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2016 har präglats av arbetet med att definiera uppdrag 
och innehåll i vårt nybildade förvaltningsbolag. Verk-
samheten är i huvudsak densamma som tidigare, men 
mycket arbete har lagts ner på att förtydliga organisa-
tionen, att få rätt person på rätt plats och att skapa förut-
sättningar för ett framåtsyftande utvecklingsarbete. Det 
sistnämnda har bland annat skett genom att påbörja ett 
visionsarbete - Målbild 2020 - med syfte att skapa lång-
siktighet och tydliga mål i förvaltningsverksamheten.

En inriktning inför 2016 var att fusionera in dotterbola-
get MMT i det nya förvaltningsbolaget - ett arbete som 
också inleddes - men ekonomin i MMT var så dålig att 
HSB Mälardalens styrelse under hösten tog ett beslut 
om avveckling av MMT. Tråkigt, men det går inte heller 
att driva en verksamhet med stora förluster.

Vårt fokus på medlemsnytta tar sig många uttryck! 
Inom förvaltningsverksamheten har vi arbetat vidare på 
temat samordnade upphandlingar. Med hjälp av under-
hållsplanerna har vi, under några år, erbjudit bostads-
rättsföreningar att delta i upphandlingar av undercen-
traler, hissar och dörrar. Vi tittar också på andra möj-
ligheter t.ex. fönsterbyten. Sedan flera år är dessutom 
fastighetsförsäkringen föremål för gemensam upphand-
ling. Det finansiella tilläggsavtalet har under många år 
sparat mycket pengar åt föreningarna genom den kon-
kurrensutsättning som våra upphandlingar inneburit!

Vilken är regionföreningens viktigaste uppgift? Den frågan har man anledning att ställa sig 
då och då. HSB Mälardalen är inget aktiebolag som eftersträvar vinstmaximering - inget 
fokus på kvartalsekonomi för att tillfredsställa utdelningskrav hos några aktieägare! Vår 
huvuduppgift är istället att skapa medlemsnytta genom förvaltningstjänster med hög 
kvalitet, nyproduktion och stöd till våra medlemsföreningar. För att klara detta krävs en 
sund ekonomi och vilja att hitta nya vägar att förbättra verksamheten.

MED FOKUS PÅ MEDLEMSNYTTA!

VD HAR ORDET

Inom förvaltningsbolaget har vi inrättat en byggservice-
avdelning. Verksamheten bedrivs ännu i liten skala, men 
tanken är att vi ska kunna lösa en del försäkringsskador 
och samtidigt erbjuda enskilda medlemmar möjligheter 
till köks- och badrumsrenoveringar till förmånliga vill-
kor. Jag vill också slå ett slag för våra energitjänster; 
de föreningar som tecknat energitryggavtal har sparat 
mycket energi och därigenom pengar samtidigt som 
miljöpåverkan minskat! 

Våra utmaningar framåt handlar om att kvalitetssäkra 
förvaltningstjänsterna samt att hitta nya tjänster på temat 
medlemsnytta. I övrigt har vi stort fokus på nyproduktion 
- i synnerhet på att skaffa fler byggrätter i Örebro - samt 
att utveckla det tredje benet i verksamheten: att kunna 
erbjuda fler hyresrätter!

Peter Sjerling, VD 
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HSB Mälardalens styrelse har haft många viktiga och intressanta ärenden på sitt bord under 
det gångna året. Vi samlas för sammanträde 8 till 10 gånger per år, därutöver träffas vi i en 
del andra sammanhang. 

I en styrelse för en medlemsägd kooperativ organisation 
krävs det att man har fokus på medlemmarna, vi har 
som främsta uppgift att tillvarata våra medlemmars in-
tressen. Min roll som styrelseordförande är bland annat 
att tillse att styrelsen har rätt kompetens, och det gör jag 
tillsammans med valberedningen. Varje styrelseledamot 
måste ha ett engagemang och inneha den kunskap som 
krävs för att tillvarata våra medlemmars intressen.
Samarbetet med valberedningen är viktig, och står cen-
tralt i vår strävan att styrelsen ska ha en både bred och 
djup kompetens. För att underlätta rekryteringen av nya 
ledamöter, är det viktigt att det kommer in nomineringar 
på tänkbara kandidater till valberedningen. Det är möj-
ligt att nominera såväl nya kandidater som befintliga 
styrelseledamöter.
I en kooperativ organisation är medlemsinflytande vik-
tigt. I vårt fall kan man utöva medlemsinflytande på 
flera sätt, bland annat på våra ägarträffar som genom-
förs en gång om året på samtliga verksamhetsorter. Ett 
annat sätt är att lämna in motioner samt att medverka 
på HSB Mälardalens stämma. HSB-ledamoten är en 
annan viktig länk mellan HSB-föreningen och bostads-
rättsföreningen.

Medlemskapet
Till HSB Mälardalen är alla välkomna oavsett kön, ålder 
eller etnisk tillhörighet. Man kan vara medlem som bo-
ende i en bostadsrättsförening och man kan vara medlem 
som privatperson med möjlighet att bospara. 
Som bosparare har man förtur till de nya bostadsrätts-
lägenheter som vi producerar, man har också möjlighet 

STYRELSEN OCH MEDLEMSINFLYTANDET

ORDFÖRANDE 
HAR ORDET

att hyra en bostad, för närvarande endast i Västerås.
Vår målsättning är att kunna erbjuda hyresrätter på flera 
orter framöver. Hyresrätten och HSB är starkt förknip-
pade med varandra och en viktig del av medlemserbju-
dandet.

Engagemang
Inom vår organisation finns ett fantastiskt engagemang 
för att tillsammans med alla medlemmar skapa det goda 
boendet och leva upp till vår devis ”Där möjligheterna 
bor”

Tack alla medlemmar för ert förtroende som gör det 
möjligt att arbeta vidare för ett allt starkare och bättre 
HSB Mälardalen.

Leif Ringqvist, Ordförande
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”Vi har en lånestock  
 på ca 4 miljarder 
 kronor”

Gemensamma upphandlingar har blivit allt vanligare inom HSB Mälardalen. Syftet är 
att få ner kostnaderna och se till att villkoren blir bättre för den enskilda bostadsrättfören-
ingen. Upphandling av försäkringar är ett exempel på fördelarna med att vara tillsammans 
– ett annat är samkörningen av föreningarnas lån.

VI HANDLAR TILLSAMMANS

TEXT LARS-GÖRAN DYBECK     FOTO LASSE FREDRIKSSON

HSB Mälardalens finansiella tjänster är populära. 
Vid årsskiftet 2016/17 hade över 200 bostadsrättsför-
eningar tecknat finansiellt tilläggsavtal för låneför-
valtning.

– Vi avlastar styrelsen och ser till att låneomsättning-
arna sker på ett professionellt sätt, säger finanschef 
Birgitta Nydén.

Birgitta och hennes kollegor har en lånestock på ca. 
4 miljarder kronor. Det innebär att de är en storkund 
på finansmarknaden. Under 2016 förhandlade Birgitta 
cirka 900 miljoner för föreningarnas räkning och för 
2017 räknar hon med att finansavdelningen kommer 
att omförhandla ett ännu högre totalbelopp.

– Vi jobbar marknadsmässigt och ber fler banker vara 
med och räkna. Vi har ständigt nya upphandlingar på 
gång och det vet bankerna. Därför kan vi få bättre vill-
kor och lägre räntor på lånen.

Under de senaste tio åren har hon genom en aktiv förvalt-
ning av föreningarnas lån sparat många miljoner i lägre 
räntor.

