar på 
utveckling av vårt HSB Future-koncept som ska möjlig-
göra byggnation i mer perifera lägen där betalnings-
viljan tidigare inte mött produktionskostnaderna.  
Parallellt med detta fortsätter vi våra satsningar i större 
utvecklingsområden och stadsutvecklingsprojekt. Vår 
långa erfarenhet som samhällsbyggare gör att vi med 
HSBs mervärden kan skapa helt nya, attraktiva områden. 

 VD HAR ORDET
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VD HAR ORDET 

Indikationer tyder på att prisutvecklingen kommer att 
dämpa sig något 2016, vilket ger effekter bland annat 
på intresset för spekulationsköp. Under 2015 införde 
HSB Bostad tydligare regler för att motverka spekula-
tionsköp, och i slutet på året märktes en tydlig minskning 
av intresse för detta. En dämpad prisutveckling ser vi  
som en sund utveckling, de senaste årens kraftiga pris-
ökningar på mark och bostäder är inte långsiktigt  
hållbart.

FRAMTIDEN
Stockholmsregionen växer och är en viktig motor för 
Sverige. Det finns stora möjligheter att skapa medlems-
nytta för en långsiktig samhällsbyggare som HSB. Vi ska 
samtidigt vara medvetna om riskerna och agera ansvars-

fullt. Året har också inneburit stora utmaningar för 
samhället. Bostadsbehoven ökar dramatiskt till följd av 
migration och inflyttning. Alla goda krafter behöver 
mobiliseras i bostadsfrågan. 

Mer mark, fler projekt, nöjdare kunder och stärkt  
samverkan var goda resultat 2015. Vi ser mycket positivt 
på 2016 då vi ska fortsätta att leverera goda finansiella 
resultat och Det goda boendet till ägare, bosparare  
och medlemmar. 

Stockholm, februari 2016

Jonas Erkenborn
Vd, HSB Bostad

 HSB  
Bostads  

medarbetare
har ett starkt  

engagemang och  
hög kompetens.
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 

Under  
2015 har  

HSB Bostad
visat att vi kan leverera

bostäder som våra 
medlemmar  

vill ha.
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ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR
2015 har inneburit förnyelse och utveckling för HSB Bostad. Vi har varit offensiva och positionerat oss 
tydligare. Vi har jobbat stenhårt med kvalitet i bostadsproduktionen och säljstartat många nya bostäder.

Vårt viktigaste uppdrag är att ta fram bra bostäder och 
boendemiljöer till medlemmar och bosparare. Där har 
vi ett stort och långsiktigt ansvar. I en region som Stock-
holm kan det vara en utmaning, inte minst vad gäller 
att anskaffa mark. Men under 2015 har vi glädjande 
nog förvärvat ett större antal nya byggrätter och även 
byggstartat många nya bostäder. Året har präglats av en 
stark och tydlig vilja internt. Vi vill, vi kan och vi finns. 
Vi har stärkt vår roll och vårt varumärke som attraktiv 
arbetsgivare och som samhällsbyggare. 

FLER OCH AKTIVA BOSPARARE
Ett tydligt trendbrott 2015 var att fler medlemmar gick 
från att bospara till att köpa en bostad. Ett annat var att 
HSB fick fler nya bosparare än på många år. Ett resultat av 
HSBs förnyade bosparande och vårt långsiktiga kvalitet s-
arbete med fokus på noll fel vid inflyttning. Men också ett 
resultat av att vi lyckats öka byggtakten, förvärva bygg-
rätter i hela länet och satt igång fler byggstarter. Kanske 
beror det också på att vi syns mer och har lyckats kom-
municera HSBs unika värden som kooperation. Det finns 
en lång tradition av social trygghet, inflytande, demo-
krati och trygghet i grunden. Våra medlemmar äger 
HSB Bostad och den kooperativa idén ligger i tiden. 

UNIKA BOSTADSPROJEKT
Under 2015 har HSB Bostad visat att vi kan leverera 
bostäder som våra kunder vill ha. För planerade bostä-
der påbörjades ett arbete med nya identitetsprogram. 
Det bygger på varje bostadsprojekts unika värden och 
identifierar det som våra medlemmar och bosparare 
efterfrågar. Vi erbjuder dessutom en klok projektport-
följ med geografisk spridning i alla delar av Stockholms-
regionen. Trots utmaningen med höga markpriser 
pekar allt åt rätt håll med bra ekonomiskt utfall. 

ÖKAD SAMVERKAN 
Samverkan är ett av HSBs viktiga värdeord. Under året 
integrerade vi tydligare än tidigare med övriga HSB-
rörelsen. HSB Bostad har bland annat tagit en aktiv roll 
i HSBs nyproduktionsnätverk för att kunna bidra och 
medverka till att utveckla nyproduktionen och Det goda 
boendet i hela Sverige. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till HSB 
Bostads ledning och vd. De har fångat upp verksam-
hetens utmaningar på ett klokt sätt och omvandlat dessa 
till framgångsrika strategier. Vi har också haft ett riktigt 
bra samarbete mellan styrelsen och ledningen. Nu fort-
sätter vi framåt med ökad takt, volym och kvalitet.

Stockholm, februari 2016

Anders Svensson
Ordförande, HSB Bostad

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 
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ORGANISATION 

DET HÄR ÄR HSB BOSTAD
HSB Bostad bildades år 2000. Uppdraget är att i Stockholms och Gotlands län,  
genom samverkan, utveckla och bygga bostäder och bostadsmiljöer för HSBs medlemmar.  
Bolaget har idag närmare 100 medarbetare.

Under drygt 90 år har HSB varit en viktig samhälls-
byggare i Sverige. I Stockholmsområdet har HSB byggt 
över 70 000 nya bostäder sedan starten. HSB Bostad är 
en del av HSB och ägs av fyra regionala HSB-föreningar 
och HSB Produktion*. Allt överskott i bolaget går till-
baka till HSB för att utveckla nya och bättre bostäder 
och boendemiljöer för våra medlemmar och bosparare. 
Genom att bygga välplanerade, prisvärda och trygga 
bostäder i olika lägen i länet, levereras Det goda boendet 
till HSBs bosparare. 

”VI SKAPAR HÅLLBART BOENDE  
MED FOKUS PÅ NÖJDA MEDLEMMAR 
TILLSAMMANS MED VÅRA ÄGARE.” 
HSB Bostads affärsidé

VÅRA KÄRNVÄRDERINGAR – ETHOS
Vår verksamhet bygger på HSBs gemensamma värde-
grund ETHOS. En förkortning av: engagemang, trygg-
het, hållbarhet, omtanke och samverkan. De fem värde-
orden är utgångspunkten för hur HSB Bostad agerar 
och grunden för bolagets affärsmässiga och interna  
förhållningssätt. ETHOS är en förutsättning för en god 
leverans till medlemmar och bosparare.

1)  HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma affärsbolag och ägs av 30 regionala HSB-föreningar. Bolagets huvudsakliga uppgift är bostadsproduktion i partnerskap med HSB-föreningarna. 

2)  Stiftelsen HSBs Garantifond har till uppgift att lämna lån eller annat stöd till HSBs bostadsrättföreningar som har behov av ekonomiskt stöd på grund av avgiftsbortfall.

HSB  
PROJEKTPARTNER1)

STIFTELSEN HSB 
GARANTIFOND2)

560 000  
MEDLEMMAR

3 900  
BOSTADSRÄTTS- 

FÖRENINGAR

30
HSB-FÖRENINGAR

HSB RIKSFÖRBUND

HSB BOSTAD
Ägs av 4 HSB-föreningar  

i Stockholms län och  
HSB Produktion

ÄGARFÖRDELNING HSB BOSTAD AB

HSB Stockholm ekonomisk förening: 48,4 procent

HSB Södertörn ekonomisk förening: 5,2 procent

HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk förening: 5,2 procent

HSB Arlanda ekonomisk förening: 0,2 procent

HSB Produktion AB*: 41,0 procent

*Ägs av HSB ProjektPartner AB.
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 VERKSAMHETEN

FRÅN MARK  
TILL EFTERMARKNAD 
HSB Bostad utvecklar och bygger bostäder. Verksamheten omfattar hela nyproduktionsprocessen  
med markförvärv, projektutveckling, produktion, försäljning och eftermarknad. Efter detta lämnas  
bostadsrättsföreningen över till den regionala HSB-föreningen att förvalta.

HSB Bostads projektprocess följer ett kvalitetssystem 
grundat i sex steg. Systemet säkerställer ett gemensamt 
arbetssätt och hög, jämn kvalitet i bostadsprojekten.  
Bolaget strävar alltid efter att bygga effektivt, hållbart 
och kostnadsmedvetet. Som en av Sveriges största  
samhällsbyggare utvecklar HSB Bostad allt från mindre 
infill-projekt1) till helt nya bostadsområden. 

Eftersom HSB stannar kvar efter färdigställd pro-
duktion, byggs ett hållbart förvaltningstänkande in i 
alla våra hus. Det gäller det ekonomiska perspektivet 
med rimliga förvaltningskostnader, men också det  
praktiska med god arbetsmiljö för de som ska förvalta 
fastigheten framöver.

TRYGGA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
HSBs ledstjärna är att skapa trygga och långsiktiga 
bostadsrättsföreningar. Den lokala HSB-regionfören-
ingen är delaktig i bostadsrättsföreningen redan från 

start. HSBs representanter stannar dessutom kvar i  
styrelsen upp till två år. Utöver detta erbjuds bostads-
rättsföreningen en HSB-ledamot i styrelsen, även efter 
denna period. Under tiden kan de boende som vill  
vara delaktiga i föreningens verksamhet ingå i en sam-
arbetskommitté. HSB sköter även den ekonomiska och 
tekniska förvaltningen de första åren. En trygg process 
för att boende och bostadsrättsförening ska få en bra 
start med ett långsiktigt perspektiv.

