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 V IKTIGA HÄNDELSER

VIKTIGA HÄNDELSER 2016

REKORDÅR FÖR MARKANVISNINGAR – 2016 var ett mycket framgångsrikt år 
avseende tilldelningar och tävlingar om markanvisningar. Som exempel kan nämnas 
vinsten i tävlingen om att bli Ankarbyggherre i Skärholmen. ➔ LÄS MER PÅ SIDAN 13  

FÖRVÄRV – HSB Bostad förvärvar del av fastigheten Telefonfabriken 1, vid Telefonplan, och planerar uppföra 480 lägenheter. ➔ LÄS MER PÅ SIDAN 13

maj

INVIGNING AV FINNBODA – HSB firar att byggnationen av den nya stadsdelen 
Finnboda, i Nacka kommun, närmar sig sitt slut. Samtidigt invigs Finnboda 
varvstur, en industrihistorisk vandring som HSB låtit uppföra i området.

september

september
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FÖRSTA INFLYTTNING I PROJEKT BYGGT PÅ VATTNET – Inflyttning påbörjades  
i HSB brf Finnboda Pirar, HSB Bostads första projekt byggt på pålar ovanför vattnet.   
➔ LÄS MER PÅ SIDAN 14 

FÖRSTA PROJEKTET PÅ GOTLAND – HSB Bostad förvärvar en markanvisning  
i Visby och under 2017 kommer HSBs första nyproduktionsprojekt på Gotland  
att säljstartas. ➔ LÄS MER PÅ SIDAN 13

decemberoktober
NÖJDA KUNDER - HSB Bostad vinner branschutnämningen ”Årets  
nöjdaste kunder” vad gäller bostadsköpare av nyproduktion i Sverige. 
➔ LÄS MER PÅ SIDAN 22

// BILD //

 EGEN PRODUKTIONSLEDNING – Antal projekt med egen produktionsledning  
ökar till 33 % av den totala volymen (26% år 2015). ➔ LÄS MER PÅ SIDAN 14 & 25 

KALEJDOHILL – På Kvarnbacken vid Jakobsbergs centrum startades i januari 
utvecklingsprojektet Kalejdohill. Genom arkitektur, konst och medborgarengagemang 
ska platsen utvecklas innan 600-800 bostäder ska uppföras. ➔ LÄS MER PÅ SIDAN 15 

september

januari – december december
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VD HAR ORDET
För HSB Bostad var 2016 ett intensivt och händelserikt 
år. Vi är verksamma i en av Europas mest snabbväxande 
regioner och byggandet är uppe på rekordnivåer.  
Samtidigt som utbyggnadstakten ökar och Stockholm 
växer som den sociala hållbarheten beaktas. Trygghet 
och säkerhet i bostadsområden var ett ämne som flitigt 
debatterades under året. För HSB Bostad är arbetet 
med trygga boendemiljöer en central del av vår leverans 
till HSBs medlemmar och bosparare. 

För fastighets- och byggbranschen var 2016 ett starkt 
år. Fortsatt låga räntor och gynnsam arbetsmarknad är 
grundläggande faktorer för bostadsköparna. Men det 
finns utmaningar och all anledning att vara vaksam. 
Byggbranschen blev allt mer överhettad med för få 
entreprenörer och för lite tillgänglig, utbildad personal. 
Konkurrensen om mark, vid både tävlingar och ordinarie 
förvärv, var fortsatt kraftig. Bygg- och materialkostnaderna 
ökade tydligt. Prisutvecklingen för nyproduktion fort-
satte uppåt och försäljningen var fortsatt stark. 

Under året dämpades prisutvecklingen jämfört  
med tidigare år med en mer normal säljtakt som följd. 
Den dämpade prisutvecklingen i kombination med det 
kraftigt utökade utbudet av nyproduktion i Stockholm 
att vi måste ha en fingertoppskänsla i vilken produkt 
och vilka mikrolägen vi erbjuder marknaden. Vi lägger 
allt större kraft på analyser av detta men HSB Bostad 
har dock en markportfölj med god potential: bra geo-
grafisk spridning i länet och attraktiva kommunika-
tionslägen.

HSB Bostads uppdrag är att bereda bostäder till HSBs 
bosparare och medlemmar i såväl goda som sämre tider. 
Det betyder att långsiktiga samarbeten och partners är  
en framgångsfaktor. Vår strategi innefattandes olika 
typer av entreprenadformer gör oss konkurrenskraftiga 
och vi kan lättare parera svängningar i tillgång på entre-
prenörer. HSB Bostad har kapacitet för ökade produk-
tionsvolymer. Vi vill samtidigt bidra till en hållbar stads-
utvecklingmed god arkitektur och hög boende kvalitet. 
Vi planerar för trygga och attraktiva nya bostadsområden 
och det vi bygger idag ska stå sig lika bra om hundra  
år. Att bli mer effektiva och resurssnåla ser vi som en 
naturlig del av vårt förbättringsarbete. Vår snart 100-
åriga erfarenhet som bostadsproducent har gett oss ett 
gott renommé och trovärdighet vad gäller långsiktig 
och hållbar bostads utveckling. 

År 2016 har varit ett bra år. Vi har uppnått våra mål, 
vi är lönsamma, vi har nöjda kunder och medarbetare. 
För framtiden satsar vi på att behålla vår status som  
attraktiv arbetsgivare och lägger in en extra växel vad 
gäller jämställdhet. Vi måste ligga i framkant för att 
kunna attrahera och behålla rätt medarbetare. Nöjd 
och kompetent personal, som speglar hur vårt samhälle 
ser ut, ser vi som en förutsättning för att fortsätta att 
kunna leverera medlemsnytta och attraktiva bostäder  
i Stockholm i framtiden.

Stockholm, februari 2017

Jonas Erkenborn
Vd, HSB Bostad

 VD HAR ORDET
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VD ORDET 

HSB  
Bostad har  
kapacitet  

för ökade  
produktions- 

 volymer. 
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 VD HAR ORDET

Antalet  
byggstartade  

lägenheter ska  
ligga på 1000 stycken  

årligen inom  
två år.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
HSB som bostadsproducent har ett annat uppdrag än 
andra aktörer. Vi ska bygga bostäder med ett hållbart 
perspektiv till HSBs medlemmar. Då menar jag inte 
bara att bostäderna ska ha hög miljömässig klassificering 
och vara resurseffektiva, jag menar också att de ska ha 
arkitektonisk höjd, vara funktionella och bidra till att 
skapa ett attraktivt område. Våra nyproducerade bostads- 
rättsföreningar ska dessutom ha goda förutsättningar 
att finnas länge, vi tänker oss att ha en minst hundra-
årig relation till dem genom medlemskap och förvalt-
ning! Detta är uppdrag som förpliktigar.

Stockholm växer och bostadsbristen är stor. HSBs 
bospararare blir allt fler och HSB Bostad har tydlig 
ambitioner och mål att öka volymerna. Antalet bygg-
startade lägenheter ska ligga på 1000 stycken årligen 
inom två år. Men en förutsättning för ökande volymer 
är god kvalitet och leverans till våra medlemmar och 
kunder. Vinsten av utmärkelsen ”Årets nöjdaste bostads-
köpare 2016” ser vi som ett kvitto på att det mångåriga 
arbete som lagts ner på kvalitet gett utdelning.

Under 2016 har HSB på Stockholmsmarknaden 
utökat kontakterna med våra kommuner. HSBs målsätt-
ning att skapa goda boendemiljöer och mer attraktiva 
områden mottogs mycket positivt och vårt varumärke  
är starkt. HSBs fokus på andra värden än enbart ekono-
misk vinstmaximering, utan hållbara, attraktiva bostads-
områden, delar vi dessutom med många kommuner.

Att blicka tillbaka på 2016 gör mig stolt över att 
arbeta på HSB, vi behövs i dagens samhälle.

Stockholm, februari 2017

Anders Svensson
Ordförande, HSB Bostad

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 
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Vi skapar  
framtidens  

bästa boende  
i samverkan med  

våra ägare.
HSB BOSTADS  

VISION

Vi skapar  
hållbart boende med 
fokus på nöjda  
medlemmar
 i samverkan med

våra ägare.
HSB BOSTADS  

AFFÄRSIDÉ

HSB  
PROJEKTPARTNER

STIFTELSEN HSB 
GARANTIFOND

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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ORGANISATION 

DET HÄR ÄR HSB BOSTAD
Under drygt 90 år har HSB varit en viktig samhällsbyggare i Sverige. I Stockholmsområdet  
har HSB byggt över 70 000 lägenheter. HSB Bostad är HSBs bostadsproduktionsbolag  
i Stockholms och Gotlands län. Bolagets uppdrag är att utveckla och bygga bostäder till  
HSBs bosparare och medlemmar. 