PROFESSIONELL LÅNEFÖRVALTNING
Tilläggsavtal
Låneförvaltningen erbjuds i ett finansiellt tilläggsavtal. 
Bostadsrättsföreningen betalar inget löpande för detta avtal utan beta-
lar en kreditförmedlingsavgift i samband med varje omsättning. Genom 
att HSB Mälardalen frontar banken är vår ambition och erfarenhet att 
föreningen erhåller en lägre ränta genom tilläggsavtalet och att fören-
ingens kreditförmedlingsavgift då indirekt betalas av banken. 
I det finansiella avtalet erbjuds föreningen också ett underkonto till HSB 
Mälardalen i Swedbank. Kontot används som transaktionskonto och 
föreningen erhåller kontoutdrag varje månad med insättningar samt 
betalningar. Inga avgifter för bankgiroanslutningar, kontoutdrag, bank-
giroavgifter tillkommer, samtliga avgifter betalas av HSB Mälardalen. 
Tilläggsavtalet är frivilligt och tecknas separat. Vi rekommenderar 
dock varmt detta upplägg. Ca 90 % av de förvaltade föreningarna 
inom administrationen har vårt finansiella tilläggsavtal idag!
Utöver tilläggsavtalet erbjuder vi också specialinlåning till bättre räntor 
än på underkontot för placering av eventuell överlikviditet. 

– Att se till att bostadsrättsföreningarna får bästa möjliga 
villkor på sina lån är det roligaste jobb man kan ha, säger 
Birgitta Nydén, finanschef, HSB Mälardalen. 
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FÖRSÄKRADE TILLSAMMANS
Gemensamma försäkringsupphandlingar har funnits i 
några år inom HSB Mälardalen. 
Tidigare var det Gjensidige Försäkring som var leveran-
tör men vid den senaste upphandlingen vann Protector 
Försäkring kontraktet. Och precis som tidigare genom-
fördes upphandlingen tillsammans med andra region-
föreningar – den här gången HSB Södra Norrland och 
HSB Värmland, vilket gör att det totalt är ca 600 fören-
ingar som handlar sin fastighetsförsäkring tillsammans.

– Genom att samarbeta med andra regioner har vi en 
större volym och är därför en intressantare kund vid 
upphandlingar. Det handlar om att hela tiden försöka 
skapa bästa möjliga villkor, säger Jan-Erik Engman, 
projektledare, HSB Mälardalen.

Ett annat syfte med gemensam hantering av försäk-
ringar är att avlasta bostadsrättsföreningarna vid skador 
som blir försäkringsfall, exempelvis läckande avlopps-
ledningar eller andra vattenskador. Därför har HSB 
Mälardalen själva tagit över all skadehanteringen från 
försäkringsbolaget.

– Det ska vara så lite jobb som möjligt för föreningarna, 
säger Jan-Erik Engman.
– Vi har satt samman ett ”dreamteam” av duktiga bygg-
företag som vi vanligtvis arbetar med. De företagen vet 
hur skadan ska hanteras och hur de ska fördela kostna-
derna mellan föreningen, försäkringsbolaget och den bo-
ende. De vet hur försäkringsbolaget vill ha regleringen 
utförd och dessutom är de kunniga hantverkare. Så med 
vårt ”dreamteam” blir regleringen utförd på ett smidigt 
sätt.

En av de föreningar som redan märkt av den enklare 
hanteringen är bostadsrättsföreningen Tåget i Örebro. 

– Nu är det är bara att ringa till felanmälan, därefter 
kan jag släppa det. 
HSB Mälardalen sköter allt från inspektion av skadan 
till kontakt med entreprenörer och försäkringsbolag. 
Men givetvis följer jag upp resultatet och håller kon-
takt med den som drabbats och ser till att allt blir bra 
till slut, säger Marita Green, vicevärd för bostadsrätts-
föreningens 232 lägenheter.

”Gemensam hantering   
 av försäkringar 
 avlastar bostadsrätts-  
 föreningarna”

Marita Green, vicevärd i brf Tåget tillsammans med vice ordfö-
rande Erik Forsberg framför bostadsrättsföreningens samlings-
lokal Dolimiten, som är flitigt utnyttjad av medlemmarna och 
givetvis försäkrad genom den gemensamma upphandlingen. 
– Dolomiten är vårt allaktivitetshus och en stor tillgång för vår 
förening, säger Marita Green.

GEMENSAM FÖRSÄKRINGSUPPHANDLING
Antalet försäkringsskador som HSB Mälardalen hanterade under år 
2016 var 143 st. Av dessa var 57 % av typen vattenskador. 
Kostnaderna för dessa (143) skador var under år 2016, 7 017 813 kronor. 
Antalet föreningar som är med i den gemensamma upphandlingen 
är 182 st. 
Sedan hjälper vi även 15 st föreningar till med att handla upp deras 
fastighetsförsäkring. De har haft för kostsamma skador under de se-
naste åren för att ingå i den gemensamma upphandlingen. 
När det handlar om försäkringar är det inte bara premien som är bety-
delsefull utan även villkoren står verkligen i centrum. 
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om ett miljonbelopp, en stor summa som vi på det här 
sättet har sparat in, säger Anne Jansson, föreningens 
ordförande.
Även själva bytet av hissarna gick smidigt. Det var 
bara en person som tillfälligt fick flytta ur sin lägenhet 
och nu har bostadsrättsföreningen hissar som fungerar, 
dessutom finns reservdelar om något skulle hända. 
Otaliga stopp och reservdelsbrist var den främsta orsaken 
till att de tidigare hissarna hade tjänat ut.
– Vi kan absolut tänka oss att gå samman med andra 
föreningar även vid framtida renoveringsprojekt för att 
få ner kostnaderna, tillägger Anne Jansson.

”Sparade in ett miljon-
 belopp vid hissbytet”

SPARA PÅ HISSAR
Det är inte bara inom lån och försäkringar som bostads-
rättföreningar kan dra nytta av ett gemensamt agerande. 
Fler och fler har insett fördelarna även vid renoveringar 
av olika slag.
En förening som nyttjade två gemensamma upphand-
lingar vid samma tillfälle var Bostadsrättsföreningen 
Tuna i Hallstahammar. 
Det var dags att rusta/byta ut deras hissar och samtidigt 
hade de inte tillräckligt med pengar i kassan. 
Föreningen hade själva tittat på nya hissar men tyckte 
att det skulle bli för dyrt. När så erbjudandet kom upp 
om att vara med i den gemensamma upphandlingen och 
att det skulle ge ett klart bättre pris, tyckte styrelsen att 
frågan kom i ett helt annat ljus. 
Föreningen är ansluten till det finansiella tilläggsavta-
let vilket gjorde att frågan om lån hanterades av Birgitta 
Nydén på HSB. 
Bostadsrättsföreningen gjorde gemensam sak med 
några andra HSB-föreningar i Mälardalen som också 
stod inför renovering/byte av hissar.
– Det fungerade alldeles utmärkt. Nu har vi nya hissar 
i samtliga trapphus inom vår fastighet, dessutom till en 
betydligt lägre kostnad än vad vi hade fått betala om 
vi hade gjort upphandlingen själva. För oss handlar det 

– Jag är supernöjd med beslutet att köpa in nya hissar tillsammans med andra HSB-föreningar. På så sätt fick 
vi ner kostnaden rejält, säger Anne Jansson, ordförande för bostadsrättsföreningen Tuna i Hallstahammar. 
Här tillsammans med Angelica Israelsson, föreningens HSB Förvaltare.