BOSTADSRÄTTER OCH HYRESRÄTTER
Kärnaffären för HSB Bostad är nyproduktion av bostads-
rätter. Men HSB Bostad producerar också hyresrätter 
genom intresse bolag och samverkansavtal. Exempel  
på pågående hyresprojekt 2015 är ombyggnaden av 
före detta Hotel Oden vid Odenplan i Stockholm med 
78 hyreslägen heter och Söderbymalm i Haninge med 
110 hyreslägenheter som byggstartades under året.

1) Bostadsprojekt på begränsad yta, belägen i eller nära befintlig bebyggelse.
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VERKSAMHETEN 

1
IDÉ

Fokus på nya affärsmöjligheter.  
Möten, förhandling och samverkan med 
andra aktörer och kommuner. Projekt- 

upplägg med budget tas fram.

2
FÖRSTUDIE 

Analys av marknaden, granskning  
av potentiella förvärv och projektets 

förutsättningar. Genomförande  
av förvärv.

3
PROGRAMMERING

Detalj- och programarbete samt  
upphandling av konsulter startas. 

Projektet börjar få fysisk utformning, 
skisser och programidé växer fram. 4

PROJEKTERING
Nu tas beslut om hur hus och lägenheter  
ska se ut och utformas. Bygglov söks. 
Försäljning påbörjas. Bokningsavtal och 
förhandsavtal tecknas med kunderna. 

Bostadsrättsföreningens styrelse 
sammanträder för första gången.

5
PRODUKTION

HSB Bostad leder bygget och färdig- 
ställer fastigheterna. Bostäderna 

kvalitetssäkras och kunderna flyttar in. 
Föreningen lämnas över till bostadsrätts - 

innehavarna som leder den vidare. 6
EFTERMARKNAD

Eventuella anmärkningar som upptäcks 
efter inflyttning rättas till. Tvåårsbesikt-

ningar genomförs och följs upp. 
Bostadsrättsföreningen lever nu sitt  
eget juridiska liv. HSB Bostad lämnar 

över arbetet med Det goda  
boendet till den regionala  

HSB-föreningen.
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 AFFÄRS- OCH FASTIGHETSUTVECKLING

NY MARK OCH  
FLER BYGGRÄTTER
För att kunna erbjuda fler bostäder till medlemmarna krävs en kontinuerlig ökning av markportföljen. 
Trots höga priser och hård konkurrens om marken förvärvade HSB Bostad sammanlagt 1 560 nya, 
attraktiva byggrätter 2015.

HSB Bostad arbetar aktivt med förvärv och projekt-
utveckling, ända från idéstadiet. Genom intern mark-
nads- och finanskompetens hanterar bolaget också allt 
från kalkylering till marknadsanalyser. 

Under året beslutades om en ny inriktning för  
markanskaffningsstrategin. Särskilt fokus har lagts på 
nya större utvecklingsfastigheter och ökat antal markan-
visningar. Träffbilden blev snabbt positiv med ett stort 
antal förvärv och ökad volym i prioriterade marknader.

Av åtta förvärv är två direktmarkanvisningar1) i 
större stadsutvecklingsprojekt; Konstgjutarvägen utmed 
Årstastråket i Johanneshov och Kvarnbacken i Järfälla. 
Det sistnämnda omfattar ett antal större kvarter där HSB 
Bostad planerar att bygga upp till 800 lägenheter. Utöver 
byggrätterna har HSB Bostad initierat projektet The Mill. 
Projektnamnet anspelar på platsens lokala betydelse men 
också på projektets internationella ambition. Tanken är 
att sätta Järfälla på kartan som en kommun för samhälls-
utveckling, arkitektur och design i framkant. Genom 
tillfälliga installationer, aktiviteter och workshops kommer 
projektet att belysa och undersöka frågor som har bety-
delse för hur framtidens samhälle och stad ska utveck-
las. Detta parallellt med att den faktiska planeringen av 
bostadsområdet tar vid. Bostadsutvecklingen och The 
Mill kommer att genomföras i samverkan med Järfälla 
kommun och andra bostadsproducenter.

I samverkan med HSB Södertörn påbörjades arbetet 
med markanskaffning på Gotland i slutet på året. En 
satsning på ett geografiskt område där HSB tidigare 
inte varit så synliga.

Under året har bolaget också haft framgångar med 
att flera detaljplaner vunnit laga kraft. Dessa är förde-
lade över nio projekt om sammanlagt 1007 bostäder i  
Huddinge, Stockholm, Järfälla och Nacka.

FÖRSÄLJNING
Under året såldes 50 procent av projekten Boliden-
triangeln 1 och 2, på Bolidenvägen i Stockholm, internt 
till HSB ProjektPartner. Försäljning har även genom-
förts av 60 tomter för småhus och 16 hektar tomtarea 
för kommersiellt ändamål.

MARKPORTFÖLJ 
Vid årets slut bestod HSB Bostads markportfölj av 4 500 
byggrätter för bostadsrätter, en ökning med 1 560 från 
föregående år. Målet är att över tid ha en markportfölj 
på minst 5 000 byggrätter där motsvarande volym köps 
in som årligen byggstartas. Utöver detta finns en mark-
portfölj inom samverkansbolag där HSB Bostads andel 
omfattar 2 000 tomter för småhus.

MARKNADEN
Tendensen på Stockholmsmarknaden är fortsatt 
ökande markpriser. Den hårda konkurrensen om  
markanvisningar, privat mark och privata fastigheter  
i Stockholmsregionen kvarstår. Konkurrenterna blir  
allt fler och många av aktörerna har ökade volymer  
som mål. Kommunernas begränsade resurser bidrar  
till en tröghet i att få fram detaljplaner. Trots detta 
medger marknadsläget en positiv syn på möjligheten  
att öka leveransen av bra bostäder i olika prisklass till 
våra medlemmar och bosparare framöver.

1)  Marken har förvärvats direkt från kommunen utan att ha föregåtts av exempelvis 
markanvisningstävling.
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AFFÄRS- OCH FASTIGHETSUTVECKLING 

MARK- OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV

FASTIGHET

Bolidentriangeln etapp 21), Stockholm

Grenå, Kista

Fabrikören, Täby

Konstgjutarvägen2), Stockholm

Kvarnbacken2), Järfälla

Pampas Marina3), Solna 

Telegrafberget, Nacka

Traversen 11 och 12, Sollentuna

1) I samverkan med HSB ProjektPartner.
2) Direktmarkanvisning.
3) Genom dotterbolaget Bostadsholmen AB.

 

4 500
2015 bestod HSB Bostads 

markportfölj av

byggrätter för bostäder
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 PRODUKTION

EGEN PRODUKTIONS- 
LEDNING LÖNAR SIG
Antalet nyproducerade lägenheter i Stockholm ökar och med detta följer brist på arbetskraft, längre 
leveranstider på material och högre produktionskostnader. HSB Bostads produktionsverksamhet växer  
i linje med bolagets volymmål för antal färdigställda lägenheter. Marknadsläget innebär en utmaning  
för bolaget som lett till förändringar i organisation och strategi. 

HSB Bostad har under 2015 i allt större utsträckning 
arbetat med delade entreprenader och leveranser. 
Detta för att nå så långt ut i leveranskedjan som möjligt 
och minimera kostnader. En strategisk satsning har gjorts 
på egen produktionsledning, vilket har visat sig ge goda 
resultat både ekonomiskt och i kundnöjdhet. Under 
året genom fördes också en organisationsförändring 
med två nya produktionschefsgrupper. Målet är ökad 
flexi bilitet, kompetens och nya utvecklingsmöjligheter. 
Bolaget kommer även fortsättningsvis att arbeta med 
total  ent reprenader, både till fast pris och i samverkan.  
Detta för att sprida entreprenadformsriskerna mellan  
projekten.

BYGGSTARTADE BOSTÄDER 
2015 byggstartades sju bostadsrättsprojekt med totalt 
581 lägenheter, exklusive hyresrätter, i Stockholms-
området. Tre av projekten, brf Finnboda Terrass,  
brf Finnboda Udde och brf Bällstaån, utförs som 
delade entreprenader med egen produktionsledning. 
Ett projekt, brf Enen, är ett HSB Future-projekt1 och 
utförs som delad entreprenad med extern produktions-
ledning. De övriga tre bostads projekten, brf Diktaren, 
brf Engelbrektshöjden och brf Fanfaren utförs som 
total entreprenader. Brf Engelbrektshöjden utförs som 
totalentreprenad i samverkan. Ett hyresrättsprojekt i 
Söderbymalm i Haninge byggstartades med 110  
lägenheter.

INFLYTTAT OCH PÅGÅENDE
Under året har flera projekt blivit färdiginflyttade:  
brf Fagerliden, brf Finnboda Dockland, brf Gjutar-
mästaren, brf Pigghajen och brf Rösjö Ängar. Projekten 
har utförts som delade entreprenader förutom brf  
Gjutarmästaren som utfördes som totalentreprenad  
till fast pris. 

De pågående bostadsprojekten i produktion:  
brf Brotorp, brf Ektorget, brf Finnboda Pirar, brf 
Klockarängen och brf Musketören beräknas vara färdig-
inflyttade alternativt delvis inflyttade under 2016.

HSB Bostad har som ambition att certifiera alla 
nyproduktionsprojekt enligt Miljöbyggnad nivå silver. 
Under året har brf Ektorget, brf Gjutarmästaren och 
brf Safiren fått preliminära certifieringar. 