HSB Bostad bildades år 2000 och har 100 medarbetare. 
Vinsten i bolaget går tillbaka till HSB för att utveckla  
nya och bättre bostäder och boendemiljöer för våra 
medlemmar och bosparare. Genom att bygga välplane-
rade, prisvärda och trygga bostäder i olika lägen i länet, 
levereras Det goda boendet till HSBs bosparare.

VÄRDEGRUND – ETHOS 
HSB Bostads verksamhet bygger på HSBs gemensamma 
värdegrund ETHOS. ETHOS står för: engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. De fem 
värdeorden är utgångspunkten för bolagets affärsmässiga 
och interna förhållningssätt. ETHOS är en utgångs-
punkt för långsiktiga och hållbara relationer samt en 
god leverans till medlemmar och kunder.

KOMPLETT BOSTADSUTVECKLARE
HSB Bostads uppdrag sträcker sig från förvärv till efter-
marknad. Bolagets egen personal bemannar hela pro-
cessen. När köparna flyttat in i bostadsrättsföreningen 
lämnas den vidare inom HSB för förvaltning och med-
lemskap.

HSB Bostads projektprocess följer ett kvalitetssystem 
som består av sex steg. Systemet säkerställer ett gemen-
samt arbetssätt och hög, jämn kvalitet i bostadsprojekten. 
Bolaget strävar alltid efter att bygga effektivt, hållbart 
och kostnadsmedvetet. Stort fokus läggs inte bara på att 
bygga bra lägenheter utan också på att skapa en attraktiv 
bostadsrättsförening med gemensamma funktioner  
och ytor som ger mervärde för de boende. HSB Bostad 
tar ett ansvar för att utveckla goda boendemiljöer och 

trygga bostadsområden och samverkan med kommuner 
och eventuella andra byggherrar i områdena är central. 
Bolagets olika nyproduktionsprojekt skiljer sig åt vad 
gäller storlek och antal lägenheter då både mindre infill-
projekt och helt nya bostadsområden ryms i markport-
följen. Genom att HSB stannar kvar efter färdigställd 
produktion, byggs ett hållbart förvaltningstänkande in  
i alla våra hus. Hållbarhetsfokuset innefattar drifts-
ekonomiska faktorer, miljömässiga aspekter och en god 
arbetsmiljö för de fastighetsskötare och driftstekniker 
som ska arbeta i fastigheterna 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 
bostadsrätter. Men HSB Bostad producerar också hyres-
rätter genom intressebolag och samverkansavtal. 
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 VERKSAMHETEN

SÅ ARBETAR VI

IDÉ
Fokus på nya affärsmöjligheter.  

Möten, förhandling och samverkan med 
andra aktörer och kommuner. Projekt- 

upplägg med budget tas fram.

FÖRSTUDIE 
Analys av marknaden, utvärdering  
av projektets förutsättningar inför  
potentiellt förvärv. Genomförande  

av förvärv.

PROGRAM
Detalj- och programarbete samt  
upphandling av konsulter startas. 

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

Val av entreprenadform  
genomförs.

HSB BRF TOLLARE STRAND
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PROJEKTERING
Nu fattas beslut om hur hus och 

lägenheter ska se ut och utformas. 
Bygglov söks. Försäljning påbörjas. 

Bokningsavtal och förhandsavtal  
tecknas med kunderna. Bostadsrätts-

föreningsstyrelsen sammanträder  
för första gången.

PRODUKTION
HSB Bostad ansvarar för byggnationen 

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

innehavarna som leder  
den vidare.

EFTERMARKNAD
Eventuella anmärkningar som  

upptäcks efter inflyttning rättas till. 
Tvåårsbesiktningar 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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4 700
2016 bestod HSB Bostads  

markportfölj av

byggrätter för bostäder

HSB BRF FYRHUSEN
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För att kunna erbjuda fler bostäder till medlemmarna krävs ett kontinuerligt inflöde i markportföljen.  
Trots tuff konkurrens och höga priser förvärvade HSB Bostad sammanlagt 1 192 nya, attraktiv 
bygg rätter 2016. 502 av dessa tillföll bolaget genom vinst i ett flertal markanvisningstävlingar. 

Bolagets markanskaffningsstrategi för år 2016 förflyttades 
till att fokusera mer på markanvisningar. Förutom pris-
sättning lades kraft på erbjudande och paketering. Arbetet 
visade sig bli framgångsrikt och fyra mark anvisningar 
vanns under året. En av dessa ligger i Visby på Gotland 
och övriga i Skärholmen, Blackeberg och södra Värta-
hamnen. Övriga förvärv som genomfördes 2016 ligger 
vid Telefonplan, Kungsängen och i Sund byberg. För-
värvet vid Telefonplan omfattar hela 470 byggrätter och 
kommer att utvecklas etappvis. I sam verkan med HSB 
Södertörn påbörjades i slutet av 2015 arbetet med mark-
anskaffning på Gotland. Denna satsning fick utdelning 
och under 2017 kommer HSBs första nyproduktions-
projekt på Gotland att säljstartas. Under året har bolaget 
också haft framgångar med att flera detaljplaner vunnit 
laga kraft. Dessa är fördelade över fyra projekt om sam-
manlagt 510 bostäder i Blåsut, Stureby och Bromsten 
samt två projekt om 190 bostäder med ändring av plan 
som vann laga kraft i Nacka. 

FÖRSÄLJNING 
Under året såldes en exploateringsfastighet med laga 
kraft vunnen detaljplan och en byggrätt på cirka 100 
bostäder med upplåtelseform hyresrätt i Upplands Bro. 
Vidare såldes också 26 egenproducerade tomter för 
småhus med äganderätt i Norrtälje och Danderyd med 
förtur för HSBs bosparare och medlemmar att köpa.

MARKPORTFÖLJ 
Vid årets slut bestod HSB Bostads Markportfölj av 4 700 
byggrätter för bostadsrätt, en ökning med 450 från 
föregående år. Målet är att över tid ha en Markportfölj 
på minst 5 000 byggrätter där motsvarande volym som 
årligen byggstartas parallellt förvärvas. 

Markportföljen har strategiskt och med kraft av 
kapitaltillskott nästan fördubblats under perioden 

2012 – 2016 för att skapa en stabil grund och kunna möta 
målet om volymökning av byggstartade bostäder per år. 
En byggstartsvolym på nivån 1 000 bostäder per år som 
är målet för bolaget inom ett par år förutsätter en port-
följ som stabilt omfattade minst fem gånger den volymen. 

Utöver detta finns en Markportfölj inom samverkans-
bolag där HSB Bostads andel omfattar utvecklings-
potential för 2 000 tomter för småhus och minst 1 000 
byggrätter för flerbostadshus. 

MARKNADEN 
Den politiska viljan i Stockholm är tydlig; bostadsbristen 
ska byggas bort. Många aktörer på marknaden har ökade 
byggvolymer som mål och antalet aktörer har under 
flera år kontinuerligt ökat. Efterfrågan på exploaterings-
fastigheter och inte minst markanvisningar har därför 
ökat påtagligt. Markpriserna i Stockholmsmarknaden är 
fortsatt ökande och konkurrensen om byggrätter är 
knivskarp i en stekhet marknad. 

Bolaget har trots konkurrensläget ändå en positivt 
syn på möjligheten att öka leveransen av bra bostäder  
i olika prislägen till HSBs medlemmar och bosparare 
över hela länet även framöver med stabilt stöd i en stark 
markportfölj samt kompetent och flexibel organisation. 

AFFÄRS- OCH FASTIGHETSUTVECKLING 

NY MARK OCH  
FLER BYGGRÄTTER

MARK- OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV

PROJEKT ANTAL LÄGENHETER

Kobra, Telefonplan, Hägersten 470

Kungsvyn, Kungsängen 70

Örsvängen, Sundbyberg 150

Totalt 690
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 PRODUKTION

ÖKADE PRODUKTIONS- 
VOLYMER
Utbudet av nyproducerade lägenheter i Stockholm ökar kraftigt och antalet projekt i pågående  
produktion likaså. Detta har lett till överhettning och stor brist på både entreprenörer och leverantörer. 
Aktörerna i marknaden jagar kompetenta medarbetare, vilket lett till en högre rörlighet inom fastighets- 
och byggbranschen än tidigare. 