GEMENSAM HISSUPPHANDLING
I hissupphandlingen deltog fyra bostadsrättsföreningar och upphand-
lingen handlade om 12 st hissar. 
Tre leverantörer kontaktades och två av dessa lämnade sedan pris 
på rustningen/utbytet. 
Skillnaden mellan högsta och lägsta pris var 3,1 miljoner kronor inkl. 
moms.



FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

BAKGRUND
HSB Kod är utformad särskilt för HSB och utgår från 
Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa princi-
perna och HSBs grundläggande värderingar. HSB kod 
började gälla den 1 januari 2008 och syftet är att få ett 
verktyg som i praktiken kan verkställa en öppen demo-
kratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. 
HSB Kod ska bidra till en ökad öppenhet och transpa-
rens inom HSB-rörelsen. HSB Kod gäller HSB-fören-
ingar, HSB nationella och regionala bolag samt HSB 
Riksförbund.
Föreningsstyrningsrapporten för 2016 har inte granskats 
av föreningens revisorer och utgör inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna.

FÖLJ ELLER FÖRKLARA
HSB Kod tillämpas enligt principen ”följ” eller ”för-
klara”. Det innebär att om föreningen avviker från ko-
den, ska skälen redovisas i föreningsstyrningsrapporten.
Styrelsen för HSB Mälardalen föreslog fullmäktige 2008 
att anta nya stadgar för att följa HSB Kod. Beslutet om 
nya stadgar togs på fullmäktige den 13 maj 2008 samt på 
ett extra fullmäktige den 23 september 2008.
Styrelsen för HSB Mälardalen har följt HSB Kod under 
2016. 

TILLÄMPNING AV HSB KOD
På föreningens hemsida finns en särskild avdelning för 
HSB Kod. Ett förslag är framtaget för en systematisk 
process för utvärdering av styrelsens eget arbete och 
utvärdering av VD.
Vidare har ett förslag på arbetsordning för styrelse och 
VD utarbetats samt en instruktion för valberedningen. 
En utvärdering av styrelsen och VDs arbete har gjorts.

FULLMÄKTIGE
Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. 
Fullmäktige och suppleanter till dessa utses vid bostads-
rättsföreningarnas ordinarie föreningsstämmor enligt ett 
grundtal som beslutas av fullmäktige.

VALBEREDNING
Valberedningen utses vid ordinarie fullmäktigesamman-
träde. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter 
och en suppleant. En ledamot utses till sammankallande.

HSB Mälardalens valberedning för året är: Lars-Göran 
Carlsson (sammankallande), Renate Hermansson, Kurt 
Davidsson och Sayme Westlund.

ARBETSSÄTT OCH SAMMANSÄTTNING
Valberedningen startade sitt arbete under hösten 2016 
med en allmän genomgång av uppdraget.
I ”Bostadsrättsföreningen” som är ett nyhetsbrev till 
bostadsrättsföreningarna informerade valberedningen 
om sitt arbete och uppmanade föreningarna att aktivt 
delta i nomineringsarbetet. Valberedningen deltar också 
på årets ägarträffar och framför sitt budskap.
Valberedningen presenteras även på HSB-föreningens 
hemsida.
Ersättningen till valberedningen är ett fast arvode till 
sammankallande på 5 930 kronor samt ett sammanträde-
sarvode på 1 038 kronor per sammanträde man deltagit i. 
Nya ledamöter i valberedningen skall gå HSB Riksför-
bunds utbildning för valberedare.

STYRELSEN
Styrelsen väljs vid fullmäktigesammanträdet och man-
dattiden är två år. Undantag – val av ordförande – som 
väljs på ett år. Inga suppleanter utses.

Styrelsens storlek och sammansättning ger utrymme för 
olika kompetenser, erfarenheter och kön, vilket uppfyl-
ler de krav på oberoende som ställs på en effektiv och 
självständig styrelse. Styrelsen förnyas med hänsyn till 
utveckling av föreningens verksamhet och behovet av 
kontinuitet i styrelsearbetet.
Nya ledamöter skall gå HSB Riksförbunds utbildning 
för nya ledamöter.

STYRELSENS ERSÄTTNING
HSB Mälardalens ordförande har ett fast årligt arvode 
på 118 600 kronor. Utöver detta fördelas ett fast årligt 
arvode på 83 020 kronor på resterande föreningsvalda 
ledamöter. Därutöver har varje ledamot en samman-
trädesersättning på 956 kronor för varje sammanträde 
man deltagit i.

REVISORER
Vid fullmäktigesammanträdet utses en av HSB Mälar-
dalens två revisorer. De senaste åren har detta varit 
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Jonas Pettersson, Hanneryd & Colling Revision AB. 
HSB Riksförbund utser utöver detta BoRevision till re-
visor.

FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av styrelsen, två i förening 
av ledamöterna eller en av dem tillsammans med Peter 
Sjerling, Joakim Isberg eller Karolina Widar eller Peter 
Sjerling i förening med en av Joakim Isberg eller Karolina 
Widar. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträf-
fande löpande förvaltningsåtgärder.

INTERN KONTROLL OCH  FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att HSB 
Mälardalen har en tillfredsställande intern kontroll. 
Detta har delegerats till VD.

KONTROLLMILJÖ
En god intern kontroll är en av grunderna för ett effek-
tivt styrelsearbete. Varje år upprättas en affärsplan om-
fattande tre år.  Styrelsen har vidare fastställt ett antal 
grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med 

den interna kontrollen. Rapportinstruktioner och finan-
siella mål samt attest- och planeringsregler som beskri-
ver vilket ansvar och befogenheter som styrelsen dele-
gerat till VD ligger som övergripande för verksamheten. 
Även nästa led i organisationen har beskrivning över 
hur ansvarsförhållandena är upplagda.
• Styrelsen har antagit finanspolicy
• Föreningens revisor har deltagit på ett styrelsemöte.
• Företagsledningens löner och andra förmåner är redo-

visade för styrelsen.
VD ansvarar för att nödvändiga interna kontroller ge-
nomförs som krävs för att hantera väsentliga risker i 
den löpande verksamheten. Riktlinjer för att berörda 
anställda ska förstå sin roll för upprätthållandet av god 
intern kontoroll ingår.

RISKBEDÖMNING
Styrelsen identifierar med utgångspunkt i balansposter-
nas storlek, antal transaktioner samt affärshändelsernas 
betydelse för företagets verksamhet, de områden där 
risken för väsentliga fel är förhöjd.

Förtroendevald Invald 12/2 18/3 15/4 12/5 16/6 9/9 4/10 18/11 15/12

Leif Ringqvist 2005 x x x x x x x x x
Gösta Boo 2011 x ej x x x x x x x
Krister Frost 2012 x x x x x x x ej x
Annika Hallberg 2013 x x x x x x x x x
Leif Jansson 2016 x x x x x
Louise Lindh 2013 x x x x x x x x x
Petra Pettersson 2014 x x x ej x ej x x x
Thomas Sevilä 2015 x x x x x x x ej x

Arbetstagarrepresentanter
Patrick Hellström, Fastighets 2007 x x x x x x x x x
Ola Niklasson, Unionen 2012 x ej ej ej ej x x x x

NÄRVARO VID STYRELSESAMMANTRÄDEN 2016
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HSB MÄLARDALENS STYRELSE

Revisorer
Jonas Pettersson, Västerås.
Vald av HSB fullmäktige.

Revisorsuppleant
Ulrika Sjödén, Västerås.

Jörgen Götehed, BoRevision AB.
Utsedd av HSB Riksförbund.
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Leif Ringqvist, 59 år, ordförande
Marknadsekonom/orderchef. Bor i 
Kumla. HSB-ledamot i flera bostads-
rättsföreningar. Med i HSBs styrel-
se sedan 2005, valdes till ordföran-
de 2008.