1) HSB Bostads Future-koncept ger kostnadseffektiva bostäder genom effektiviserad produktion. Fasader är unika. Trapphus, typlägenheter och installationslösningar är alltid lika.
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PRODUKTION 

ÅRETS PROJEKTRESULTAT
HSB Bostads pro jekt varierar i storlek, utförs i olika 
entreprenadformer och ligger i olika marknadsområden. 
Samtliga har levererat stabila och positiva resultat.  
Nettomarginalsmålen hållits i samtliga bostadsprojekt. 
Under året har arbete med referenskalkyler samt risk-
hantering i entreprenaderna prioriterats. Målsättningen 
har varit ökad stabilitet och kvalitet i lämnade slutkost-
nadsprognoser.

PRODUKT- OCH KONCEPTUTVECKLING
HSB Bostads typhus HSB Future har under året varit 
framgångsrikt vad gäller kundnöjdhet och ekonomi. 
Konceptet vidareutvecklas till att bli ännu vassare och 
inte vara låst till en viss typ av byggnad. HSB Bostads 
verksamhetsplan för 2016 innehåller fokus på utveckling 
av HSBs unika värden inom nyproduktion samt koncept-
utveckling för att stärka medlemserbjudandet vad gäller 
innehåll utöver bostäder till kunderna. 

MARKNADEN
Den ökade produktionsvolymen av bostäder i Stock-
holms län och bristen på arbetskraft har lett till över-
hettning inom byggindustrin. Konkurrensen har lett  
till att entreprenadkostnaderna har ökat. HSB Bostad 
prognosticerar att den utvecklingen kommer att fort-
sätta. Byggindex för stommar av både platsgjuten och 
prefabricerad betong har ökat under det senaste halv-
året. Leveranstiderna på stommar är fortsatt lång, i 
nuläget över sex månader.

BYGGSTARTADE BOSTÄDER

PROJEKT
ANTAL  

LÄGENHETER

HSB brf Bällstaån, Sundbyberg 111

HSB brf Diktaren, Solna 120

HSB brf Enen, Järfälla 53

HSB brf Engelbrektshöjden, Järfälla 109

HSB brf Fanfaren, Sundbyberg 59

HSB brf Finnboda Terrass, Nacka 93

HSB brf Finnboda Udde, Nacka 36

Hyresrätter Söderbymalm, Haninge 110

Totalt 691

HSB brf Bällstaån.
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 FÖRSÄLJNING

HÖG LEVERANS  
TILL BOSPARARNA
HSB Bostad har i uppdrag att leverera bostadserbjudanden och Det goda boendet till HSBs  
medlemmar och bosparare. 2015 gick försäljningen mycket bra och vid årets slut hade  
531 bostäder sålts.

HSB Bostads primära målgrupp är HSBs bosparare, 
medlemmar som aktivt valt att bospara i HSB och där-
med får förtur till HSBs nyproducerade lägenheter. 
Bolagets bostadsprojekt marknadsförs primärt via HSBs 
egna kanaler, hsb.se och i medlemstidningen Hemma  
i HSB. Bostäderna exponeras även via externa kanaler 
som Hemnet och annonsering i lokal media.

FLER MEDLEMMAR KÖPER
Bospararna får alltid välja först vid säljstart av ett 
bostadsprojekt. Därefter väljer andra intresserade HSB-
medlemmar. Finns det bostäder kvar efter det släpps de 
till allmän försäljning. För varje projekt kan allmänhet 
och medlemmar anmäla sig till en intressekö och bjuds 
då in till säljstarterna. HSB Bostads försäljning har  
kraftigt överträffat målen och under 2015 valde allt fler 
bosparare i Stockholms län att köpa en nyproducerad 
HSB-bostad. Ett resultat av att bolaget lyckats erbjuda 
och kommunicera attraktiva projekt i olika prisklasser 
och lägen över hela Stockholmsområdet. Förtroendet 
för HSBs boerbjudande visar sig också i att antalet nya 
bosparare i Stockholm ökar, jämfört med tidigare år. 

MARKNADEN
Bostadsmarknaden är het i storstadsregionerna och 
trots priser i mycket höga nivåer är nyproduktionen 
fortsatt attraktiv. Konkurrenterna blir allt fler och antalet 
projekt ute till försäljning ökar år för år. Det gynnsamma 
ränteläget bidrar till att allt fler projekt även i ytter-
områdena i Stockholms län efterfrågas av kunderna. 
Under året var antalet spekulationsköp påtagligt fler  
än föregående år. För att motverka spekulationsköp 
skärpte HSB Bostad kraven på köparna i våra avtal. 
Detta för att köparna ska fullfölja sina köp samt att  
HSB Bostads bostäder ska säljas till intressenter som 
avser att bosätta sig i lägenheten. Vid årets slut märktes 
tydliga tendenser att antalet spekulationsköp gick ner. 
Den något dämpade marknaden anses också haft  
en påverkan på detta. 

SÄLJSTARTADE BOSTADSPROJEKT

PROJEKT
ANTAL  

LÄGENHETER

HSB brf Bällstaån, Sundbyberg 111

HSB brf Enen, Järfälla 53

HSB brf Engelbrektshöjden, Järfälla 109

HSB brf Fanfaren, Sundbyberg 59

HSB brf Finnboda Terrass, Nacka 93

HSB brf Sjödalen, Huddinge 83

Totalt 508



 HSB BOSTAD – ÅRSREDOVISNING 2015 | 17

FÖRSÄLJNING 
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HSB BOSTAD 2015 

PROJEKT I PRODUKTION

1. HSB brf Brotorp, Solna 

2. HSB brf Bällstaån, Sundbyberg

3. HSB brf Diktaren, Solna

4. HSB brf Ektorget, Solna

5. HSB brf Enen, Viksjö

6. HSB brf Engelbrektshöjden, Jakobsberg 

7. HSB brf Fanfaren, Sundbyberg 

8. HSB brf Finnboda Pirar, Nacka

9. HSB brf Finnboda Terrass, Nacka

10. HSB brf Finnboda Udde, Nacka

11. HSB brf Klockarängen, Danderyd

12. HSB brf Musketören, Sundbyberg

13. HSB brf Safiren, Huddinge
➔ läs mer på sidan 16

UTVECKLINGSFASTIGHETER

  = HSB Bostads exploateringsfastigheter 

HSB BOSTAD PÅ  
KARTAN 2015
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 HÅLLBARHET

HÅLLBARHET I FOKUS

För HSB Bostad är hållbarhet en helhetssyn  
och ett löfte om långsiktighet ur ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt perspektiv. Det omfattar  
allt från miljöaspekter och hållbar ekonomi i 
bostadsrättsföreningar och byggprocesser till 
engagemang och ansvarstagande i omvärlden. 

HSB Bostad är en del av samhället. Ansvaret slutar  
inte med husen som bolaget bygger utan gäller också 
livet i och runt bostaden. Från gemensamhetslokaler 
som skapar möjlighet för människor att mötas till  
gårdsmiljöer där våra medlemmar kan känna sig trygga 
och säkra. 

KONSTEN I HSB
HSBs grundare Sven Wallander hade en tydlig vision. 
HSB skulle inte bara förbättra människors bostads-
standard utan också bidra till att konst och kultur 
nådde ut bredare till folket. Redan i de första HSB- 
föreningarna var konstverk i entréer och på gårdar  
ett viktigt inslag. Idag ingår konstnärlig utsmyckning 
som en del i identiteten i alla våra bostadsprojekt. Syftet 
är att stärka banden mellan boende och bostadsmiljö 
för att bidra till ökad trivsel, stolthet och minskad skade-
görelse. Konsten är en viktig faktor i bolagets hållbar-
hetsarbete. Ett socialt engagemang där HSB Bostad 
stöttar kulturverksamhet och anlitar yrkesverksamma 
konstnärer.

CERTIFIERAD | SVERIGE

HSB brf Ektorget fick preliminär certifiering under 2015.HSB brf Engelbrektshöjden.
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HÅLLBARHET 

MILJÖBYGGNAD SILVER
HSB Bostad projekterar all nyproduktion utifrån stan-
darden för Miljöbyggnad Silver. Standarden ger ett  
systematiskt kvalitetsarbete. Silvernivån uppfyller fram-
förallt krav på mycket effektiv energianvändning, sunda 
materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög 
fuktsäkerhet. Miljöcertifiering är ett led i HSBs över-
gripande strategi för att minska koldioxidutsläppen  
med 50 procent fram till 2023. HSB Bostad arbetar 
även med innovationen HSB-FTX, passiv förvärmning 
med borrhålsvatten (geoenergi) som minskar värme-
effekt behovet i byggnaden. 

HÅLLBAR HUB
HSB Bostad utvecklar kontinuerligt nya innovationer 
inom boendet. Ett nyframtaget koncept är HSBs Hub 
som syftar till att skapa mer attraktiva bostadsrättsfören-
ingar genom service, mervärden och gemenskap, till-
gängligt för både HSBs medlemmar och andra i när-
området. Hubben utgår från att en yta i bostadsrätts- 
 föreningen avsätts för kommersiellt bruk. Navet är ett 

öppet kontor/kafé eller en restaurang som inbjuder till 
sam- och närvaro samt gemensam service. Del av lokalen 
kan användas som gemensamhetslokal och styrelserum 
för ett modernt föreningsliv. HSBs Hub drivs av en 
entreprenör på uppdrag av HSB. HSBs Hub kommer 
att lanseras i nya bostadsprojekt under 2016 – 2017.