HSB Bostad ökar volymerna för byggstartade lägen heter 
till 745 under 2016. 2019 ska bolaget nå 1000 årligen. 
Utmaningarna är många i branschen som helhet. Bristen 
på tillgänglig personal blir allt tydligare och personal-
omsättningen hos bolagets entreprenörer är överlag 
stor vilket ger risk för brister och förseningar. Detta  
läge påverkar både tidsplaner, kalkyl- och inköpsarbete 
för HSB Bostad. 

För att möta denna utveckling och arbeta med lång-
siktiga lösningar har bolaget utvecklat nya arbetssätt och 
inriktningar. Större fokus har lagts på strategiskt inköps-
arbete och rent organisatoriskt har denna del blivit ett 
eget verksamhetsområde. De entreprenörer som bolaget 
bedömt som hållbara samarbetspartners för långsiktiga 
relationer har knutits närmare genom gemensam pla-
nering med ett flerårigt perspektiv. En genomlysning av 
projekttidsplanernas olika delar har dessutom genom-
förts och ansvar förtydligats. Ett flertal nya kontroll-
punkter har införts för att säkra kvalitet och kundnöjdhet. 

Bolaget kommer även fortsättningsvis att arbeta med 
olika entreprenad- och ersättningsformer. Totalentrepre-
naderna kommer att utföras dels till fast pris och dels 
som samverkansentreprenader med rörligt pris. Delade 
entreprenader i egen regi utförs främst med egen pro-
duktionsledning, men även med extern produktionsled-
ning. Detta för att sprida entreprenadformsriskerna mel-
lan projekten och vara en mer offensiv förhandlare på 
marknaden.

BYGGSTARTADE BOSTÄDER 
2016 byggstartades sju bostadsrättsprojekt med totalt  
628 lägenheter, exklusive hyresrätter, i Stockholms-
området. Tre av projekten, brf Rallen, Stinsen och Tollare 
Hamnplan, utförs som delade entreprenader med egen 

produktionsledning. Ett projekt, brf Sjödalen, är ett HSB 
Future-projekt och utförs som delad entreprenad med 
extern produktionsledning. De övriga tre bostadspro-
jekten, brf Kvarnstugan, Pumpen och Broparken utförs 
som totalentreprenader. Brf Kvarnstugan och brf Pumpen 
utförs som totalentreprenad i samverkan. Ett hyresrätts-
projekt i Upplands Bro byggstartades med 100 lägenheter. 

De pågående bostadsprojekten i produktion:  
brf Finnboda Pirar, Finnboda Terrass, Bällstaån,  
Fanfaren, Enen och Engelbrektshöjden beräknas vara 
färdiginflyttade alternativt delvis inflyttade under 2017.

INFLYTTADE PROJEKT
Under året har flera bostadsrättsföreningar blivit färdig-
inflyttade: brf Musketören, Safiren, Ektorget, Klockar-
ängen, Brotorp och Finnboda Udde. Projekten har 
utförts som totalentreprenader förutom brf Brotorp och 
Finnboda Udde som utfördes som delade entreprenader 
med egen produktionsledning. 

PRODUKT- OCH KONCEPTUTVECKLING 
HSB Bostads koncept HSB Future har utökats med  
programmeringsanvisningar för två hustyper. Detta inne- 
bär att bolaget kan applicera konceptet oberoende av var 
byggnaderna ska uppföras eller hur bostadshusen ska se 
ut. Kostnadseffektivitet, upprepande av smarta lösningar 
samt höga arkitektoniska kvaliteter gör att HSB Future-
konceptet både har visat sig framgångsrikt hos kommu-
ner, bolagets medarbetare och hos kunderna vad gäller 
nöjdhet. Konceptet underlättar arbetet med att uppnå 
bolagets nollfels-mål i produktionsverksamheten.

Under året har arbete genomförts för att stärka 
arbetet med konst i bostadsprojekt. Under början av 
2017 kommer detta arbetssätt och samarbete att lanseras.
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PRODUKTION 

BYGGSTARTADE BOSTÄDER

PROJEKT
ANTAL  

LÄGENHETER

HSB Brf Sjödalen i Huddinge 81

HSB Brf Rallaren i Stockholm 141

HSB Brf Kvarnstugan i Järfälla 85

HSB Brf Stinsen i Stockholm 116

HSB Brf Broparken i Stockholm 62

HSB Brf Tollare Hamnplan i Nacka 84

HSB Brf Pumpen i Järfälla 59

Hyresrätter 100

Småhustomter 17

Totalt 745
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ANTAL BYGGSTARTADE LÄGENHETER 2012– 2016
Exklusive hyres- och äganderätter

Projektet Kalejdohill (www.kalejdohill.se) har nu  
pågått i ett av två år. Projektets syfte är att utveckla  
destinationen Kvarnbacken i Jakobsberg/Järfälla i  
symbios med planprocessen för 600-800 bostäder. 
Genom konst, design, arkitektur och medborgardialog 
ska Järfällaborna vara delaktiga i och bidra till att 
göra platsen attraktiv. Under det första året har en 
mängd projekt genomförts. Som exempel kan nämnas 
en internationell arkitekturtävling i vilken ingångar, 
”gates”, till platsen skapades, vinnande förslag korades 

av en internationell jury och uppfördes på Kvarn-
backen. År 2017 inleddes med projektet ”inhabitant 
zero” i vilket personer från hela världen fick tävla  
om att bo som första invånare på Kvarnbacken och 
bidra till platsen. Den första vinnaren blev en fransk 
återvinningskonstnär som under en månad ska bo 
på Kvarnbacken och skapa konst av sådant som  
Järfällaborna skänkt. Projektet är initierat av HSB 
och drivs i samarbete med Einar Mattsson, Veidekke 
och Järfälla kommun.

KALEJDOHILL

628



 16 | HSB BOSTAD – ÅRSREDOVISNING 2016

 FÖRSÄLJNING

STARK EFTERFRÅGAN  
PÅ HSBs LÄGENHETER
Att producera bostäder till HSBs medlemmar är HSB Bostads uppdrag. Uppdraget innefattar att  
leverera nyproduktionsprojekt i Stockholms läns olika delar, i olika prislägen anpassat efter marknaden. 
Alla projekt ska dock uppfylla kraven på attraktivt läge, bra bostäder och mervärdesskapande  
gemensamma funktioner så som till exempel gård, konstnärlig utsmyckning och gemensamhetslokal. 

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 annonsering i 
externa kanaler som Facebook, Hemnet och lokal 
media. Utveckling av exponering i externa kanaler, 
både via förtjänad och köpt media, har skett under året 
med goda resultat. 

För varje bostadsprojekt kan allmänhet och med-
lemmar anmäla sig till en intressekö och bjuds då in till 
säljstarterna. Bospararna får alltid välja först och däref-
ter väljer andra intresserade HSB-medlemmar, efter 
detta så gäller köordningen vid säljstarten. HSB Bostad 
har till skillnad från de flesta konkurrenter en egen sälj-
organisation som tar hand om kunderna från intresse-
anmälan till inflytt, vilket borgar för goda relationer 
med kunden. Marknadens skiftningar märks dessutom 
omgående av bolagets egna representanter.

HSB Bostads försäljning har överträffat målen och 
under 2016 såldes 27 procent av bolagets nyproduce-
rade bostäder till bosparare och medlemmar. De mest 
attraktiva projekten ligger centralt i Stockholm, en 
trend som stått fast under många år. Det ökande antalet 
bosparare i Stockholmsregionen visar att förtroendet 
för HSBs boerbjudande är fortsatt starkt. Idag finns 
drygt 72 000 bosparare i HSB Bostads geografiska 
område.

MARKNADEN
Försäljningsläget är fortsatt starkt, även om säljtakten 
normaliserats efter de senaste årens rusning efter lägen-
heter med prisrekord som resultat. Utbudet av nypro-
ducerade bostadsrätter är mycket högt och antalet  
projekt ute till försäljning ökar år för år. Även om 
bostadsbristen i Stockholm kvarstår så har efterfrågan 
under året ”kommit ikapp” de kraftigt stigande priserna, 
vilket lett till att intresset från så kallade spekulantköpare 
har minskat drastiskt. Lågränteläget har legat kvar 
under 2016 och inga större förändringar väntas under 
2017. Lånetaket och mer restriktiv hantering vad gäller 
lånegivning från banker har påverkat förutsättningarna 
för våra kunder under året. Generellt i marknaden 
märks att allt fler intressenter varit tvungna att tacka  
nej till köp efter kontakt med kreditgivare. 