Gösta Boo, 68 år, ledamot
Har ett mångårigt förflutet inom 
bankvärlden. Bor i Örebro. 
HSB-ledamot i flera bostadsrättsför-
eningar. Med i HSBs styrelse sedan 
2011.

Krister Frost 58 år, ledamot
Jurist och ekonom. Bor i Västerås.
Ordförande i sin egen bostadsrätts-
förening i Västerås. Med i HSBs 
styrelse sedan 2012. 

Annika Hallberg 62 år, ledamot
Kultur- och fritidschef. Bor i Kumla.
Ordförande i sin egen bostadsrätts-
förening i Kumla. Med i HSBs sty-
relse sedan 2013. 

Louise Lindh 70 år, ledamot
Har ett förflutet inom bankvärlden. 
Bor i Örebro. HSB-ledamot i flera 
bostadsrättsföreningar. Med i HSBs 
styrelse sedan 2013. 

Petra Pettersson 51 år, ledamot
Lärare. Bor i Köping. HSB-ledamot i 
flera bostadsrättsföreningar. 
Med i HSBs styrelse sedan 2014.

Leif Jansson 64 år, ledamot
Egen företagare inom ledareträning. 
Bor i Västerås. Sekreterare i sin 
egen bostadsrättsförening. Med i 
HSBs styrelse sedan 2016. 

Thomas Sevilä, 36 år, ledamot
Upphandlare hos Region Örebro 
län. Bor i Örebro. HSB-ledamot i en 
bostadsrättsförening. Med i HSBs 
styrelse sedan 2015.

Ola Niklasson, 51 år, 
personalrepresentant Unionen
Arbetar inom Ekonomisk förvaltning 
i HSB Mälardalen. 
Bor i Västerås. HSB-ledamot i flera 
bostadsrättsföreningar. Med i HSBs 
styrelse sedan 2012.

Patrik Hellström, 49 år, 
personalrepresentant 
Fastighetshetsanställdas förbund
Arbetar i HSB Förvaltning AB. 
Bor i Västerås. Med i HSBs styrelse 
sedan 2007.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Mälarda-
len ekonomisk förening (org.nr. 769602-7023) med säte i 
Västerås avlämnar härmed årsredovisning för år 2016. 

ÄGARFÖRHÅLLANDE / MEDLEMMAR
HSB Mälardalen är en ekonomisk förening som med en 
andel var ägs av vardera 217 bostadsrättsföreningar och 
21 569 medlemmar.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
HSB Mälardalen med tillhörande koncernbolag, ska 
främja sina medlemmars intressen genom att erbjuda 
helhetslösningar omfattande:
• behovsanpassade förvaltningstjänster
• nyproduktion och utveckling av befintliga bostäder
• bildande av bostadsrättsföreningar
• bosparande
• stöd och service för ett medlemskap med mervärde
• lokal närvaro och förankring

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
• Styrelsen för HSB Mälardalen fattade under hösten 

beslut om att avveckla dotterbolaget Mälardalens 
Mark & Trädgårdsservice AB, MMT. Innan det hade 
VD för MMT lämnat in sin uppsägning för att gå vi-
dare i sin karriär. Detta tillsammans med en kraftig re-
sultatförsämring med små utsikter att vända resultatet 
är anledningen till avvecklingen. 

• Brf Ansgar i Västerås färdigställdes och flyttades in 
under 2016. Brf Alnängarna i Örebro och delar av Brf 
Lindhagen i Örebro färdigställdes och flyttade också in 
under året

• Ägarträffar har hållits på åtta orter inom HSB Mälarda-
len

• Frukostmöten med information för all personal, inför 
budget på hösten och om bland annat årsbokslutet på 
våren. 

• Utbildning för HSB-ledamoten har genomförts, med 
fokus på bostadsrättsjuridik

•  Ny utbildning i utbildningskatalogen som HSB Mä-
lardalen anordnat under 2016 har varit ”Ordningsföre-
skrifter och sidoavtal” 

• Fokus på bearbetning av nya kunder. Vi har besökt och 
presenterat HSB Mälardalens tjänsteutbud till ett flertal 
potentiella kunder 

• Deltagit på mässan Fastighet 2016 i Örebro och Västerås
• Samverkansträffar har genomförts med andra HSB-

föreningar

• Konferens ”Nytta & nöje i Tällberg” för styrelseleda-
möter i bostadsrättsföreningarna genomfördes 13-14 
november tillsammans med HSB Dalarna, HSB Upp-
sala och HSB Värmland

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG
Inga kända händelser finns att notera.

VERKSAMHETEN
HSB-koncernen bedriver verksamhet inom Örebro och 
Västmanlands län. Affärs- och uppdragsverksamhet 
finns inom områdena Byggproduktion, Förvaltning, 
Fastigheter och Finans.

MEDARBETARE
Antalet medarbetare (årsmedeltal) är 26 (124). 
I koncernen är antalet medarbetare 140 (136).
Under året har sjukfrånvaron uppgått till 3,7 (3,8) procent 
och långtidssjukfrånvaron (>59 dgr) uppgått till 2,3 (1,8) 
procent. Under året har ingen anställd anmält sina sjuk-
domsbesvär som arbetssjukdom.

NYPRODUKTION
Under 2016 har vi ökat vårt markinnehav för framtida ny-
produktion.
Vi har färdigställt 107 lägenheter och startat upp detaljpla-
ner på två nya projekt. Inga lägenheter produktionsstarta-
des under 2016. 
 
FÖRVALTNING
Affärsområdet Förvaltning omsätter 123 mnkr (114 mnkr) 
inklusive dotterbolagen HSB Förvaltning i Mälardalen 
AB och Mälardalens Mark och Trädgårdsservice AB, 
MMT. Förvaltning lämnar ett bidrag till föreningens ge-
mensamma kostnader om 6,0 mnkr.
Ekonomisk förvaltning redovisar en omsättning om 
21,8 mnkr (18,0 mnkr). Verksamheten lämnar, i likhet 
med tidigare år, ett bra överskott till de gemensamma 
kostnaderna.
Teknisk förvaltning visar positivt resultat. Omsättningen 
har uppgått till 84,4 mnkr (72,9 mnkr).
Dotterbolaget Mälardalens Mark och Trädgårdsservice 
MMT AB redovisar i år ett resultat på -2,6 mnkr. Årets 
omsättning uppgår till 16,6 mnkr (23,3 mnkr).
En resultatförsämring har skett i förhållande till föregå-
ende år. Huvudanledningen till försämringen beror på 
en kraftig förlust i MMT AB. Åtgärder har skett genom 
att verksamheten är under avveckling.
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Ekonomisk förvaltning 
Kunderna inom ekonomisk förvaltning består främst av 
bostadsrättsföreningar, vilket också är HSB Mälardalens 
kärnverksamhet.  Enheten förvaltar utöver bostadsrätts-
föreningar även ett antal samfällighetsföreningar och hy-
resfastigheter.
HSB Mälardalen har under 2016 hanterat ca 250 ekono-
miska förvaltningsavtal och utvecklingen är fortsatt po-
sitiv. 
Avtalen innefattar en komplett hantering av föreningarnas 
ekonomi och administration samt stöd till styrelser och 
service till de boende.
För leverans av tjänsterna står ett antal ekonomiska för-
valtare, ekonomiassistenter, överlåtelsegrupp och ett ser-
vicecenter.
Ekonomisk förvaltning har kontor på följande orter: Väs-
terås, Örebro, Kumla, Fagersta, Arboga, Sala och Köping.
Vårt nya fastighetssystem, PM (Unit4 Property Mana-
gement), driftsattes i november 2015. Under 2016 har 
mycket arbete lagts ner för att implementera systemet 
fullt ut. Under våren 2016 driftsattes HSB Ändringsan-
mälan som en del av HSB Portalen vilket förenklar arbe-
tet med registrering av styrelser hos Bolagsverket. Andra 
tjänster som nås via HSB Portalen är HSB Panthantering 
och HSB Överlåtelser. Ytterligare webbaserade tjänster 
kommer erbjudas under 2017.
Inför 2017 inleddes ett samarbete med HSB Södra Norr-
land som tar över hanteringen av löner och arvoden. Sam-
arbete med andra HSB-föreningar är en viktig del för den 
fortsatta utvecklingen av en effektiv och hållbar förvalt-
ning. 