ENGAGEMANG I WE EFFECT
HSB är en av medlemsorganisationerna i We Effect,  
en biståndsorganisation som agerar för bestående änd-
ringar i utsatta områden i världen. Visionen är en rättvis 
och hållbar värld, fri från fattigdom. Verksamhet bedrivs 
i 25 länder i fyra världsdelar och alla hjälpinsatser utgår 
från idén om hjälp till självhjälp. Tillsammans med 
medlemsorganisationerna arbetar We Effect för att 
skapa engagemang, bilda opinion och ge stöd för lång-
siktigt biståndsarbete. HSB Bostad skänker 1 000 kronor 
per färdigställd lägenheter till We Effect. I år gavs även 
ett särskilt bidrag till den akuta flyktingsituationen i 
Europa och medarbetarnas julklapp var även den i 
form av ett bidrag till We Effect.
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HSB brf Ektorget fick preliminär certifiering under 2015. Konst i HSB brf Perrongen, Stockholm.
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 NÖJD KUND INDEX

SVERIGES 
MEST NÖJDA KUNDER
HSB Bostads arbete med Nöjd Kund Index har gett positiva resultat. HSB brf Pigghajen kom på  
första plats med Sveriges nöjdaste kunder 2015. Dessutom hamnade HSB Bostad på tredje plats  
totalt i branschen. 

Utmärkelserna kommer från den årliga kundunder-
sökning som genomförs i bostadsbranschen. De boende  
i brf Pigghajen gav HSB Bostad branschens högsta  
NKI1 någonsin med ett index på 89 av 100 möjliga. 
Tredje platsen i hela branschen fick HSB Bostad med ett 
NKI på 79. Branschindex för 2015 var 74.

Viktiga framgångsfaktorer för att uppnå de höga 
siffrorna är systematiskt arbete för att leverera en bättre 
kundupplevelse under försäljnings- och inflyttnings-
processen, hög byggkvalitet och erfarenhetsåterföring 
internt från genomförda projekt. Men också ett genuint 
medarbetar engagemang som genererar ett stort för-
troende från kunderna efter genomgången köpprocess.

DÄRFÖR MÄTER HSB BOSTAD NKI 
HSB Bostads ambition är att ständigt utveckla och för-
bättra verksamheten och erbjudandet till medlemmar 
och kunder. Därför följs utvecklingen av nöjdheten hos 
alla som flyttar in mycket noga. 

NKI är en metod som används för att mäta kund-
nöjdhet i olika branscher. Prognoscentret, som utför 
bostadsbranschens mätningar, är ett oberoende marknads -
analysföretag med fokus på byggbranschen i Norden. 
Mer än 85 procent av alla nyproducerade bostadsrätter 
i Sverige ingår i undersökningen. Förutom HSB Bostad 
medverkar kunder hos andra bostadsbyggare, exempelvis 
från JM, NCC, Riksbyggen och Skanska.
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PIGGHAJEN – ETT VINNANDE KONCEPT
HSB brf Pigghajen ligger på Siklöjevägen i Tyresö 
och består av tre flerbostadshus om tre till fem 
våningar med totalt 51 lägenheter. Byggnaderna  
är uppförda 2014– 2015 med inflyttning 2015. Brf 
Pigghajen är uppfört enligt HSB Bostads koncept 
HSB Future. Idén med HSB Future-projekten är att 
bygga kostnadseffektiva bostäder med låg energi-

användning, god innemiljö, miljöbedömda material 
och effektiviserad produktion. Det innebär också  
att delar av arkitekturen återanvänds, utan att för 
den skull återupprepas. Fasader är unika. Trapphus, 
typlägenheter och installationslösningar är alltid 
lika. Drygt hälften av lägenheterna i brf Pigghajen  
är ettor och tvåor.

NÖJD KUND INDEX 

BÄSTA PROJEKT
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 MEDARBETARE
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MEDARBETARE 

SVERIGES MEST  
ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE 
HSB Bostad har närmare hundra medarbetare. Vår gemensamma värdegrund ETHOS bidrar till en stark  
företagskultur, stabilitet och trygghet bland medarbetarna.

Stockholmsområdet är en het marknad med underskott 
av arbetskraft i byggbranschen. I HSB Bostads strävan  
att vara den ledande samhällsbyggaren i länet krävs att 
bolaget är en attraktiv arbetsgivare. HSB Bostad satsar 
aktivt på mångfald och jämställdhet i en traditionellt 
mansdominerad bransch. Idag består organisationen  
av 46 procent kvinnor och 54 procent män. 

MEST ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE
HSB Bostad arbetar dynamiskt med arbetsgivarvaru-
märket. Samverkan sker exempelvis med Samhälls-
byggnadslinjen på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 
HSB Bostad sponsrar studentverksamheten och tar emot 
trainees från högskolan. Det är med stolthet HSB för 
andra året i rad, tar emot utmärkelsen som Sveriges mest 
attraktiva och kända arbetsgivare. Resultatet kommer  
från Rekryteringsbarometern 2015, där studenter inom 
fastighetsrelaterade utbildningar på landets högskolor 
och universitet medverkar. 

NÖJD MEDARBETARINDEX
Nöjd medarbetarindex, NMI, är ett sätt att säkerställa en 
långsiktigt bra arbetsmiljö och en förutsättning för nöjda 
kunder och god ekonomi. HSB Bostad genomför en med-
arbetarenkät vartannat år för att få fram aktuellt index. 
Resultatet hjälper oss att jobba för ständiga förbättringar. 
HSB Bostads NMI är 4,1 på en femgradig skala. 

ARBETSMILJÖN I FOKUS
HSB Bostad arbetar strategiskt och målinriktat för att HSB 
Bostad ska uppfylla kraven för ett modernt och professio-
nellt företag. Fokus under året har legat på arbetsmiljö-
frågor och bolaget har intensifierat arbetet med inrikt-
ning på byggarbetsplatserna.

TRAINEEPROGRAM FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Varje år erbjuder HSB Bostad plats på bolagets certifierade 
traineeprogram inom nyproduktion av bostadsrätter.  
Programmet omfattar hela nyproduktionsprocessen inom 
områden som byggprojektledning, kalkyl och inköp, 
marknadsanalys och eftermarknad. Traineeprogrammet 
löper under 18 månader och platserna anpassas efter 
verksamhetens framtida rekryteringsbehov. 

MARKNADEN
I och med att bostadsbyggandet ökar kraftigt i Stockholm 
råder det brist på kompetent personal generellt. Konkur-
rensen om arbetskraft inom framförallt projekt styrning  
är stor. HSB Bostad gläds dock över att det varit lättare  
att rekrytera medarbetare än tidigare och allt fler arbets-
sökande kontaktar bolaget spontant. 
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 F INANSVERKSAMHET

EKONOMISKT  
POSITIV UTVECKLING 
HSB Bostad har haft en positiv ekonomisk utveckling under den senaste femårsperioden.  
Omsättningen har mer än fördubblats och uppgår till 1 815 Mkr för 2015. 

LÖNSAMHET 
Lönsamheten i HSB Bostad har förbättrats med ett resul-
tat på 206 Mkr före skatt för det senaste året, vilket mot-
svarar en nettomarginal på 11 procent. Färdigställda 
bostadsprojekt har kvalitetsmässigt utvecklats positivt med 
allt högre NKI som följd. Detta tillsammans med god för-
säljning har bidragit till den alltmer förbättrade netto-
marginalen. Räntabiliteten på eget kapital uppgår under 
året till 17 procent, vilket är i nivå med bolagets långsik-
tiga mål. Den uppsatta nivån på avkastning är rimlig för 
att kunna hantera risker i omvärlden och operativa risker 
i verk samheten. 

KAPITALBEHOV OCH EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Bolagets eget kapital har de senaste åren stärkts med  
konsolidering av vinster och erhållen nyemission. Förstärk-
ningen behövs för att HSB Bostad ska kunna förvärva  
fler och allt dyrare exploateringsfastigheter. För att ha  
en långsiktig balans i bolagets finansiering eftersträvas  
en soliditet över en konjunkturcykel på 35 procent. För  
2015 uppgår detta nyckeltal till 44 procent. 

Exploateringsfastigheterna värderas av externt värde-
ringsföretag vid årsskiftet 2015/2016 och bedömt  
marknadsvärde uppgår till 2373 mkr. Detta innebär ett 
övervärde i förhållande till bokfört värde på 770 mkr.

VINST TILL DET GODA BOENDET
God ekonomi är en förutsättning för att HSB Bostad ska 
kunna hantera marknadsrisker, bygga upp en byggrätts-
portfölj för volymökning och producera fler bostäder  
till sina medlemmar. HSB Bostads vinst stannar kvar i 
verksamheten och går oavkortat till att fortsätta utveckla 
Det goda boendet och erbjuda medlemsnytta.
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FINANSVERKSAMHETEN 
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 LEDNING

LEDNING

Jonas Erkenborn
Vd

Född 1963. 
Anställd i HSB sedan 2005.  
i HSB Bostad sedan 2015.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefsbefattningar inom fastighets-
branschen.
Utbildning: Förvaltningslinjen, ekonomi.

Stig Ahlén
Vvd, chef affärsutveckling

Född 1957. 
Anställd i HSB sedan 2000.  
i HSB Bostad sedan 2003.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Vd- och chefserfarenhet inom  
bygg- och fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilingenjör.

Linda Annwall
Chef marknad och vd-stab

Född 1978. 
Anställd i HSB sedan 2002.  
i HSB Bostad sedan 2014.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefsbefattningar inom bostads-
branschen och äldreomsorg.
Utbildning: Fil.kand. i journalistik  
och multimedia.

Anders Brunge
Bolagscontroller

Född 1952. 
Anställd i HSB sedan 1980.  
i HSB Bostad sedan 2000.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Olika 
befattningar inom fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilingenjör.

Wafa Knutsson
Chef produktion

Född 1966. 
Anställd i HSB sedan 2007.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Projektledning inom nyproduktion  
av bostäder.
Utbildning: Civilingenjör.