SÄLJSTARTADE BOSTADSPROJEKT

PROJEKT
ANTAL  

LÄGENHETER

HSB Brf Diktaren i Solna 120

HSB Brf Rallaren i Stockholm 141

HSB Brf Stinsen i Stockholm 116

HSB Brf Pumpen i Järfälla 59

HSB Brf Kvarnstugan i Järfälla 85

HSB Brf Broparken i Stockholm 62

HSB Brf Tollare Hamnplan i Nacka 84

Totalt 667
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FÖRSÄLJNING 
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UPPLANDS-BRO

HSB BOSTAD 2016 

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 13

UTVECKLINGSFASTIGHETER

 = HSB Bostads exploateringsfastigheter 

HSB BOSTAD PÅ  
KARTAN 2016
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 HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

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 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 ska-
par 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 bostadsstan-
dard 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. 
Konstnärlig utsmyckning är 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 skadegörelse. Konsten är 
en viktig faktor i bolagets hållbarhetsarbete. Ett socialt 
engagemang där HSB Bostad stöttar kulturverksamhet 
och anlitar yrkesverksamma konstnärer. 

HUS MED HÅLLBARHET I FOKUS 
HSB Bostads nyproduktion upprättas med fokus på 
effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. 
För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt med dessa 
frågor projekteras alla hus utifrån certiferingsstandarden 
Mijöbyggnad, med totalbetyg silver för hela byggnaden. 
Standarden säkerställer att byggnaderna lever upp till 
vad som lovats i planeringen samt att en oberoende 
part gör extern granskning. Under 2016 var HSB 
Bostads samtliga byggstartade bostadshus projekterade 
enligt Miljöbyggnad nivå silver och fyra av sex färdig-
ställda projekt blev preliminärt certifierade.

Genom att bygga energieffektiva hus minskas 
klimat påverkan till följd av uppvärmning, samtidigt som 
en god ekonomi säkras för de boende. Den beräknade 
energiförbrukningen i de hus som stod klara under 
2016 låg på i genomsnitt 62 kWh/m², vilket är drygt 30 
procent lägre än gällande lagkrav utifrån byggnadernas 
uppförande. 

BRF BROPARKEN
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HÅLLBARHET 

För att säkerställa att inga hälso- eller miljöfarliga 
material byggs in och lämnas efter till kommande  
generationer bedöms en stor andel av det material  
som används med hjälp av en oberoende databas.  
Allt använt material dokumenteras i en loggbok vilket 
innebär att kontroller och uppföljning även kan göras  
i efterhand.

KLIMATPÅVERKAN I BYGGPROCESSEN
Under byggfasen genereras stora avfallsmängder. För 
att begränsa, minska och säkerställa omhändertagande 
av det avfall som uppkommer är styrning viktigt. Under 
2016 genererades i snitt 30,7 kg avfall/BTA m². Av den 
totala avfallsmängden gick i genomsnitt 13 procent till 
deponi, vilket är en reducering med 30 procent jämfört 
med 2015. 

HSB BRF BROPARKEN, ETT GOTT EXEMPEL
Under 2016 startades produktionen av HSB brf Bro-
parken i Norra Djurgårdsstaden. Projektet är ett gott 
exempel på hur HSB som bostadsbyggare kan bidra 
positivt för att möta det förändrade klimatet. I takt med 
klimatförändringarna ökar förekomsten av kraftiga regn. 
Tillsammans med en ökad exploateringsgrad och för-
tätning i stadsmiljö med en högre andel hårdgjorda 
ytor gör detta att den befintliga dagvattenhanteringen  
i städerna har svårt att ta hand om alla regnmängder 
vid kraftiga skyfall. I brf Broparken anläggs exempelvis 
sedumtak och biotoptak, avrinningsstråk på innergård 
och fördröjningsmagasin under gårdsmarken för att 
minska belastningen på dagvattensystemet. När huset 
står färdigt kommer bostadsrättföreningen att kunna  
hantera ett tioårsregn, det vill säga det kraftigaste regn-
fallet som beräknas komma inom en tioårsperiod, utan 
att släppa ut något regnvatten alls i dagvattensystemet. 
Istället för att belasta dagvattensystemet används regn-
vattnet för att bevattna de planteringar som anläggs  
på gården.

I brf Broparken läggs även stor vikt vid att öka den 
biologiska mångfalden i området. Då området tidigare 
var industrimark kommer biotoptaket tillsammans med 
en genomtänkt gårdsmiljö att ge förbättrade förutsätt-
ningar för detta än innan bostadshuset upprättades. 
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ENGAGEMANG I WE EFFECT 

HSB är en av medlemsorganisationerna i We Effect, en 
biståndsorganisation som agerar för bestående ändringar  
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 medlemsor-
ganisationerna arbetar We Effect för att skapa engage-
mang, bilda opinion och ge stöd för långsiktigt bistånds-
arbete. HSB Bostad skänker 1 000 kronor per färdigställd 
lägenheter till We Effect. I år var medarbetarnas julklapp  
i form av ett bidrag till We Effect. 

SANERING AV INDUSTRIFASTIGHETER
När Stockholm växer blir allt fler industriområden  
i attraktiva lägen tillgängliga för bostadsexploatering. 
Genom att utveckla dessa områden genom sanering och 
bostadsbyggande bidrar HSB Bostad till att stora mängder 
miljögifter tas omhand istället för att göra skada i natu-
ren. Detta är en del i att uppfylla det nationella miljö-
kvalitetsmålet om en giftfri miljö. Under 2016 har en 
omfattande sanering genomförts i projektet brf Sjödalen 
i Huddinge. Under året har vi forslat bort totalt 3 000 
ton förorenade massor inne hållandes band annat klore-
rade lösningsmedel och tungmetaller, ämnen som är 
skadliga för både människor och natur. 
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 NÖJD KUND INDEX

SVERIGES  
NÖJDASTE KUNDER
Efter en långsiktig och systematisk satsning på att höja kundnöjdheten vann HSB Bostad, mycket  
glädjande, utmärkelsen ”Årets nöjdaste kunder”. Mätningen omfattar kundnöjdheten i alla projekt  
som inflyttats i Sverige under året och vinsten visar alltså på branschens högsta snitt av nöjdhet. 

År 2016 års resultat blev ett kvitto på det långsiktiga 
arbete bolaget bedrivit för att öka kundnöjdheten.  
År 2015 kom HSB Bostad på tredje plats. 

Prognoscentret, som utför branschens mätningar av 
kundnöjdhet, är ett oberoende marknadsanalysföretag 
och mer än 85 procent av alla nyproducerade bostads-
rätter i Sverige ingår i undersökningen. De flesta före-
tag som bygger bostadsrätter deltar i mätningen. 

Undersökningen har genomförts i samarbete med 
branschens aktörer och grundas på närmare 8 000 svar 
från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning 
följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och  
resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från 
till exempel Svenskt Kvalitetsindex.

HSB Bostad vann med ett NKI (Nöjd Kund Index) 
på 79 (79), samma resultat som föregående år. Bransch- 
index för 2016 var 73 (74). Faktorerna som mäts är 
bland annat den personliga servicen, pålitligheten när 
det gäller att leverera felfria bostäder samt bostadens 
kvalitet.

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. Förhoppningen är att 
de boende och bostadsrättsföreningen ska ha en lång-
siktig relation med HSB genom medlemskap respektive 
förvaltning.
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NÖJD KUND INDEX 

BRF EKTORGETBRF FINNBODA UDDE

BRF FINNBODA PIRAR

BRF SAFIRENBRF MUSKETÖREN



 24 | HSB BOSTAD – ÅRSREDOVISNING 2016

 MEDARBETARE

HSB Bostad  
satsar aktivt  

på mångfald och 
jämställdhet  
i en traditionellt  
mansdominerad  

bransch.
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MEDARBETARE 

ENGAGERADE  
MEDARBETARE 
HSB Bostad har en aktiv och levande värdegrund. Värdegrunden, ETHOS, bidrar till bolagets goda  
företagskultur. Medarbetarna trivs på HSB Bostad och i 2016 års medarbetarundersökning fick bolaget  
ett resultat om 4,1 på en femgradig skala. 