Teknisk förvaltning
Verksamhetsåret präglades av att den tekniska verksam-
heten flyttades till ett eget aktiebolag, HSB Förvaltning i 
Mälardalen AB. Denna förändring gjordes för att återigen 
kunna göra en genomlysning av verksamheten och där-
med se till att organisationen var rätt bemannad med rätt 
person på rätt plats. 
Tre större gemensamma upphandlingar genomfördes un-
der året, fastighetsförsäkringen, hissar och undercentraler. 
Genom att analysera materialet som finns i underhållspla-
nerna och därifrån se till områden som många av med-
lemsföreningarna kommer att fokusera på under kom-
mande år, skapas goda möjligheter till samordnade upp-
handlingar som också sparar resurser till de deltagande 
medlemsföreningarna.
Tjänsten Teknisk förvaltare ökar i popularitet hos våra 
kunder och medlemmar. Det gjorde att antalet medarbeta-
re hos avdelningen ökade i antal under året. Det finns ett 
behov hos bostadsrättsstyrelserna att få kompetent hjälp 
med hanteringen av de ökande kraven kring fastighets-

ägandet. Under året gjordes en NKI (nöjd kund index) 
bland de kunder som köper tjänsten Teknisk förvaltare. 
Utfallet av undersökningen var mycket gott.
I slutet av verksamhetsåret startades arbetet med att byg-
ga upp en hyresadministrativ avdelning med tanken att på 
ett mer strukturerat sätt än vad som sker idag hantera ut-
hyrbara objekt i form av parkeringsplatser, garageplatser 
och lägenheter.
Flera nya energitryggavtal har under året upprättats med 
föreningar som haft som mål att ta ett fastare grepp på 
sina värmekostnader. Under 2016 fick verksamheten 
även sina första nya kunder hos HSB Uppsala. Det var 
två föreningar i Enköping som valde att ansluta sig till 
vårt upplägg.
Under året startades en delvis ny verksamhet upp, Bygg-
service, som är tänkt att arbeta med ombyggnationer i 
lägenheter, förnyelser av kök och badrum.
De geografiska enheterna, fastighetsskötseln/lokalvår-
den, på de åtta olika orterna som verksamheten bedrivs på 
uppvisade ett mycket gott resultat under 2016. Ett långt-
gående arbete med att utbilda de områdesansvariga och 
förste männen i ekonomi och ledarskap har under de se-
naste åren gett ett mycket bra utfall på ekonomi och ar-
betsglädje. 

EGNA FASTIGHETER
Föreningens egna fastigheter ägs av de helägda dotterbo-
lagen HSB Mälarfastigheter AB samt HSB Tillbergafas-
tigheter AB. I HSB Mälarfastigheter finns främst fastig-
heter med hyresrätt men även lokalfastigheter. I HSB Till-
bergafastigheter finns en lokalfastighet. 
Bolagen har vid årets slut ett sammantaget bokfört värde 
om 76 mnkr (79 mnkr). Den uthyrningsbara ytan uppgår 
till 8 522 kvm (7 821 kvm).
De egna fastigheterna lämnar ett överskott på 0,8 mnkr 
(+0,8 mnkr) vilket är något sämre än väntat för året. Stör-
re underhållsåtgärder såsom målning har utförts under 
2016.
För 2017 förväntas egna fastigheter lämna ett överskott 
som är bättre än 2016. Direktavkastningen för hela fastig-
hetsbeståndet är 6,6 procent (6,4). 

FINANS
Av våra bostadsrättsföreningar har 96 procent tecknat 
det tilläggsavtal om finansiella tjänster som erbjudits. 
Den finansiella tjänsten avseende avistamedlen bygger på 
en gemensam förvaltningskontostruktur. Bostadsrättsför-
eningen har sin rörelselikviditet på koncernkonto i bank. 
Vi använder bankvärldens administrativa- och tekniska 
lösningar samtidigt som vi säkerställer den enskilda bo-
stadsrättsföreningens likviditet och uppnår de finansiella 
förtjänsterna av att vara en stor aktör på finansmarknaden. 



Moderföreningen, kkr 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 73 935 107 813 106 187 109 218 116 781
Rörelseresultat -5 580 -6 012 3 642 -1 033 -7 050
Resultat efter finansiella  poster 6 016 11 348 7 476 6 496 31 707
Balansomslutning 560 992 540 991 489 507 455 793 465 190
Likviditet 0,85 0,89 0,98 0,91 0,88
Soliditet % (exkl inlåning) 87,2 83,4 80,9 78,2 73,2
Soliditet % (inkl inlåning) 17,6 17,2 16,3 15,6 12,9
Avkastning eget kapital % 6 13 10 10 53
Antal anställda årsmedeltal 26 124 117 121 139

FLERÅRSÖVERSIKT

15HSB MÄLARDALEN ÅRSREDOVISNING 2016

Verksamheten inom affärsområdet utvisar ett positivt 
resultat.

FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER
Under 2016 har fortsatta investeringar i nya affärssys-
tem inneburit att rörelseresultatet sjunkit. För 2017 finns 
inga större inplanerade investeringar i affärssystem vilket 
gör att denna post inte ska belasta resultatet kommande 
år.  Driftsverksamheten fortsätter att visa ett positivt re-
sultat även för 2016 och det finns inga tecken på att resul-
tatet skulle sjunka under 2017. MMT AB som under 2016 
lämnar ett stort minusresultat är under avveckling. 2017 
kommer att påverkas av avvecklingen, med ett minusre-
sultat i MMT som följd. 
Liksom under de senaste åren så bidrar intäkter från ny-
produktion positivt till resultatet. Portföljen av byggpro-
jekt är välfylld och medför förhoppning om att dessa ska 
bidra positivt till framtida resultat. Utmaningen framgent 
består fortsatt i att bibehålla lönsamheten i driftverksam-
heten över tid.
I koncernen bedrivs byggverksamhet i intresseföretaget 
HSB Produktion i Mälardalen HB. Byggverksamheten 
är förknippad med risker såsom att färdigställda projekt 
inte är sålda och HSB Mälardalen därför måste förvärva 
lägenheter. Försäljningen av lägenheter fortsätter att vara 
mycket god och alla projekt med inflytt under 2017 är per 
bokslutsdagen färdigsålda.

ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR
Under året har vi fortsatt arbetet med RMI, Rätt 
Mental Inställning. Kompetensutveckling har skett 
för olika grupper inom koncernen.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar har ökat under 2016. Vid uppsäg-
ning av medlemskap återbetalas medlemsandelen löpan-
de.