Peter Lundmark
Chef försäljning och eftermarknad

Född 1965. 
Anställd i HSB sedan 2012.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefs- och vd-befattningar inom 
försäkring och media.
Utbildning: IFU-utbildning inom 
försäkringsjuridik och ekonomi.

Mats Persson 
Chef ekonomi och finans

Född 1964. 
Anställd i HSB sedan 2000.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefs- och revisorserfarenhet inom 
fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilekonom.
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STYRELSE 

STYRELSE

Anders Svensson
Ordförande

Född 1962. 
Anställd i HSB sedan 1980. 
Invald i styrelsen 2012.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Bostads- och förvaltnings-
erfarenhet samt kooperativa 
organisationer.
Utbildning: Ekonomi, 
företagande och ledarskap.

Håkan Berg
Ordinarie ledamot

Född 1957. 
Anställd i HSB 1995–2000, 
2003–pågående. 
Invald i styrelsen 2003.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Vd- och chefsbefattningar inom 
bostadsbranschen.
Utbildning: Ekonomi, marknad 
och ledarskap.

Magnus Ekström
Ordinarie ledamot

Född 1968. 
Anställd i HSB sedan 2012. 
Invald i styrelsen 2016.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefstjänster inom fastighets- 
och förvaltningsbolag.
Utbildning: Fil.kand. i 
företagsekonomi och IT. 

Lars-Åke Henriksson
Ordinarie ledamot

Född 1956. 
Ägarrepresentant. Invald i 
styrelsen 2015.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Olika tjänster inom fackfören-
ingsrörelsen.
Utbildning: Ledarskap, företags- 
ekonomi och kommunikation.

Matias Lindberg
Ordinarie ledamot

Född 1965. 
Anställd i HSB sedan 2011. 
Invald i styrelsen 2011.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Vd i fastighets- och bostads-
bolag. 
Utbildning: Förvaltningslinjen. 

Johan Nilsson
Ordinarie ledamot

Född 1965. 
Anställd i HSB sedan 2015. 
Invald i styrelsen 2015.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Olika befattningar inom 
fastighetsbranschen.
Utbildning: Juridisk kandidat-
examen. 

Anders Ryd
Ordinarie ledamot, 
arbetstagarrepresentant

Född 1965. 
Anställd i HSB sedan 2003. 
Invald i styrelsen 2015.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Försäljning och inköp inom 
bostads- och klädbranschen.
Utbildning: Körsnärsutbildning, 
möbel- och finsnickeri samt 
optik. 

Ulf Tapper
Ordinarie ledamot

Född 1957. 
Anställd i HSB sedan 2003. 
Invald i styrelsen 2006.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Vd- och chefsbefattningar inom 
fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilekonom, 
företagsekonomi och 
marknadsföring.

Marcus Tärnåsen
Ordinarie ledamot

Född 1973.  
Anställd i HSB sedan 2015. 
Invald i styrelsen 2015.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Olika roller inom bygg- och 
fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilingenjör 
lantmäteri, inriktning
fastighetsekonomi.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Bostad AB får härmed avge  
redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2015.

VERKSAMHETEN 
HSB Bostads verksamhet är inriktad på nyproduktion 
av bostäder. Verksamhetsområdet är Stockholms län. 
Bostäder produceras med upplåtelseformerna bostads-, 
ägande- eller hyresrätt, där de flesta utvecklingsprojek-
ten avser bostadsrätt som avyttras till av ägarna bildade 
bostadsrättsföreningar. Projektverksamheten omfattar 
idéarbete, förvärv, planarbete, projektering, produktion 
och försäljning.

KONCERNSTRUKTUR 
I koncernen är bostadsproduktionen koncentrerad  
till HSB Bostad AB medan ägande och förvaltning av 
fastigheter är koncentrerad till helägda fastighets- och 
markbolag. Bolaget är hälftenägare i fem verksamma 
joint ventures, HSB Bostadsholmen Holding AB,  
Villamarken Exploatering i Stockholm AB, Brotorpet 
Exploatering AB, Fastigheten Missionsskolan Holding 
AB samt Bromstenstaden Mark och Exploatering AB. 

ÄGARE 
HSB Bostad AB ägs av HSB Stockholm ek för, HSB  
Produktion AB, HSB Södertörn ek för, HSB Norra  
Stor-Stockholm ek för och HSB Arlanda ek för.

MARKNAD OCH BOSTADSPRODUKTION 
Efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholms 
län har varit extraordinärt stark under året. Intresset 
för bolagets projekt har genomgående varit tillfreds-
ställande. Fortsatt råder ett lågt utbud av nya bostäder  
i regionen kontra den långsiktiga efterfrågan. Pris-
ökningstakten på bostäder har varit hög under året,  
18 procent, och den har medfört spekulationsköp  
för nyproducerade bostäder, dock med en avtagande 
tendens senare delen av året. Till följd av prisökningen 
har efterfrågan om välbelägen mark ökat med flera  
nya aktörer på marknaden som följd, vilket har medfört 
allt högre byggrättspriser. Antal upplåtna bostäder  

uppgick under året till 636 stycken (föregående år  
246 stycken). Antalet byggstartade bostäder uppgick  
till 691 stycken (586 stycken). Bolaget avser att bygg-
starta minst 700 bostäder nästa år. För åren därefter 
planeras en årlig ökning av byggstarter med cirka 
10 procent.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER 
Bolaget har säkrat mark för cirka 4 500 bostadsrätter  
fördelade på i stort sett alla kommuner i länet. Därtill 
finns mark för småhus som i huvudsak hanteras i ett 
samarbete med Ikano Bostad AB. Exploateringsfastig-
heterna behandlas som omsättningstillgångar i balans-
räkningen då de ej är avsedda för långsiktigt innehav. 
Under året har flertal attraktiva områden förvärvats var-
för kapitalbindningen ökat. Exploateringsfastigheternas 
bokförda värde uppgår till 1 603 Mkr (1 444 Mkr) per 
balansdagen. Övervärdet på dessa fastigheter uppgår 
till 770 Mkr (490 Mkr) enligt oberoende värderings-
institut. Byggrätter som ännu inte tillträtts har ej tagits 
med i värderingen. 

RISKER 
Bolaget är exponerat för ett flertal risker vars påverkan 
på bolagets finansiella ställning kan kontrolleras i olika 
grad. Skicklig hantering av de strategiska, operativa 
och finansiella riskerna ger bolaget konkurrensfördelar. 
Den främsta risken är hänförlig till omvärldsföränd-
ringar. 

 
Omvärldsrisker 
Svag makroekonomisk utveckling med minskad 
bostadsefterfrågan som följd riskerar hög andel åter-
köpta bostäder för bolaget. Det finns krav på viss andel 
tecknade förhandsavtal före byggstart samt att försäk-
ring tecknas i Stiftelsen HSB:s Garantifond. Vidare 
finns det politiska risker som kan påverka lagar, regle-
ringar, infrastruktur och planfrågor. 
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Operativa risker 
Att ett projekt inte kan genomföras till kalkylerade  
kostnader innebär en produktionsrisk. Denna risk  
hanteras genom effektiv projektstyrning och genom  
att använda leverantörer som bedöms kunna fullgöra 
sina åtaganden gentemot bolaget. Vidare används alltid 
prestationsbunden betalplan, det vill säga betalning 
sker i takt med färdigställandet. Portföljen av exploate-
ringsfastigheter behöver motsvara fem gånger planerad 
byggstartsvolym för att möjliggöra en jämtårlig volym  
av byggstarter, annars föreligger en utvecklingsrisk.  
För att undvika denna risk sker en aktiv bearbetning  
av portföljen och anpassning sker av projektvolymen i  
idé arbetet. 

 
Finansiella risker 
Bolagets finansiella risk består i huvudsak av finansie-
ringsrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Regler finns  
framtagna om att finansiering ska vara ordnad inför 
förvärv av exploateringsfastighet och inför ett projekts 
byggstart. Bolaget är starkt beroende av att det finns  
en fungerande kreditmarknad både för finansiering av 
bolagets verksamhet och för finansiering av kundernas 
behov. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
Det har inte skett någon väsentlig händelse efter  
räkenskapsårets utgång som kräver upplysning. 

RESULTAT 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår  
till 205 902 tkr (212 784 tkr). Moderbolagets resultat 
efter finansiella poster uppgår till 426 177 tkr  
(306 420 tkr). 

VINSTDISPOSITION 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till 
förfogande stående vinstmedel 799 538 220 kronor 
utdelas 119 079 732 kr och resterande del 680 458 488 
kr överförs i ny räkning. 

STYRELSENS YTTRANDE 
Med anledning av det förslag till beslut om vinstdelning 
som styrelsen för HSB Bostad AB föreslår vid bolags-
stämma den 14 mars 2016, får styrelsen härmed avge 
följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolags-
ordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksam-
het som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad 
som förekommer eller kan antas förekomma i bran-
schen eller de risker som i allmänhet är förenade med 
bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsent-
liga händelser hänvisas till vad som framgår av förvalt-
ningsberättelsen, härutöver har inte några händelser 
inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna 
utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte 
från vad som i övrigt förekommer inom branschen. 

 Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets för-
måga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda 
betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos 
innefattar beredskap för att klara variationer i de 
löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets ekono-
miska ställning ger inte upphov till annan bedömning 
än att bolaget kan försätta sin verksamhet samt att bola-
get kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt. 

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

Med hänvisning till ovanstående och vad som i 
övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens 
bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning medför att utdel-
ningen är försvarlig med hänvisning till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på stor-
leken av bolagets och koncernens egna kapital samt 
bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt. 