I Stockholms län råder stor brist på arbetskraft i bygg-
branschen. HSB Bostad står inför en stor kompetens-
utmaning med hård konkurrens om de svårrekryterade 
tjänsterna och snabb rörlighet på arbetsmarknaden.  
Den kompetens som HSB Bostad behöver efterfrågas av 
samtliga konkurrenter i branschen. Redan idag finns ett 
gap mellan tillgängliga befintliga kompetenser och efter-
frågan på marknaden. De mest svårrekryterade tjänsterna 
är idag projektchefer och framför allt erfarna projekt-
ledare. Utmaningen ligger inte bara i att attrahera svår-
rekryterade personalkategorier utan även i att behålla 
medarbetare. Mycket glädjande har bolagets egen pro-
duktionsledningsverksamhet blivit känd i branschen med 
många spontanansökningar som följd. Under 2016 inledde 
bolaget en satsning på HR-frågorna. Bland annat sjösattes 
HSB Bostads ledarutvecklingsprogram.

NÖJD MEDARBETARINDEX 
Nöjd medarbetarindex, NMI, är ett sätt att säkerställa en 
långsiktigt bra arbetsmiljö och en förutsättning för nöjda 
medarbetare, kunder och god ekonomi. HSB Bostad 
genomför en medarbetarenkät varje 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. 

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. 

JÄMSTÄLLDHET I FOKUS
HSB Bostad satsar aktivt på jämställdhet i en traditionellt 
mansdominerad bransch. Idag består organisationen av 
42 procent kvinnor och 58 procent män. Andelen kvinnliga 
chefer har ökat under året, men är fortfarande i under-
kant. Medelåldern i bolaget är 42 år. Något högre bland 
kvinnorna. Från och med 2017 kommer HSB Bostad att 
mäta verksamheten enligt Attraktiv arbetsgivarindex 
(AVI) och Jämställdhetsindex (JÄMIX).

EN GOD ARBETSMILJÖ
Under 2016 inledde bolaget en satsning på HR-frågorna. 
Bland annat sjösattes HSB Bostads ledarutvecklingsprogram.

Under året har bolaget även arbetat aktivt med att 
utveckla riktlinjer och rutiner för den psykosociala arbets-
miljön i linje med de nya lagkraven. Utbildning för chefs-
gruppen och genomgång med alla medarbetare har 
genomförts. Ett flertal trivselaktiviteter har ordnats för 
och bland medarbetarna. Bland annat har träningslopp, 
AWs och sommarmingel arrangerats.
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 F INANSVERKSAMHET

EKONOMISKT  
STABIL UTVECKLING 
HSB Bostad har haft en stabil och hållbar ekonomisk utveckling under den senaste femårsperioden.  
Allt fler byggstarter har genererat ökad omsättning och resultatet har utvecklats positivt. Bolaget har  
en stark finansiell ställning som möjliggör förvärv av attraktiva exploateringsfastigheter.

LÖNSAMHET 
Lönsamheten i HSB Bostad har förbättrats till ett resultat 
på 295 mkr före skatt för det senaste året, vilket motsvarar 
en nettomarginal på 15 procent. Färdigställda bostads-
projekt har kvalitetsmässigt utvecklats positivt med hög 
NKI som följd. Detta tillsammans med god försäljning har 
bidragit till den förbättrade nettomarginalen. Räntabiliteten 
på eget kapital uppgår under året till 19 procent, vilket  
är i nivå med bolagets långsiktiga mål. Den uppsatta nivån 
på avkastning är rimlig för att kunna hantera risker i 
omvärlden och operativa risker i verksamheten.

KAPITALBEHOV OCH EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Bolagets egna kapital har de senaste åren stärkts med 
konsolidering av vinster samt nyemission och uppgår till 
cirka 1 500 mkr vid årsskiftet. Förstärkningen behövs  
för att HSB Bostad ska kunna förvärva fler exploaterings-
fastigheter. För att ha en långsiktig balans i bolagets  
finansiering eftersträvas en soliditet över en konjunktur-
cykel på 35 procent. För 2016 uppgår detta nyckeltal  
till 37 procent. Exploateringsfastigheterna värderades  
av ett externt värderingsföretag vid årsskiftet 2016/2017 
och bedömt marknadsvärde uppgår till cirka 3 900 Mkr.  
Detta innebär ett övervärde i förhållande till bokfört 
värde på 1 100 Mkr.

VINST TILL DET GODA BOENDET
God ekonomi och marknadsmässig avkastning är en  
förutsättning för att HSB Bostad ska kunna hantera  
marknadsrisker, bygga upp en byggrätts portfölj för  
volymökning och producera fler bostäder till sina med-
lemmar. HSB Bostads vinst stannar kvar i verksamheten 
och används till att fortsätta utveckla Det goda boendet 
och erbjuda medlemsnytta.
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Färdigställda  
bostadsprojekt  

har kvalitetsmässigt  
utvecklats  

positivt med  
hög NKI som  

följd.

HSB BRF DOCKLAND
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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 med 
inriktning 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 Younes 
Chef vd-stab och marknad

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 Bostad sedan 2007.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Projektledning inom nyproduktion  
av bostäder.
Utbildning: Civilingenjör.

Peter Lundmark
Chef försäljning och eftermarknad

Född 1965. 
Anställd i HSB Bostad 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 Bostad sedan 2000.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefs- och revisorserfarenhet inom 
fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilekonom.
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ORGANISATION 

VD

Ekonomi och Finans
Ekonomi, finans och IT

VD-stab och marknad
VD-stöd, hållbarhet, HR, juridik,  
marknad och kommunikation

ProduktionAffärsutveckling Försäljning och eftermarknad

Projektledning

Produktionsledning

Kalkyl och  
upphandling

Fastighet och 
Transaktion

Bostadsutveckling

Projektutveckling

Eftermarknad

ORGANISATION
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 STYRELSE
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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.

Anders Wallner
Ordinarie ledamot

Född 1967.  
Anställd i HSB sedan 2009. 
Invald i styrelsen 2016. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Vd- och chefsbefattningar inom 
bygg- och fastighetsbranschen. 
Utbildning: Civilingenjör väg och 
vatten, inriktning projektledning.

Sonny Johansson
Ordinarie ledamot

Född 1963.  
Anställd i HSB sedan 2016. 
Invald i styrelsen 2016. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Olika roller inom bygg- och 
fastighetsbranschen med bred 
förvaltningserfarenhet. 
Utbildning: Ekonomi, juridik, 
projekt och ledarskap. 

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.

Camilla Thurn
Arbetstagarrepresentant  
för Ledarna 

Född 1981.  
Anställd i HSB sedan 2006.  
I styrelsen från år januari 2017. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Olika roller inom bygg- och 
fastighetsbranschen.  
Utbildning: Högskoleingenjör, 
Byggteknik och Design. 
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HSB BRF FYRHUSEN
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HSB BRF DIKTAREN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Bostad AB, org.nr. 556520-6165,  
får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2016.  

VERKSAMHETEN 
HSB Bostads verksamhet är inriktad på nyproduktion 
av bostäder. Verksamhetsområdet är Stockholms län 
och bolagets säte är Stockholm. Bostäder produceras 
med upplåtelseformerna bostads-, ägande eller hyresrätt, 
där de flesta utvecklingsprojekten avser bostadsrätt som 
avyttras till av ägarna bildade bostadsrättsföreningar. 
Projektverksamheten omfattar idéarbete, förvärv, plan-
arbete, projektering, produktion, försäljning och efter-
marknad.     

KONCERNSTRUKTUR 
I koncernen är bostadsproduktionen koncentrerad till 
HSB Bostad AB medan ägande och förvaltning av fastig-
heter är koncentrerad till helägda fastighets- och mark-
bolag. 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 generellt varit god under året. Intresset för 
bolagets projekt har varit tillfredsställande, dock har 
föregående års extraordinära försäljningstakt förändrats 
till en för bolaget mer normal nivå. Fortsatt råder ett 
lågt utbud av nya bostäder i regionen kontra den lång-
siktiga efterfrågan. Bostadsrättsindex i Stockholm har 
ökat med c:a 4 procent under den senaste tolvmånads- 
perioden och i jämförelse med övriga storstäder i  
Sverige har utvecklingen varit sämre. Antal upplåtna 

bostäder uppgick under året till 398 stycken (föregående 
år 636 stycken). Antalet byggstartade bostäder uppgick 
till 745 stycken (691 stycken). Bolaget avser att bygg-
starta minst 800 bostäder nästa år. För åren därefter 
planeras en årlig ökning av byggstarter med cirka  
10 procent. 

EXPLOATERINGSFASTIGHETER 
Bolaget har säkrat mark för cirka 4 700 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 ett flertal attraktiva områden förvärvats  
varför kapitalbindningen ökat. Exploateringsfastig-
heternas bokförda värde uppgår till 2 841 Mkr (1 603 
Mkr) per balansdagen. Övervärdet på dessa fastigheter 
uppgår till 1 100 Mkr (770 Mkr) enligt oberoende 
värderingsinstitut. 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 omvärldsförändringar. 
    