RESULTATUTVECKLING OCH FINANSIELL  STÄLLNING
Koncernen HSB Mälardalen redovisar en vinst efter fi-
nansiella poster om 12 849 tkr (16 715 tkr). 
Omsättningen har stigit jämfört med föregående år.
Det positiva resultatet härrör från överskott i byggverk-
samheten i HSB Produktion i Mälardalen HB. Under 
2016 har investeringar i affärssystem inneburit att rörelse-
resultatet sjunkit. Även det negativa resultatet i MMT AB 
har dragit ner resultatet i koncernen. 
Inklusive inlånade medel från bostadsrättsföreningar 
uppgår soliditeten i modern till 17,6 procent och i kon-
cernen till 17,9 procent. Exkluderad inlåningen har soli-
diteten ökat till 87,2 procent från 83,4  procent. Koncer-
nens soliditet uppgår till 59,8 (53,6) procent. Det egna 
kapitalet har fortsatt att stärkas under 2016 till följd av 
det positiva resultatet.
HSB kod för föreningsstyrning ställer krav på att HSB-för-
eningens soliditet ska vara 15-30 procent beroende på till-
gångsslag. Koncernen HSB Mälardalen har fastighetsinne-
hav vilket påverkar soliditetstalet negativt vilket även in-
låningen gör. I anledning av detta redovisas ett korrigerat 
soliditetstal vilket utvisar soliditeten exklusive fastigheter 
och inlånade medel. Detta tal uppgår till 96,7 procent för 
koncernen, vilket är en ökning med 6,8 procentenheter mot 
föregående år. Styrelsens fokus ligger på att långsiktigt sä-
kerställa lönsamheten.
Kassalikviditeten, uttryckt som korta fordringar/korta 
skulder, är 0,84 (0,89) samt för koncernen 0,84 (0,87).

VAD HÄNDER 2017
Fler nybyggnationsprojekt kommer ut till försäljning 
både i Örebro och i Västerås. 
Dotterbolaget MMT AB ska avsluta verksamheten under 
2017.
Arbetet med lönsamhetsförbättring kommer att fortsätta 
och detta kommer att påverka alla verksamhetsdelar.
Nykundsbearbetning kommer även under 2017 att vara 
i fokus. 



FLERÅRSÖVERSIKT forts.

RESULTATDISPOSITION
Föreningens resultat av verksamheten under året och ställningen 2016-12-31 framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning samt tilläggsupplysningar.

Koncernens fria vinstmedel enligt koncernbalansräkningen uppgår till 75 754 768 kr, varav årets resultat uppgår 
till 12 848 800 kr.

Till föreningsstämmans förfogande står hos moderföreningen följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 76 040 819
Årets vinst 5 511 983
Sammanlagda medel 81 552 801

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:
Avsättning till reservfond 5% av årets vinst 275 599
Överföring till balanserade vinstmedel 81 277 202

81 552 801

Koncern, kkr 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 146 103 136 918 144 602 140 078 151 886
Rörelseresultat -6 217 -4 118 4 642 2 196 -4 798
Resultat efter finansiella  poster 12 849 16 715 17 141 9 623 27 516
Balansomslutning 638 468 617 966 576 068 537 553 544 643
Likviditet 0,84 0,87 0,94 0,85 0,83
Soliditet % (exkl inlåning) 59,8 53,6 45,4 38,6 35,4
Soliditet % (inkl inlåning) 17,9 16,3            14,6            12,4 10,5
Soliditet % (exkl fastigh. och inlåning) 96,7 89,9 76,5 64,2 68,4
Avkastning eget kapital % 11 18 23 16 50
Antal anställda årsmedeltal 140 136 133 137 157

Andelskapital Uppskrivningsfond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 10 324 596 0 5 973 443 63 591 014 13 105 057
Disposition enligt stämma 655 253 12 449 804 -13 105 057
Årets förändring 174 455
Årets resultat 5 111 983
Belopp vid årets utgång 10 499 051 0 6 628 696 76 040 818 5 511 983

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Moderföreningen

Andelskapital Uppskrivningsfond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 10 324 596 1 004 652 18 964 331 53 957 354 16 715 190
Årets förändring 174 455
Föregående års resultat 655 253 16 059 937 -16 715 190
Avskrivning uppskrivning -31 395 31 395
Förskjutning mellan bundet 
och fritt eget kapital

7 142 718 -7 142 718

Årets resultat 12 848 800
Belopp vid årets utgång 10 499 051 973 257 26 762 302 62 905 968 12 848 800

Koncernen
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HSB MÄLARDALENS LEDNING

• HSB Mälardalen är en ekonomisk förening 
som med en andel var ägs av vardera 

 217 bostadsrättsföreningar och 21 569 
medlemmar.

• Föreningen bedriver verksamhet inom 
Örebro och Västmanlands län.

• HSB Mälardalen har 251 ekonomiska 
förvaltningsuppdrag. 

• HSB Förvaltning i Mälardalen AB har cirka 
278 tekniska avtal.

• Inom föreningen finns cirka 1 300 aktiva 
förtroendevalda.

.... OCH HSB MÄLARDALEN

TRYGGHET 
Det vilar en känsla av trygghet i HSB. 
Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. 
HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som 
passar var och en.

HÅLLBARHET 
Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksam-
het inom HSB.

OMTANKE 
HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. 
Vi har omtanke om livet i och mellan husen.

SAMVERKAN 
All verksamhet i HSB bygger på samverkan 
människor emellan.

ENGAGEMANG 
HSB engagerar sig i det som rör livet, både för 
den enskilda människan och för samhället.
Via engagemang skapas rum för samverkan 
och medlemsinflytande.

Peter Sjerling
VD

Joakim Isberg
Ekonomichef

Jenny Johansson 
Chef Ekonomisk förvaltning 

Mats Hirschman 
VD HSB Förvaltning i Mälardalen AB 

Susanne Hjulström
Marknadschef 

Sara Almcrantz 
Byggchef

Anna Mastrovito
Marknadsassistent 

Karolina Widar (saknas på bilden)
Redovisningschef

DETTA ÄR HSB....
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtan-
ke och Samverkan. Detta är HSBs gemensam-
ma värderingar som ska prägla varje del av vår 
verksamhet. 

HSBs värderingar har alltid varit centrala för vår 
verksamhet. Redan från starten 1923 har den 
kooperativa idén stått i förgrunden. 
Som all framgångsrik verksamhet har HSB följt 
med sin tid och förändrats med samtiden. Men 
vår idé och våra värderingar är desamma.

Våra värderingar fylls av konkret och praktiskt 
innehåll varje dag i den dagliga verksamheten. 
Det är varje medarbetare i HSB som är bärare 
av dessa värderingar och som genom sitt arbe-
te levandegör dessa.

ETHOS - HSBs VÄRDEGRUND
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RESULTATRÄKNING 
Moderförening

Not 2016-12-31 2015-12-31
Nettoomsättning 1 73 934 621 107 812 546

Fastighetskostnader -1 213 078 -799 593
Kostnader sålda tjänster 4, 11 -50 238 618 -81 412 849
Bruttoresultat 22 482 926 25 600 105

Administrativa kostnader 2 -28 062 745 -31 611 623
Rörelseresultat 3 -5 579 819 -6 011 518

Resultat från andelar i koncernföretag 5 -573 564 0
Resultat från andelar i intresseföretag 6 10 922 046 14 152 369
Resultat från övriga fin. anläggningstillgångar 7 2 340 250 1 834 749
Finansiellt netto 8 -891 662 1 373 691
Övriga finansiella kostnader -201 250 -1 250
Resultat efter finansiella poster 6 016 001 11 348 041

Bokslutsdispositioner 9 -504 018 1 757 017

Skatt på årets resultat 10 0 0

ÅRETS RESULTAT 5 511 983 13 105 057
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BALANSRÄKNING 
Moderförening