ÖVRIGT 
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat 
och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar, kassaflödesanalyser och kommentarer. 
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2015 2014 2013 2012 2011 

RESULTATRÄKNING (Mkr)
Nettoomsättning 1 810 1 686 1 132 1 071 671
Kostnader för produktion -1 513 -1 486 -947 -967 -546
Bruttoresultat 297 200 185 104 125
Försäljnings- och adm.kostnader -117 -103 -87 -82 -71
Resultat av fastighetsförsäljningar 33 125 18 18 2
Finansiella intäkter och kostnader -6 -9 -9 -5 -3
Resultat före skatt 206 213 107 35 53
Skatt -24 32 -20 -12 -11
Årets resultat 182 245 87 23 42

BALANSRÄKNING (Mkr)
Exploateringsfastigheter 1 603 1444 1387 843 905
Upparbetad ej fakturerad intäkt 398 241 117 140 287
Bostads- och äganderätter 0 35 77 123 12
Övriga tillgångar 191 109 51 161 174
Likvida medel 281 303 139 149 90
Summa tillgångar 2 473 2 132 1 771 1 416 1 468

Eget kapital 1 089 1 096 600 532 541
Avsättningar 83 24 44 21 13
Låneskulder 883 698 888 578 617
Leverantörsskulder 146 116 67 97 109
Övriga skulder 272 198 172 188 188
Summa eget kapital och skulder 2 473 2132 1 771 1 416 1 468

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)
Från löpande verksamhet -19 103 -300 129 -142
Från investeringsverksamhet 0 0 0 0 0
Från finansieringsverksamhet -3 61 290 -71 150
Årets kassaflöde -22 164 -10 58 8

NYCKELTAL (%)
Nettomarginal 11% 13% 9% 4% 8%
Räntabilitet på eget kapital 17% 29% 15% 4% 8%
Soliditet 44% 51% 34% 38% 37%

PERSONAL (st)
Antal anställda i medeltal 90 84 78 66 62
 varav kvinnor 41 40 36 36 33

BOSTADSPRODUKTION (st)
Byggstartade bostäder under året 691 586 438 328 595
Upplåtna bostäder under året 636 246 400 385 62
Bostäder produktion 31 dec 1 167 969 852 725 640
Återköpta bostäder 31 dec 0 9 13 31 4
Byggrättsportfölj bostadsrätt 31 dec 4 476 3 064 2 944 2 441 2 647
  varav detaljplan 1 007 580 1 018 980 1119

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Se definitioner under noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING  
KONCERNEN

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr Not 2015 2014 

Nettoomsättning 1 1 810 198 1 686 483

Kostnader för produktion -1 509 177 -1 485 366

Bruttoresultat 301 021 201 117

Försäljnings- och administrationskostnader -117 300 -106 408

Övriga rörelseintäkter 50 3 040

Övriga rörelsekostnader – –

Rörelseresultat 2-  6 183 771 97 749

Resultat från andelar i koncernföretag 28 534 123 697

Nedskrivning av andelar i koncernföretag -415 -373

Ränteintäkter 5 729 4 802

Räntekostnader -11 717 -13 091

Resultat före skatt 205 902 212 784

Skatt 7 -24 186 32 534

Årets resultat 181 716 245 318
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

belopp i tkr Not 2015–12–31 2014–12–31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 – –

– –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 9 134 134

Uppskjuten skattefordran 10 – 8 022

134 8 156

Summa anläggningstillgångar 134 8 156

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Exploateringsfastigheter 11 1 602 818 1 444 259

Bostads- och äganderätter 12 – 35 267

1 602 818 1 479 526

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 23 815 36 138

Upparbetad ej fakturerad intäkt 13 398 349 241 216

Skattefordringar 13 –

Övriga fordringar 164 438 61 042

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 590 3 232

589 205 341 628

Kassa och bank 15 281 067 303 117

Summa omsättningstillgångar 2 473 090 2 124 271

Summa tillgångar 2 473 224 2 132 427
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

belopp i tkr Not 2015–12–31 2014–12–31

EGET KAPITAL 16

Aktiekapital 560 000 560 000

Övrigt tillskjutet kapital 100 017 100 017

Annat eget kapital inklusive årets resultat 428 971 436 183

Summa eget kapital 1 088 988 1 096 200

AVSÄTTNINGAR 

Uppskjuten skatteskuld 17 83 486 23 606

Summa avsättningar 83 486 23 606

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga låneskulder 15 883 481 698 004

Leverantörsskulder 145 677 115 792

Skulder till intressebolag 91 –

Fakturerad ej upparbetad intäkt 18 – 5 240

Skatteskulder – 1 588

Övriga skulder 133 614 51 528

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 137 887 140 469

Summa kortfristiga skulder 1 300 750 1 012 621

Summa eget kapital och skulder 2 473 224 2 132 427

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 20

Ställda säkerheter 614 175  848 807 

Ansvarsförbindelser 2 372 969 1 450 040
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr 2015 2014 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansnetto 205 902 212 784

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: 

Successiv vinst -70 426 114 175

Förändringar i avsättningar -15 494 25 118

Betald skatt 57 622 -16 393

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 177 604 335 684

Ökning/minskning exploateringsfastigheter -88 133 -57 689

Ökning/minskning varulager m.m. 35 267 -72 907

Ökning/minskning fordringar -247 577 -176 400

Ökning/minskning kortfristiga skulder 104 240 73 899

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 599 102 587

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld -134 323 -362 096

Upptagna lån 319 800 172 500

Nyemission – 300 000

Utbetald utdelning -188 928 -49 326

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 451 61 078

Årets kassaflöde -22 050 163 665

Likvida medel vid årets ingång 303 117 139 452

Likvida medel vid årets slut 281 067 303 117
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RESULTATRÄKNING
MODERBOLAGET

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr Not 2015 2014 

Nettoomsättning 1 1 151 886 1 504 956

Kostnader för produktion -971 989 -1 331 145

Bruttoresultat 179 897 173 811

Försäljnings- och administrationskostnader -117 123 -105 957

Övriga rörelseintäkter 982 1 413

Rörelseresultat 2-6 63 756 69 267

Resultat från andelar i koncernföretag 361 972 243 093

Resultat från andelar i intresseföretag – -540

Resultat från andelar i joint venture företag 526 –

Nedskrivning av andelar i koncernföretag – -4 829

Ränteintäkter 37 77

Räntekostnader -114 -648

Resultat efter finansiella poster 426 177 306 420

Bokslutsdispositioner 21 – 13 301

Resultat före skatt 426 177 319 721

Skatter 7 -8 722 8 022

Årets resultat 417 455 327 743
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BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET

belopp i tkr Not 2015–12–31 2014–12–31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 – –

– –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 22 10 317 10 417

Andelar i intresseföretag 9 134 134

Andelar i joint venture företag 23 10 946 11 008

Uppskjuten skattefordran 10 – 8 022

21 397 29 581

Summa anläggningstillgångar 21 397 29 581

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Exploateringsfastigheter 11 – 73 183

Bostads- och äganderätter 12 – 35 267

Pågående arbeten 24 407 081 363 917

407 081 472 367

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18 859 28 168

Fordringar hos koncernföretag 424 060 576 611

Fordringar hos joint venture företag 186 209 92 650

Skattefordringar 1 315 2 133

Övriga fordringar 874 975 334 106

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 869 2 071

1 506 287 1 035 739

Kassa och bank 15 260 752 290 255

Summa omsättningstillgångar 2 174 120 1 798 361

Summa tillgångar 2 195 517 1 827 942
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BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET

belopp i tkr Not 2015–12–31 2014–12–31

EGET KAPITAL 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 560 000 560 000

Bundna reserver 99 997 99 997

659 997 659 997

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 382 084 243 269

Årets resultat 417 455 327 743

799 539 571 012

Summa eget kapital 1 459 536 1 231 009

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga låneskulder 15 – 131 078

Pågående arbeten 25 – 5 240

Leverantörsskulder 129 951 113 218

Skulder till koncernföretag 364 110 161 082

Skulder till intressebolag 91 –

Skulder till joint venture företag 282 –

Övriga skulder 114 998 52 741

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 126 549 133 574

Summa kortfristiga skulder 735 981 596 933

Summa eget kapital och skulder 2 195 517 1 827 942

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 20

Ställda säkerheter – –

Ansvarsförbindelser 4 450 286 2 052 728
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KASSAFLÖDESANALYS
MODERBOLAGET

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr 2015 2014 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansnetto 426 177 306 420

Resultat andel joint venture/intresseföretag 112 2 990

Nedskrivning anläggningstillgångar – 13 775

Realisationsresultat dotterföretag 13 501 –

Anticipierad utdelning -341 660 -124 656

Betald skatt 118 5 508

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 98 248 204 037

Ökning/minskning exploateringsfastigheter 73 183 -3 945

Ökning/minskning varulager m.m. -7 897 -148 963

Ökning/minskning fordringar -254 362 151 189

Ökning/minskning kortfristiga skulder 270 126 62 073

Kassaflöde från den löpande verksamheten 179 298 264 391

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterbolag -50 -100

Nettoinvesteringar/utdelning joint venture/intresseföretag – -5 025

Avyttringar av dotterföretag -13 401 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 451 -5 125

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld -131 078 -394 399

Nyemission – 300 000

Anticipierad utdelning 124 656 49 911

Utbetald utdelning -188 928 -49 326

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -195 350 -93 814

Årets kassaflöde -29 503 165 452

Likvida medel vid årets ingång 290 255 124 803

Likvida medel vid årets slut 260 752 290 255
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REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med tidigare år. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvär-
det, om inte annat anges nedan. Om inget annat anges 
värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 
bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder värderas efter det första värderingstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsätt-
ningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde om inget annat anges ovan. 