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 kost-
nader 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 prestations-
bunden betalplan, det vill säga betalning sker i takt 
med färdigställandet. Portföljen av exploateringsfastig-
heter behöver motsvara fem gånger planerad bygg-
startsvolym för att möjliggöra en jämt årlig volym av 
byggstarter, annars föreligger en utvecklingsrisk. För  
att undvika denna risk sker en aktiv bearbetning av 
portföljen och anpassning sker av volym projekt i idé-
arbetet.   

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

RESULTAT 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 
295 087 tkr (205 902 tkr). Moderbolagets resultat efter 
finansiella poster uppgår till 350 633 tkr (426 177 tkr). 
    
VINSTDISPOSITION 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till 
förfogande stående vinstmedel 1 010 926 515 kronor 
utdelas 196 730 904 kronor och resterande del  
814 195 611 kronor 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 7 mars 2017, 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 branschen 
eller de risker som i allmänhet är förenade med bedri-
vande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga 
händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltnings-
berättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat 
som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. 
Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som 
i övrigt förekommer inom branschen.

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

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna 
kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna års-
redovisningen 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 utdelningen är för-
svarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
och koncernens egna kapital samt bolagets och kon-
cernverksamhetens konsolideringsbehov, 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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2016 2015 2014 2013 2012 

RESULTATRÄKNING (Mkr)
Nettoomsättning 1 912 1 810 1 686 1 132 1 071
Kostnader för produktion -1 519 -1 513 -1 486 -947 -967
Bruttoresultat 393 297 200 185 104
Försäljnings- och administrationskostnader -141 -117 -103 -87 -82
Resultat av fastighetsförsäljningar 116 33 125 18 18
Finansiella intäkter och kostnader -73 -6 -9 -9 -5
Resultat före skatt 295 206 213 107 35
Skatt -51 -24 32 -20 -12
Årets resultat 244 182 245 87 23

BALANSRÄKNING (Mkr)
Exploateringsfastigheter 2 834 1 603 1444 1387 843
Upparbetad ej fakturerad intäkt 711 398 241 117 140
Bostads- och äganderätter 8 0 35 77 123
Övriga tillgångar 250 191 109 51 161
Likvida medel 262 281 303 139 149
Summa tillgångar 4 065 2 473 2 132 1 771 1 416

Eget kapital 1 514 1 089 1 096 600 532
Avsättningar 327 83 24 44 21
Låneskulder 1 604 883 698 888 578
Leverantörsskulder 158 146 116 67 97
Övriga skulder 462 272 198 172 188
Summa eget kapital och skulder 4 065 2 473 2132 1 771 1 416

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)
Från löpande verksamhet -920 -19 103 -300 129
Från investeringsverksamhet 0 0 0 0 0
Från finansieringsverksamhet 902 -3 61 290 -71
Årets kassaflöde -19 -22 164 -10 58

NYCKELTAL (%)
Nettomarginal 15% 11% 13% 9% 4%
Räntabilitet på eget kapital 19% 17% 29% 15% 4%
Soliditet 37% 44% 51% 34% 38%

Sålda bostäder i pågående produktion 70% 88% 85% 75% 69%

PERSONAL (st)
Antal anställda i medeltal 97 90 84 78 66
 varav kvinnor 42 41 40 36 36

BOSTADSPRODUKTION (st)
Byggstartade bostäder under året 745 691 586 438 328
Upplåtna bostäder under året 398 636 246 400 385
Bostäder produktion 31 dec 1 265 1 167 969 852 725
Återköpta bostäder 31 dec 2 0 9 13 31
Byggrättsportfölj bostadsrätt 31 dec 4 698 4 476 3 064 2 944 2 441
  varav detaljplan 1 088 1 007 580 1 018 980

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 2016 2015 

Nettoomsättning 1 1 911 824 1 810 198

Kostnader för produktion -1 520 157 -1 511 695

Bruttoresultat 391 667 298 503

Försäljnings- och administrationskostnader -140 538 -117 300

Resultat från fastighetsförsäljningar 75 129 2 518

Övriga rörelseintäkter 1 349 50

Övriga rörelsekostnader – –

Rörelseresultat 2-  6 327 607 183 771

Resultat från andelar i koncernföretag 40 788 28 534

Resultat från andelar i intresseföretag -209 –

Nedskrivning av andelar i koncernföretag -63 216 -415

Ränteintäkter 1 963 5 729

Räntekostnader -11 846 -11 717

Resultat före skatt 295 087 205 902

Skatt 7 -51 385 -24 186

Årets resultat 243 702 181 716
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

belopp i tkr Not 2016–12–31 2015–12–31 

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 – –

– –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 9 100 134

Summa anläggningstillgångar 100 134

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Exploateringsfastigheter 10 2 833 799 1 602 818

Bostads- och äganderätter 11 7 535 –

2 841 334 1 602 818

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 507 23 815

Upparbetad ej fakturerad intäkt 12 710 828 398 349

Skattefordringar – 13

Övriga fordringar 229 010 164 438

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 5 420 2 590

960 765 589 205

Kassa och bank 14 262 488 281 067

Summa omsättningstillgångar 4 064 587 2 473 090

Summa tillgångar 4 064 687 2 473 224
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

belopp i tkr Not 2016–12–31 2015–12–31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 

Aktiekapital 860 000 560 000

Övrigt tillskjutet kapital 100 017 100 017

Annat eget kapital inklusive årets resultat 553 593 428 971

Summa eget kapital 1 513 610 1 088 988

AVSÄTTNINGAR 

Uppskjuten skatteskuld 15 327 370 83 486

Summa avsättningar 327 370 83 486

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga låneskulder 14 1 604 201 883 481

Leverantörsskulder 157 783 145 677

Skulder till intressebolag 182 91

Skatteskulder 32 769 –

Övriga skulder 301 428 133 614

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 127 344 137 887

Summa kortfristiga skulder 2 223 707 1 300 750

Summa eget kapital och skulder 4 064 687 2 473 224

belopp i tkr

Aktie- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital

Annat eget  
kapital inkl  

årets resultat Totalt

KONCERNEN

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

Nyemission 300 000 – – 300 000

Utdelning – – -119 080 -119 080

Årets resultat – – 243 702 243 702

Belopp vid årets utgång 860 000 100 017 553 593 1 513 610

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr 2016 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansnetto 295 087 205 902

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: 

Successiv vinst -64 642 -70 426

Resultatandel joint venture/intresseföretag 34 –

Förändringar i avsättningar -14 221 -15 494

Betald skatt 206 720 57 622

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 422 978 177 604

Ökning/minskning exploateringsfastigheter -1 230 981 -88 133

Ökning/minskning varulager m.m. -7 535 35 267

Ökning/minskning fordringar -306 920 -247 577

Ökning/minskning kortfristiga skulder 202 239 104 240

Kassaflöde från den löpande verksamheten -920 219 -18 599

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld – -134 323

Upptagna lån 720 720 319 800

Nyemission 300 000 –

Utbetald utdelning -119 080 -188 928

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 901 640 -3 451

Årets kassaflöde -18 579 -22 050

Likvida medel vid årets ingång 281 067 303 117

Likvida medel vid årets slut 262 488 281 067
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RESULTATRÄKNING
MODERBOLAGET

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr Not 2016 2015 

Nettoomsättning 1 1 496 999 1 151 886

Kostnader för produktion -1 291 305 -971 989

Bruttoresultat 205 694 179 897

Försäljnings- och administrationskostnader -140 381 -117 123

Övriga rörelseintäkter 2 125 982

Övriga rörelsekostnader – –

Rörelseresultat 2-6 67 438 63 756

Resultat från andelar i koncernföretag 259 861 361 972

Resultat från andelar i intresseföretag -209 –

Resultat från andelar i joint venture företag – 526

Ränteintäkter 58 37

Räntekostnader -137 -114

Resultat efter finansiella poster 327 011 426 177

Bokslutsdispositioner 17 23 622 –

Resultat före skatt 350 633 426 177

Skatter 7 -20 166 -8 722

Årets resultat 330 467 417 455
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BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET

belopp i tkr Not 2016–12–31 2015–12–31 

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 – –

– –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 15 367 10 317

Andelar i intresseföretag 9 100 134

Andelar i joint venture företag 19 10 675 10 946

26 142 21 397

Summa anläggningstillgångar 26 142 21 397

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Exploateringsfastigheter 10 – –