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 12
Balanserade utgifter dataprogram 0 0
Nyttjanderätt dataprogram 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 13
Byggnader och mark 1 1

Maskiner och inventarier 2 209 813 2 970 873
Summa materiella anläggningstillgångar 2 209 814 2 970 874

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14, 15 8 072 205 8 291 769
Fordringar hos koncernföretag 21 558 000 13 279 000
Andelar i intresseföretag 16, 17 86 517 877 69 674 831
Fordringar hos intresseföretag 18 0 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 47 597 350 47 597 350
Andra långfristiga fordringar 20 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 163 745 432 138 842 950
Summa anläggningstillgångar 165 955 245 141 813 823

Omsättningstillgångar
Varulager mm 21

Varulager 0 51 895
Egna byggprojekt 178 688 0
Summa varulager mm 178 688 51 895

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 1 807 766 7 608 230
Kundfordringar hos koncernföretag 9 239 178 10 204 495
Skattefordran 1 450 988 1 714 608
Övriga kortfristiga fordringar 22 2 553 443 2 995 047
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 1 928 024 3 285 691
Summa kortfristiga fordringar 16 979 399 25 808 071

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 153 676 123 164 427 602
Summa kortfristiga placeringar 153 676 123 164 427 602

Kassa och Bank 224 202 693 208 889 146
Summa omsättningstillgångar 395 036 904  399 176 714

SUMMA TILLGÅNGAR 560 992 150 540 990 537
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BALANSRÄKNING 
Moderförening

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Andelskapital 10 499 051 10 324 596
Reservfond 6 628 696 5 973 443
Summa bundet eget kapital 17 127 747 16 298 039

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 76 040 819 63 591 014
Årets resultat 5 511 983 13 105 057
Summa fritt eget kapital 81 552 801 76 696 072
Summa eget kapital 98 680 548 92 994 110

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 439 195 5 248 155
Skulder till koncernföretag 7 354 522 0
Övriga kortfristiga skulder 25 448 417 728 431 156 831
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4 100 602 11 591 441
Summa kortfristiga skulder 462 311 602 447 996 427
Summa skulder 462 311 602 447 996 427

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 560 992 150 540 990 537
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KASSAFLÖDESANANLYS 
Moderförening, indirekt metod

Not 2016-12-31 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 6 016 001 11 348 041
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 576 282 1 169 534
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 6 592 284 12 517 576

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbeten -126 793 -12 753
Förändring av kortfristiga fordringar 19 847 964 34 965 406
Förändring av kortfristiga skulder 14 315 175 38 183 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 628 629 85 654 073

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott -26 275 00 -54 097 600
Investering i finansiella anläggningstillgångar 798 954 3 227 135
Investeringar i anläggningstillgångar 28 -419 031 -2 759 385
Försäljning av anläggningstillgångar 909 559 20 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 985 518 -53 609 849

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital 174 455 194 546
Lämnat / erhållet koncernbidrag -504 018 1 757 017
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -329 563 1 951 563

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 313 547 33 995 787

Likvida medel vid årets början 208 889 146 174 893 359
Likvida medel vid årets slut 224 202 693 208 889 146
Årets förändring av likvida medel 15 313 547 33 995 787

Tilläggsupplysningar, se Not 29



RESULTATRÄKNING 
Koncernen

Not 2016-12-31 2015-12-31
Nettoomsättning 1 146 102 559 136 918 439 

Fastighetskostnader -8 398 075 -7 118 711 
Kostnader sålda tjänster 4, 11 -115 858 628 -102 305 608 
Bruttoresultat 21 845 857 27 494 121 

Administrativa kostnader 2 -28 062 745 -31 611 623 
Rörelseresultat 3 -6 216 889 -4 117 503 

Resultat från andelar i intresseföretag 6 18 083 746 17 916 838 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 7 2 340 250 1 834 749 
Finansiellt netto 8 -1 157 057 1 082 356 
Övriga finansiella kostnader -201 250 -1 250 
Resultat efter finansiella poster 12 848 800 16 715 190 

Skatt på årets resultat 10 0 0

ÅRETS RESULTAT 12 848 800 16 715 190 
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BALANSRÄKNING 
Koncernen

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 12
Balanserade utgifter dataprogram 0 0 
Nyttjanderätt datorprogram 0 0 
Goodwill 0 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 13
Byggnader och mark 72 770 098 76 227 123 
Maskiner och inventarier 3 240 618 3 190 271 
Finansiella leasingavtal 7 043 334 8 949 018 
Summa materiella anläggningstillgångar 83 054 050 88 366 412 

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16, 17 109 773 218 85 768 473 
Fordringar hos intresseföretag 18 0 0 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 47 597 350 47 597 350 
Andra långfristiga fordringar 20 140 702 166 425 
Summa finansiella anläggningstillgångar 157 511 270 133 532 249 

Summa anläggningstillgångar 240 565 320 221 898 660 

Omsättningstillgångar
Varulager mm 21
Varulager 24 250 65 688 
Egna byggprojekt 824 653 67 352 
Summa varulager 848 903 133 040 

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 11 533 272 13 511 558 
Skattefordran 1 182 751 1 840 407
Övriga kortfristiga fordringar 22 3 214 469 3 445 751 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 3 231 467 3 634 095 
Summa kortfristiga fordringar 19 161 959 22 431 812 

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 153 676 123 164 427 602 
Summa kortfristiga placeringar 153 676 123 164 427 602 

Kassa och Bank 224 215 463 209 074 572 
Summa omsättningstillgångar 397 902 448 396 067 025 

SUMMA TILLGÅNGAR 638 467 768 617 965 685 
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BALANSRÄKNING 
Koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Andelskapital 10 499 051 10 324 596 
Uppskrivningsfond 973 257 1 004 652 
Bundna reserver 26 762 302 18 964 331 
Summa bundet eget kapital 38 234 610 30 293 578 

Fritt eget kapital
Fria reserver 62 905 968 53 957 354 

Redovisat resultat 12 848 800 16 715 190 
Summa fritt eget kapital 75 754 768 70 672 544 
Summa eget kapital 113 989 378 100 966 123 

Skulder
Långfristiga skulder 24
Skulder till kreditinstitut 51 114 981 61 482 037 
Summa långfristiga skulder 51 114 981 61 482 037 

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 513 203 3 015 771 
Leverantörsskulder 6 976 385 6 571 838 
Övriga kortfristiga skulder 25 450 672 542 431 966 696 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 13 201 279 13 963 220 
Summa kortfristiga skulder 473 363 409 455 517 525 
Summa skulder 524 478 390 516 999 562 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 638 467 768 617 965 685 
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KASSAFLÖDESANANLYS 
Koncernen, indirekt metod

Not 2016-12-31 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 12 848 800 16 715 190
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 -4 731 844 6 678 446
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 8 116 956 23 393 636

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbeten -715 863 1 687 568
Förändring av kortfristiga fordringar 14 021 331 35 007 543
Förändring av kortfristiga skulder 18 348 451 33 457 412
Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 770 876 93 546 159

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott -26 275 000 -54 097 600
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 9 313 310 12 523 566
Investeringar i anläggningstillgångar 28 267 554 -9 863 106
Försäljning av anläggningstillgångar 2 733 597 350 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 960 539 -51 087 139

Finansieringsverksamheten
Lämnade lån 25 723 -3 325
Förändring lån -10 869 624 -8 469 027
Förändring av andelskapital 174 455 194 546
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 669 446 -8 277 806

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 140 891 34 181 213

Likvida medel vid årets början 209 074 572 174 893 359
Likvida medel vid årets slut 224 215 463 209 074 572
Årets förändring av likvida medel 15 140 891 34 181 213