KONCERNREDOVISNING 
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 
procent av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföreta-
gens egna kapital vid förvärvstillfället, fastställt som 
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden, elimineras i sin helhet. Härigenom ingår i kon-
cernens egna kapital endast den del av dotterbolagens 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

JOINT VENTURES (KONSORTIER) 
Bolag och andra former av konsortier som bildats för 
att tillsammans med andra företag genomföra specifika 
entreprenadprojekt intages i koncernredovisningen 
enligt klyvningsmetoden. Detta innebär koncernens 
andel av respektive konsortiers andel av tillgångar, 
avsättningar och skulder, intäkter samt kostnader. I 
moderbolaget redovisas dessa andelar till anskaffnings-
värdet. 

ENTREPRENADUPPDRAG 
Entreprenadintäkter från fastprisuppdrag redovisas 
med tillämpning av successiv vinstavräkning i koncern-
redovisningen och enligt färdigställandemetoden i 
moderbolaget. Räntekostnader inräknas bland produk-
tionskostnaderna från produktionsstart. 

SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING 
Beräkningen av successiv vinstavräkning sker dels på 
basis av utfört arbete vid periodens utgång i förhållande 
till hela entreprenaduppdraget och dels på basis av fak-
tiskt antal upplåtelseavtal i förhållande till totalt antal 
lägenheter. På uppdrag där utfallet inte kan beräknas 
på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt motsva-
rande nedlagda kostnader. Beräknade förluster kost-
nadsföres i sin helhet. 

FÄRDIGSTÄLLANDEMETODEN 
Projektets intäkter och kostnader redovisas i sin helhet 
först i den räkenskapsperiod då uppdraget är fullgjort. 
Fullgörande av ett entreprenaduppdrag är beroende av 
att slutavräkning skett, d.v.s. att arbetet genomförts och 
slutlig ekonomisk uppgörelse träffats med beställaren. 
Beräknade förluster kostnadsföres i sin helhet. 

EXPLOATERINGSFASTIGHETER 
Obebyggda eller bebyggda fastigheter avsedda för pro-
duktion av bostadsrätter eller småhus med äganderätt 
redovisas som exploateringsfastigheter. 

SKATTER 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktu-
ell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomst-
skatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skat-
tepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser. Skatt har beräknats med 22 procent. 

(belopp i tkr där ej annat anges)
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LEASING 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller 
operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är 
ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som  
är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operatio-
nellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är finan-
siellt. Bolaget redovisar samtliga leasingavtal som opera-
tionella leasingavtal. 

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad eller intäkt linjärt över lea-
singperioden. 

AVSKRIVNINGAR 
Planenliga avskrivningar bestäms med ledning av till-
gångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekono-
miska livslängder. Avskrivningar på inventarier sker  
utifrån en bedömd livslängd på 3–5 år och avskrivning 
på aktiverade ombyggnadskostnader utifrån hyres-
kontraktets längd. 

DEFINITIONER NYCKELTAL 

Nettomarginal:  
Resultat efter finansiella poster dividerat med  
nettoomsättning. 

Räntabilitet på eget kapital:  
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget  
kapital. 

Soliditet:  
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
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NOTER

NOT 1 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Bostadsproduktion 1 774 397 1 647 724 1 116 085 1 466 197

Konsulttjänster 35 801 38 759 35 801 38 759

Nettoomsättning 1 810 198 1 686 483 1 151 886 1 504 956

Av koncernens intäkter har 0 procent (0 procent) redovisats enligt s.k.  
nollavräkning, d.v.s. projekten redovisas med en intäkt motsvarande  
upparbetad kostnad.     

Av moderbolagets nettoomsättning är 263 tkr koncernintern.  
Moderbolaget har inga koncerninterna inköp.

Redovisning av entreprenader enligt färdigställandemetoden 

MODERBOLAGET

2015 2014

Årets fakturering 1 092 984 969 345

Fakturerat ej resultatavräknat per 1/1 263 859 760 711

Fakturerat ej resultatavräknat per 31/12 -240 758 -263 859

Summa 1 116 085 1 466 197

NOT 2 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Totalt antal anställda 90 st 84 st 90 st 84 st

Varav kvinnor 46% 48% 46% 48%

Könsfördelning inom  
företagsledningen

Andel kvinnor:

Styrelse 0% 10% 0% 10%

Ledande befattningshavare 29% 17% 29% 17%

NOT 3  LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Löner och ersättningar 55 498 51 551 55 498 51 551

Sociala kostnader  
exkl. pensionskostnader 20 489 18 035 20 489 18 035

Pensionskostnader 10 501 8 024 10 501 8 024

Summa 86 488 77 610 86 488 77 610

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Fördelning:

Styrelse och VD:s löner  
och ersättningar  1 834  3 352  1 834  3 352 

Övriga anställdas löner  
och ersättningar  53 664  48 199  53 664  48 199 

Styrelse och VD:s  
pensionskostnader 632 80 632 80

Övriga anställdas  
pensionskostnader  9 869  7 944  9 869  7 944 

Verkställande direktör
Nuvarande verkställande direktör (VD) påbörjade sin anställning den 1 april 2015. 
Till nuvarande VD har utgått lön om 1 834 tkr (3 352 tkr). Pensionen för VD 
omfattas av KTP-planen. VD har rätt att vid fyllda 62 år gå i pension. För att 
möjliggöra detta görs ett tillägg motsvarande 20 procent av pensionsgrundad 
lön i traditionell pensionsförsäkring eller fond. Vid uppsägning av VD från 
företagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag 
utgår med tolv månadslöner efter uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning 
från VD:s sida gäller en uppsägningstid om sex månader.

Övriga ledande befattningshavare
Vid uppsägning av vice verkställande direktör (vice VD) från företagets sida 
gäller en uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag utgår med tolv 
månadslöner efter uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning från vice VD:s 
sida gäller en uppsägningstid om sex månader.

Sjukfrånvaro moderbolaget 2015

timmar

Sjuk- 
frånvaro

Total 
ordinarie 
arbetstid

Andel
%

Samtliga anställda 2 314 158 635 1,50

 varav långtidssjukfrånvaro 571 – 24,70

Kvinnor 1 819 73 519 2,50

Män 495 85 115 0,60

29 år och yngre 191 17 413 1,10

30 – 49 år 1 860 98 776 1,90

Äldre än 50 år 263 42 446 0,60

Sjukfrånvaro moderbolaget 2014

timmar

Sjuk- 
frånvaro

Total 
ordinarie 
arbetstid

Andel
%

Samtliga anställda 1 785 143 272 1,25

 varav långtidssjukfrånvaro 161 – 9,00

Kvinnor 559 76 860 0,73

Män 1 226 66 412 1,85

29 år och yngre 140 17 157 1,00

30 – 49 år 1 215 85 109 1,43

Äldre än 50 år 430 41 006 1,05
     



 46 | HSB BOSTAD – ÅRSREDOVISNING 2015

NOT 4 REVISIONSARVODE

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag 981 879 868 796

Skatterådgivning 44 52 44 52

Summa 1 025 931 912 848 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
ande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 

NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL – LEASETAGARE

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Variabla avgifter som  
ingår i årets resultat 2 993 2 693 2 993 2 693

Framtida minimi- 
leaseavgifter avseende  
ej uppsägningsbara  
operationella leasingavtal

Ska betalas inom 1 år 1 271 1 472 1 271 1 472

Ska betalas senare än 1 år 
men inom 5 år 101 1 735 101 1 735

Ska betalas senare än 5 år – – – –

Summa 1 372 3 207 1 372 3 207

Bolaget har under året inte ingått några väsentliga leasingavtal.
 

NOT 6 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL – LEASEGIVARE

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Variabla avgifter som  
ingår i årets resultat 1 185 1 327 – –

Framtida minimi- 
leaseavgifter avseende  
ej uppsägningsbara  
operationella leasingavtal

Ska betalas inom 1 år 15 107 8 656 – –

Ska betalas senare än 1 år 
men inom 5 år 27 605 15 876 – –

Ska betalas senare än 5 år 1 087 4 579 – –

Summa 43 800 29 111 0 0

Bolaget har under året inte ingått några väsentliga leasingavtal.

NOT 7 SKATT

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Uppskjuten skatt -21 680 33 211 -8 022 8 022

Aktuell skatt -2 506 -677 -700 –

Summa -24 186 32 534 -8 722 8 022

Avstämning av  
effektiv skattesats

Redovisat resultat  
före skatt 205 902 212 784 426 177 319 721

Skatt på redovisat resultat 
enligt gällande skattesats 
(22%) -45 298 -46 812 -93 759 -70 339

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill nedskrivning – -82 – -1 062

Övriga ej avdragsgilla 
kostnader -186 -250 -170 -250

Ej skattepliktiga intäkter 77 24 73 17

Skattefri utdelning 9 119 26 471 76 663 29 397

Kapitalvinst näring- 
betingade andelar 8 720 27 912 2 970 24 084

Utnyttjat underskottsavdrag - 80 31 316 – 31 675

Värdering av underskotts-
avdrag 5 500 -290 – –

Återföring underskotts- 
avdrag 3 – – –

Befarad förlust  
entreprenader – -5 500 5 500 -5 500

Övriga justeringar -68 -255 1 –

Redovisad skatt -24 186 32 534 -8 722 8 022

NOT 8 INVENTARIER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärde 152 2 114 152 2 114

Årets försäljningar/ 
utrangeringar – -1 962 – -1 962

Utgående ack.  
anskaffningsvärden 152 152 152 152

Ingående avskrivningar -152 -2 114 -152 -2 114

Återföring avskrivn.  
försälj./utrangering – 1 962 – 1 962

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -152 -152 -152 -152

Utgående planenligt 
restvärde 0 0 0 0
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NOT 9 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärde 134 134

Utgående planenligt 
restvärde 134 134

Specifikation av innehav Säte
Kap. 

andel
Ant. 

andelar
Bokf. 
värde

Blåsut Åstorp AB,  
556627-4386 Stockholm 50 % 500 st 50

Lissabon Utveckling AB i 
likvidation, 556689-9463 Stockholm 50 % 500 st 34

Sikrenodalen AB,  
556616-7242 Stockholm 50 % 500 st 50

134

NOT 10 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Uppskjuten skattefordran avser en reduktion av framtida inkomstskatt som 
hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag.    
 