Bostads- och äganderätter 11 7 535 –

Pågående arbeten 20 648 599 407 081

656 134 407 081

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 972 18 859

Fordringar hos koncernföretag 618 364 424 060

Fordringar hos joint venture företag 100 303 186 209

Skattefordringar – 1 315

Övriga fordringar 994 614 874 975

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 004 869

1 727 257 1 506 287

Kassa och bank 14 236 310 260 752

Summa omsättningstillgångar 2 619 701 2 174 120

Summa tillgångar 2 645 843 2 195 517
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BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET

belopp i tkr Not 2016–12–31 2015–12–31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

EGET KAPITAL  

Bundet eget kapital

Aktiekapital 860 000 560 000

Bundna reserver 99 997 99 997

959 997 659 997

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 680 459 382 084

Årets resultat 330 467 417 455

1 010 926 799 539

Summa eget kapital 1 970 923 1 459 536

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga låneskulder 14 – –

Pågående arbeten 21 11 387 –

Leverantörsskulder 154 130 129 951

Skulder till koncernföretag 337 869 364 110

Skulder till intressebolag 182 91

Skulder till joint venture företag 4 611 282

Skatteskulder 18 748 –

Övriga skulder 35 329 114 998

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 112 664 126 549

Summa kortfristiga skulder 674 920 735 981

Summa eget kapital och skulder 2 645 843 2 195 517

belopp i tkr

Aktie- 
kapital

Bundna  
reserver

Balanserat  
resultat

Årets  
resultat Totalt

MODERBOLAGET

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

Omföring av fg. års resultat – – 417 455 -417 455 –

Nyemission 300 000 – – – 300 000

Utdelning – – -119 080 – -119 080

Årets resultat – – – 330 467 330 467

Belopp vid årets utgång 860 000 99 997 680 459 330 467 1 970 923

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
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KASSAFLÖDESANALYS
MODERBOLAGET

1 JANUARI–31 DECEMBER

belopp i tkr 2016 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansnetto 327 011 426 177

Resultat andel joint venture/intresseföretag 305 112

Realisationsresultat dotterföretag – 13 501

Anticipierad utdelning -242 145 -341 660

Betald skatt -103 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 85 068 98 248

Ökning/minskning exploateringsfastigheter – 73 183

Ökning/minskning varulager m.m. -249 053 -7 897

Ökning/minskning fordringar -321 800 -254 362

Ökning/minskning kortfristiga skulder -61 187 270 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten -546 972 179 298

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterbolag -50 -50

Avyttringar av dotterföretag – -13 401

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 -13 451

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld – -131 078

Nyemission 300 000 –

Anticipierad utdelning 341 660 124 656

Utbetald utdelning -119 080 -188 928

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 522 580 -195 350

Årets kassaflöde -24 442 -29 503

Likvida medel vid årets ingång 260 752 290 255

Likvida medel vid årets slut 236 310 260 752
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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 
bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upp-
rättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotter-
företagens egna kapital vid förvärvstillfället, fastställt 
som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 
verkliga värden, elimineras i sin helhet. Härigenom 
ingår i koncernens 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  
faktiskt antal upplåtelseavtal i förhållande till totalt 
antal lägenheter. På uppdrag där utfallet inte kan 
beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt 
motsvarande nedlagda kostnader. Beräknade förluster 
kostnadsföres 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, det vill säga att arbetet 
genomförts och slutlig ekonomisk uppgörelse träffats 
med beställaren. Beräknade förluster kostnadsföres  
i sin helhet.     

EXPLOATERINGSFASTIGHETER 
Obebyggda eller bebyggda fastigheter avsedda för  
produktion av bostadsrätter eller småhus med ägande-
rätt redovisas som exploateringsfastigheter.  

SKATTER 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktiga 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 opera-
tionellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är finan-
siellt. Bolaget redovisar samtliga leasingavtal som  
operationella leasingavtal. 

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad eller intäkt linjärt över leasing- 
perioden.     

AVSKRIVNINGAR 
Planenliga avskrivningar bestäms med ledning av  
tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade  
ekonomiska livslängder. Avskrivningar på inventarier 
sker utifrån en bedömd livslängd på 3-5 år och avskriv-
ning på aktiverade ombyggnadskostnader utifrån  
hyreskontraktets längd.
     

DEFINITIONER NYCKELTAL 

Nettomarginal:  
Resultat efter finansiella poster dividerat med  
nettoomsättning. 

Räntabilitet (RE):  
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. 

Soliditet:  
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
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NOTER

NOT 1 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Bostadsproduktion 1 869 170 1 774 397 1 454 346 1 116 085

Konsulttjänster 42 654 35 801 42 653 35 801

Nettoomsättning 1 911 824 1 810 198 1 496 999 1 151 886

Av koncernens intäkter har 0 procent (0 procent) redovisats enligt så kallad  
nollavräkning, det vill säga projekten redovisas med en intäkt motsvarande  
upparbetad kostnad.     

Av moderbolagets nettoomsättning är 43 tkr koncernintern.  
Moderbolaget har inga koncerninterna inköp. 

     

Redovisning av entreprenader enligt färdigställandemetoden 

MODERBOLAGET

2016 2015

Årets fakturering 1 542 766 1 092 984

Fakturerat ej resultatavräknat per 1/1 240 758 263 859

Fakturerat ej resultatavräknat per 31/12 -329 178 -240 758

Summa 1 454 346 1 116 085

NOT 2 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Totalt antal anställda 97 st 90 st 97 st 90 st

Varav kvinnor 43% 46% 43% 46%

Könsfördelning inom  
företagsledningen

Andel kvinnor:

Styrelse 11% 0% 11% 0%

Ledande befattningshavare 31% 29% 31% 29%

NOT 3  LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Löner och ersättningar 62 301 55 498 62 301 55 498

Sociala kostnader  
exkl. pensionskostnader 24 075 20 489 24 075 20 489

Pensionskostnader 17 923 10 501 17 923 10 501

Summa 104 299 86 488 104 299 86 488

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Fördelning:

Styrelse och VD:s löner  
och ersättningar  1 852  1 834  1 852  1 834 

Övriga anställdas löner  
och ersättningar  60 449  53 664  60 449  53 664 

Styrelse och VD:s  
pensionskostnader 1 243 901 1 243 901

Övriga anställdas  
pensionskostnader  16 680  9 600  16 680  9 600 

Verkställande direktör
Till VD har utgått lön om 1 852 tkr (1 834 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 uppsäg-
ningstid 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 2016

timmar

Sjuk- 
frånvaro

Total 
ordinarie 
arbetstid

Andel
%

Samtliga anställda 3 275 174 435 1,88%

 varav långtidssjukfrånvaro 979 – 29,90%

Kvinnor 1 654 77 671 0,21%

Män 1 621 96 764 0,17%

29 år och yngre 108 15 300 0,70%

30 – 49 år 2 780 115 889 0,24%

Äldre än 50 år 388 43 246 0,09%

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
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NOT 4 REVISIONSARVODE

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Revisionsuppdrag 990 981 887 868

Skatterådgivning 18 44 18 44

Summa 1 008 1 025 905 912 

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

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Variabla avgifter som  
ingår i årets resultat 3 031 2 993 3 031 2 993

Framtida minimi- 
leaseavgifter avseende  
ej uppsägningsbara  
operationella leasingavtal

Ska betalas inom 1 år 1 810 1 271 1 810 1 271

Ska betalas senare än 1 år 
men inom 5 år 1 919 101 1 919 101

Ska betalas senare än 5 år – – – –

Summa 3 729 1 372 3 729 1 372

Bolaget har under året inte ingått några väsentliga leasingavtal.
 

NOT 6 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL – LEASEGIVARE

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Variabla avgifter som  
ingår i årets resultat 1 253 1 185 – –

Framtida minimi- 
leaseavgifter avseende  
ej uppsägningsbara  
operationella leasingavtal

Ska betalas inom 1 år 15 279 15 107 – –

Ska betalas senare än 1 år 
men inom 5 år 10 200 27 605 – –

Ska betalas senare än 5 år 23 1 087 – –

Summa 25 502 43 800 0 0

Bolaget har under året inte ingått några väsentliga leasingavtal.

NOT 7 SKATT

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Uppskjuten skatt -13 101 -21 680 -20 166 -8 022

Aktuell skatt -38 284 -2 506 – -700

Summa -51 385 -24 186 -20 166 -8 722

Avstämning av  
effektiv skattesats

Redovisat resultat  
före skatt 295 087 205 902 350 633 426 177

Skatt på redovisat resultat 
enligt gällande skattesats 
(22%) -64 919 -45 298 -77 139 -93 759

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill nedskrivning -13 376 – – –

Övriga ej avdragsgilla 
kostnader -280 5 314 -277 -170

Ej skattepliktiga intäkter 155 77 81 73

Skattefri utdelning – 9 119 57 169 76 663

Kapitalvinst näring- 
betingade andelar 24 945 8 720 – 2 970

Utnyttjat underskottsavdrag 376 -80 – –

Värdering av underskotts-
avdrag -1 272 -1 973 – –

Bokf.mässiga avskrivningar 
på byggnader – – – –

Återföring underskotts- 
avdrag 136 3 – –

Befarad förlust  
entreprenader – – – 5 500

Övriga justeringar 2 850 -67 – 1

Redovisad skatt -51 385 -24 186 -20 166 -8 722

NOT 8 INVENTARIER

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 152 152 152 152

Årets försäljningar/ 
utrangeringar -152 – -152 –

Utgående ack.  
anskaffningsvärden 0 152 0 152

Ingående avskrivningar -152 -152 -152 -152

Återföring avskrivn.  
försälj./utrangering 152 – 152 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 0 -152 0 -152

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

MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 134 134

Försäljningar/likvidation -34 –

Utgående planenligt 
restvärde 100 134

Specifikation av innehav Säte
Kap. 

andel
Ant. 

andelar
Bokf. 
värde

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

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

100

NOT 10 EXPLOATERINGSFASTIGHETER

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 1 602 818 1 444 259 – 73 183

Nyanskaffningar/ 
aktiverade kostnader 1 434 848 693 523 – –

Omklassificeringar -13 392 -9 496 – –

Överfört till produktion -49 513 -521 416 – –

Försäljningar -140 962 -4 052 – -73 183

Vid årets slut 2 833 799 1 602 818 0 0

NOT 11 BOSTADS- OCH ÄGANDERÄTTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början – 35 267 – 35 267

Nyanskaffningar (som är 
osålt vid årets slut) 7 535 – 7 535 –

Försäljningar (av osålt vid 
årets början) – -35 267 – -35 267

Vid årets slut 7 535 0 7 535 0

NOT 12 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT

KONCERNEN

16-12-31 15-12-31

Upparbetade intäkter 2 612 519 2 230 050

Fakturerat belopp -320 705 -238 082

Byggnadskreditiv -1 580 986 -1 593 619

Summa 710 828 398 349

NOT 13  FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Förutbetalda hyror – 382 – –

Förutbetalda  
försäkringspremier 2 – 2 –

Förutbetalda finansiella 
kostnader 2 436 771 2 382 715

Upplupna ränteintäkter 1 674 716 1 430 23

Övriga förutbetalda 
kostnader 1 308 721 190 131

Summa 5 420 2 590 4 004 869

NOT 14 KASSA OCH BANK / KORTFRISTIGA LÅNESKULDER

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Checkräkningskredit

Beviljad kredit 400 000 100 000 400 000 100 000

Outnyttjad del -400 000 -100 000 -400 000 -100 000

Kreditavtal

Beviljad kredit 2 670 201 1 549 481 650 000 650 000

Outnyttjad del -1 066 000 -666 000 -650 000 -650 000

Summa 1 604 201 883 481 0 0

NOT 15 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

KONCERNEN

16-12-31 15-12-31

Succesiv vinstavräkning  34 867  20 645 

Aktiverad ränta  2 621  2 221 

Uppskjuten skatt vid förvärv 
av exploateringsfastigheter 290 211 60 872

Övrig skatteskuld -329 -252

Summa 327 370 83 486

NOT 16  UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Upplupen semester-  
och tidsskuld 6 900 5 047 6 900 5 047

Upplupna lönekostnader 6 076 5 470 6 076 5 470

Upplupna sociala avgifter 5 632 4 792 5 632 4 792

Upplupna pensions- 
kostnader 1 726 1 131 1 726 1 131

Upplupna räntor 3 475 1 095 1 350 592

Upplupen särskild  
löneskatt pensioner 5 011 3 085 5 011 3 085

Förinbetalda hyror 5 320 2 988 – –

Reservation entreprenader 81 002 101 148 77 496 99 969

Övriga upplupna kostnader 12 202 13 132 8 473 6 464

Summa 127 344 137 887 112 664 126 549
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NOT 17  BOKSLUTSDISPOSITIONER

MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31

Erhållna koncernbidrag 23 622 –

Lämnade koncernbidrag – –

Summa 23 622 0

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 Hol-
ding 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

Telefonparken Holding AB, 
556996-4744 Stockholm 100 500 5 050

Viventus Holding AB,  
556934-9714 Stockholm 100 500 50

15 367

NOT 18 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 317 10 417

Nyanskaffningar 5 050 –

Försäljningar/likvidation – -100

Utgående planenligt 
restvärde 15 367 10 317
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NOT 19 ANDELAR I JOINT VENTURE FÖRETAG

MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 946 11 008

Nyanskaffningar – 50

Årets nettoresultat/uttag – -112

Försäljningar/likvidation -271 –

Utgående planenligt 
restvärde 10 675 10 946

Specifikation  
av innehav Säte

Kapital 
andel, %

Antal 
andelar

Bokf. 
värde

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

Brotorpet Exploatering AB, 
556746-2816 Stockholm 50 500 50

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

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

Fastigheten Missionsskolan 
Holding AB, 556997-8645 Stockholm 50 250 25

10 675

NOT 20 PÅGÅENDE ARBETEN (FORDRAN)

MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31

Upparbetade intäkter 2 550 290 2 238 782

Fakturerat belopp -320 705 -238 082

Byggnadskreditiv -1 580 986 -1 593 619

Summa 648 599 407 081

NOT 21 PÅGÅENDE ARBETEN (SKULD) 

MODERBOLAGET

16-12-31 15-12-31

Fakturerat belopp 11 387 –

Byggnadskreditiv – –

Nedlagda kostnader – –

Summa 11 387 0

NOT 22 VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till förfogande stående 
vinstmedel 1 010 926 515 kronor utdelas 196 730 904 kr och resterande  
del 814 195 611 kr överförs i ny räkning.    
 

NOT 23  STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERNEN MODERBOLAGET

Ställda säkerheter 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Fast.inteckningar  
ställda för kredit 264 753 614 175 – –

Spärrade bankmedel – – – –

Aktier 636 653 – – –

Summa 901 406 614 175 0 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

Eventualförpliktelser 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ansvar till förmån  
för joint ventures – 94 –  187 

Borgens- och  
garantiförbindelser 2 129 181 2 372 875 4 720 205 4 450 099

Summa 2 129 181 2 372 969 4 720 205 4 450 286

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 24 AKTIEKAPITAL

Aktieägare Antal Andel, %

HSB Stockholm ekonomisk förening 416 093 48,38

HSB Produktion AB 352 706 41,01

HSB Södertörn ekonomisk förening 44 722 5,20

HSB Norra Stor-Stockholm 44 722 5,20

HSB Arlanda ekonomisk förening 1 757 0,21

Totalt 860 000 100,00

50 000 aktier tillhör serie A, 809 993 aktier tillhör serie B1 och 7 aktier tillhör 
serie B2–B8. För serie B2–B8 föreligger särskild vinstdelningsavtal.

NOT 25  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Under januari har det hälftenägda bolaget Odenplans Fastigheter AB,  
org.nr. 556942-7544, sålts till HSB Stockholm ekonomisk förening.



STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Stockholm den 7 mars 2017

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2017
Ernst & Young AB

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor

Anders Svensson
Ordförande

Håkan Berg Lars-Åke Henriksson
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Camilla Thurn Marcus Tärnåsen Anders Wallner

Jonas Erkenborn
Verkställande direktör
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KONST KLOCKARÄNGEN
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för HSB Bostad AB för år 2016. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och  
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och  
av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt års redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare  
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god  
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om  
att årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono-
miska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga  

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande  

Till årsstämman i HSB Bostad AB, org.nr 556520-6165 
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i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,  
felaktig information eller åsidosättande av intern  
kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision  
för att utforma gransk-ningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om  
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet  
om årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om  
årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga 
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisio-
nens planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Vi måste också informera om betydel-
sefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som vi iden-
tifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning av HSB 
Bostad AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar  
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken  
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konso-
lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-
cernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
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Stockholm den 7 mars 2017
Ernst & Young AB

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor

organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att  
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

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

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till  
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är  
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för bolagets  
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. 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.
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