NOT 11 EXPLOATERINGSFASTIGHETER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 1 444 259 1 386 570 73 183 69 238

Nyanskaffningar/ 
aktiverade kostnader 693 523 465 403 – 3 945

Omklassificeringar -9 496 – – –

Överfört till produktion -521 416 -77 181 – –

Försäljningar -4 052 -330 533 -73 183 –

Vid årets slut 1 602 818 1 444 259 0 73 183

NOT 12 BOSTADS- OCH ÄGANDERÄTTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 35 267 76 535 35 267 76 535

Nyanskaffningar (som är 
osålt vid årets slut) – 7 446 – 7 446

Försäljningar (av osålt vid 
årets början) -35 267 -48 714 -35 267 -48 714

Vid årets slut 0 35 267 0 35 267

NOT 13 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT

KONCERNEN

15-12-31 14-12-31

Upparbetade intäkter 2 230 050 1 341 531

Fakturerat belopp -238 082 -146 178

Byggnadskreditiv -1 593 619 -954 137

Summa 398 349 241 216

NOT 14  FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Förutbetalda hyror 382 1 315 – 1 315

Förutbetalda finansiella 
kostnader 771 650 715 594

Upplupna ränteintäkter 716 1 172 23 67

Övriga förutbetalda 
kostnader 721 95 131 95

Summa 2 590 3 232 869 2 071

NOT 15 KASSA OCH BANK / KORTFRISTIGA LÅNESKULDER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Checkräkningskredit

Beviljad kredit 100 000 100 000 100 000 100 000

Outnyttjad del -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Kreditavtal

Beviljad kredit 1 549 481 1 411 908 650 000 781 077

Outnyttjad del -666 000 -713 904 -650 000 -649 999

Summa 883 481 698 004 0 131 078

I kassa och bank ingår 
spärrade bankmedel  – 5 477 – –
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NOT 16 EGET KAPITAL

Koncernen Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 560 000 100 017 436 183 1 096 200

Utdelning – – -188 928 -188 928

Årets resultat – – 181 716 181 716

Belopp vid årets utgång 560 000 100 017 428 971 1 088 988

Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 560 000 99 997 243 269 327 743 1 231 009

Omföring av fg. års resultat – – 327 743 -327 743 –

Utdelning – – -188 928 – -188 928

Årets resultat – – – 417 455 417 455

Belopp vid årets utgång 560 000 99 997 382 084 417 455 1 459 536

Aktieägare Antal Andel, %

HSB Stockholm ek för 270 945 48,38

HSB Produktion AB 229 665 41,01

HSB Södertörn ek för 29 117 5,20

HSB Norra Stor-Stockholm ek. för. 29 117 5,20

HSB Arlanda ek för 1 156 0,21

Totalt 560 000 100,00

50 000 aktier tillhör serie A, 509 993 aktier tillhör serie B1 och 7 aktier tillhör serie B2-B8.  
För serie B2-B8 föreligger särskilt vinstdelningsavtal.     

NOT 17 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

KONCERNEN

15-12-31 14-12-31

Succesiv vinstavräkning  20 645  5 152 

Aktiverad ränta  2 221  1 822 

Uppskjuten skatt vid förvärv 
av exploateringsfastigheter 60 872 16 632

Övrig skatteskuld -252 –

Summa 83 486 23 606

NOT 18  FAKTURERAD EJ UPPARBETAD INTÄKT 

KONCERNEN

15-12-31 14-12-31

Fakturerat belopp – 5 240

Byggnadskreditiv – –

Upparbetad intäkt – –

Summa 0 5 240

NOT 19  UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Upplupen semester-  
och tidsskuld 5 047 5 100 5 047 5 100

Upplupna lönekostnader 5 470 4 691 5 470 4 691

Upplupna sociala avgifter 4 792 4 492 4 792 4 492

Upplupna pensions- 
kostnader 1 131 – 1 131 –

Upplupna räntor 1 095 5 449 592 3 299

Upplupen särskild  
löneskatt pensioner 3 085 2 014 3 085 2 014

Förinbetalda hyror 2 988 2 186 – –

Reservation entreprenader 101 148 110 436 99 969 109 970

Övriga upplupna kostnader 13 132 6 101 6 464 4 008

Summa 137 887 140 469 126 549 133 574



 HSB BOSTAD – ÅRSREDOVISNING 2015 | 49

NOT 20  STÄLLDA SÄKERHETER  
OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ställda säkerheter

Fast.inteckningar  
ställda för kredit  614 175  791 721 – –

Spärrade bankmedel –  5 477 – –

Aktier –  51 609 – –

Summa 614 175 848 807 0 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ansvarsförbindelser

Ansvar till förmån för  
joint ventures 94 896  187  1 792 

Borgens- och  
garantiförbindelser 2 372 875 1 449 144 4 450 099 2 050 936

Summa 2 372 969 1 450 040 4 450 286 2 052 728

Koncernen och moderbolaget har dessutom åtagande att förvärva bostads-
rätten till bostadslägenhet som inte är såld vid färdigställandet av Bostads-
rättsföreningens hus, varigenom betalning av insats, upplåtelseavgift och 
årsavgift för sådan bostadsrätt garanteras.     
 

NOT 21  BOKSLUTSDISPOSITIONER

MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31

Erhållna koncernbidrag – 13 301

Lämnade koncernbidrag – –

Summa 0 13 301

NOT 22 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 417 24 092

Nyanskaffningar – 100

Nedskrivningar – -4 523

Försäljningar/likvidation -100 -9 252

Utgående planenligt 
restvärde 10 317 10 417

Specifikation  
av innehav Säte

Kapital 
andel, %

Antal 
andelar

Bokf. 
värde

Bostadsliden Holding AB, 
556918-0531 Stockholm 100 500 50

Ingenting Holding AB, 
556928-0323 Stockholm 100 500 50

Klockarbyn Holding AB, 
556934-9623 Stockholm 100 500 50

Tibblemarken Holding AB, 
556915-2589 Stockholm 100 500 50

HSB Framtidsbostäder  
Holding AB, 556968-9192 Stockholm 100 500 50

Björnö Sågtorp Holding AB, 
556745-8657 Stockholm 100 1 000 100

Ellyseparken Holding AB, 
556955-9643 Stockholm 100 500 50

Blåsut Åstorp Holding AB, 
556746-3921 Stockholm 100 1 000 100

Eldstegen Holding AB, 
556702-8369 Stockholm 100 1 000 8 867

Hamnsundet Holding AB, 
556746-7450 Stockholm 100 1 000 100

Illiaden Holding AB,  
556734-7116 Stockholm 100 1 000 100

Odyssen Holding AB, 
556408-4548 Stockholm 100 1 000 100

Odyssen Theta Förvaltnings 
AB, 556730-5031 Stockholm 100 1 000 100

Reserven Holding AB, 
556748-9173 Stockholm 100 1 000 100

Riar Holding AB,  
556746-7526 Stockholm 100 1 000 100

Sångfågeln Holding AB, 
556746-3012 Stockholm 100 1 000 100

Tyradal Holding AB,  
556745-8434 Stockholm 100 1 000 100

Ursbäcken Holding AB, 
556743-3643 Stockholm 100 1 000 100

Viventus Holding AB,  
556934-9714 Stockholm 100 500 50

10 317
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NOT 23 ANDELAR I JOINT VENTURE FÖRETAG

MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärde 11 008 8 973

Nyanskaffningar 50 5 025

Årets nettoresultat/uttag -112 -2 990

Utgående planenligt 
restvärde 10 946 11 008

Specifikation  
av innehav Säte

Kapital 
andel, %

Antal 
andelar

Bokf. 
värde

Bromstenstaden Mark och 
Expl AB, 556763-1162 Stockholm 50 500 550

Brotorpet Holding AB, 
556746-2816 Stockholm 50 500 50

HSB Bonliss Exploatering HB, 
969722-0458 Stockholm 50 1 82

HSB Bostadsholmen Holding 
AB, 556855-6483 Stockholm 50 250 5 025

Villamarken Exploatering i 
Sthlm AB, 556928-0315 Stockholm 50 250 5 025

Missionsskolan Holding AB, 
556997-8645 Stockholm 50 250 25

KB Blåsut Åstorp, 
969691-9043 Stockholm 50 1 158

KB Järnvägsstaden, 
969681-8294 Stockholm 50 1 31

10 946

NOT 24 PÅGÅENDE ARBETEN (FORDRAN)

MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31

Upparbetade intäkter 2 238 782 1 464 232

Fakturerat belopp -238 082 -146 178

Byggnadskreditiv -1 593 619 -954 137

Summa 407 081 363 917

NOT 25 PÅGÅENDE ARBETEN (SKULD) 

MODERBOLAGET

15-12-31 14-12-31

Fakturerat belopp – 5 240

Byggnadskreditiv – –

Nedlagda kostnader – –

Summa 0 5 240
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för HSB Bostad AB för räken-
skapsåret 2015. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta  
dokument på sidorna 32-51.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision.  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne-
håller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta-
lande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande  
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom  
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och  
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen  
är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Till årsstämman i HSB Bostad AB, org.nr 556520-6165 



RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för HSB Bostad AB för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om  
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvalt-ningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions- 
sed i Sverige.

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

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

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.
 
Stockholm den 14 mars 2016
Ernst & Young AB

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor
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