Tilläggsupplysningar, se Not 29
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

VÄRDERINGSPRINCIPER KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisning
I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och 
samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 
december 2016. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncer-
nen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen 
uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha 
hälften av rösterna. Alla dotterföretag har balansdag den 31 
december och tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper. 
Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också 
är Moderföretagets redovisningsvaluta. Resultat för dotterfö-
retag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från 
det datum förvärvet alternativt till det datum avyttringen träder 
i kraft, enligt vad som är tillämpligt.   
Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotter-
företag har justerats där så krävs för att säkerställa överens-
stämmelse med Koncernens redovisningsprinciper. 
Innehav i intresseföretag  
Intresseföretag är de företag som Koncernen har möjlighet att 
utöva betydande inflytande över men som varken är dotterfö-
retag eller jointventures, vanligtvis genom att Koncernen äger 
mellan 20% och 50% av röstetalen.  
Innehav i intresseföretag redovisas vid första redovisningstill-
fället till anskaffningsvärde och därefter enligt kapitalandels-
metoden, dvs. att ägarföretagets andel av intresseföretagets 
nettoresultat tas in i koncernredovisningen. Andel i intressefö-
retagets resultat särredovisas i rörelseresultatet. Eventuell jus-
tering av goodwill eller verkligt värde hänförligt till Koncernens 
andel i intresseföretaget redovisas inte separat utan inkluderas 
i det redovisade värdet för innehav i intresseföretag. 
Det redovisade värdet för innehav i intresseföretag ökas eller 
minskas med Koncernens andel av intresseföretagets resultat, 
justerat där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med 
Koncernens redovisningsprinciper.   
I de fall det redovisade värdet på andelarna är noll redovisas 
ytterligare förluster endast till den del ägarföretaget har en legal 
förpliktelse.

VÄRDERINGSPRINCIPER RESULTATRÄKNINGEN 
Intäkter
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av 
tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värde-
ras till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att er-
hållas för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till 
försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och lik-
nande prisavdrag samt mervärdesskatt.  Belopp som erhålls för 
annans räkning ingår inte i Koncernens intäkter.   
Försäljning av varor  
Försäljning av varor redovisas när Koncernen har överfört de 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varor-
nas ägande till kunden, varorna har levererats till kunden och 
de utgifter som uppkommer till följd av transaktionen kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande 
serviceförpliktelser redovisas vid leverans.  
Entreprenaduppdrag och tjänstuppdrag till fastpris 
Entreprenader i koncernen redovisas enligt principen om suc-
cessiv vinstavräkning innebärande att intäktsredovisning sker 
enligt uppdragens respektive färdigställandegrad. När utfallet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkoms-

ten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med ut-
gångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna i avta-
let på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom 
att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdrags-
utgifter. Vid alla tillfällen när det är sannolikt att de totala upp-
dragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsin-
komsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resul-
taträkningen. Det bruttobelopp som ska betalas av kunder för 
uppdrag redovisas i posten Varulager mm avseende alla på-
gående uppdrag där uppdragsutgifter och redovisade vinster 
(efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerat be-
lopp.  
Förvaltningsfastigheter  
Hyresintäkter avseende förvaltningsfastigheter ingår i posten 
Nettoomsättning.

VÄRDERINGSPRINCIPER BALANSRÄKNINGEN 
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad. 
Tillgångarna har i enlighet med K3-regelverket delats upp i be-
tydande komponenter och dessa skrivs av över varje kompo-
nents förväntade nyttjandeperiod, utan beaktande av eventu-
ella restvärden, enligt nedanstående förteckning.
• Fastigheter avskrives med 2,2 - 2,9 % per år
• Markanläggning avskrives med 5 % per år
• Maskiner och inventarier avskrives med 20 % per år

Avskrivningarna framgår av not 12-13.
Leasing
Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående anting-
en som finansiell eller operationell leasing.  
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de 
ekonomiska riskerna och fördelar som finns förknippade med 
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. När koncernen är leasetagare i den här typen 
av avtal redovisas rättigheter och skyldigheter som tillgång 
och skuld i koncernredovisningen. Tillgången och skulden re-
dovisas vid leasingavtalets början till det lägsta av den lea-
sade tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimilease-
avgifterna. Minimileaseavgifter fördelas mellan ränta och av-
skrivning.   
Avskrivning av leasade tillgångar enligt finansiella leasingavtal 
görs över den beräknade nyttjandeperioden. Variabla avgifter 
kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 
Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operatio-
nella leasingavtal. När koncernen är leasetagare kostnadsförs 
leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över 
leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och 
försäkring, kostnadsförs då de uppkommer.  
I moderföretaget kostnadsförs samtliga leasingavgifter linjärt 
över leasingperioden.  
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger 
någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess re-
dovisade värde.   
Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat vär-
de görs en nedskrivning som kostnadsförs. 
Med undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla till-
gångar för tecken på att en tidigare nedskrivning inte längre 
är motiverad. En nedskrivning återförs om tillgångens återvin-
ningsbara värde överstiger det redovisade värdet och fördelas 
proportionellt över samtliga tillgångar förutom goodwill. 
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Förvaltningsfastigheter  
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas för att 
generera hyresintäkter och/eller för värdestegring. Förvalt-
ningsfastigheter redovisas initialt till anskaffningsvärde, 
dvs. på samma sätt som övriga materiella anläggningstill-
gångar. Förvaltningsfastigheter ingår i posten Byggnader 
och mark.  
Finansiella instrument  
Redovisning och värdering  
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
Koncernen blir part i det finansiella instrumentets avtals-
mässiga villkor.  
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med av-
drag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra 
icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. 
Finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder 
värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efter-
följande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket 
normalt är detsamma som verkligt värde vid anskaffnings-
tidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsav-
gifter såsom courtage. 
Värdepappersportfölj
Koncernens och moderföreningens värdepappersportfölj 
utgörs av ett flertal finansiella instrument som handlas på 
en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Vär-
depappersportföljen värderas som en tillgång. 
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Per varje balansdag bedömer koncernen och moderfören-
ingen om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. 
Bedömningen görs individuellt post för post. Koncernen 
och moderföreningens värdepappersportfölj utgör en post 
då koncernen och moderföreningen utformat och dokumen-
terat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumen-
ten i portföljen är klart identifierbara.
För finansiella anläggningstillgångar som handlas på en 
aktiv marknad har koncernen och moderföreningen valt att 
göra nedskrivning till verkligt värde med avdrag för försälj-
ningskostnader.
Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning 
ska återföras helt eller delvis till följd av de skäl som låg till 
grund för nedskrivningen har förändrats.  
Inkomstskatter  
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen. Aktuella skat-
tefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skat-
tefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en 
legal kvittningsrätt.  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
redovisats. Akutell skatt värderas till det sannolika belop-
pet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen och nuvärdesberäknas ej.  
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare trans-
aktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med 
hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära 
skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena 
för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden 
samt skattemässiga underskott.  
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla 

temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden an-
vända outnyttjade förlustavdrag.  
Likvida medel  
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodo-
havanden hos banker och andra kreditinstitut och andra kort-
fristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt 
belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktua-
tioner. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre må-
nader. 
Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, be-
tald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersätt-
ningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersätt-
ning.  
Avgiftsbestämda pensionsplaner  
Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska 
personer avseende flera statliga planer och försäkringar 
för enskilda anställda.   
Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fast-
ställda avgiften som redovisas som en kostnad i den peri-
od där den relevanta tjänsten utförs.  
Förmånsbestämda pensionsplaner  
Andra pensionsplaner än avgiftsbestämda planer utgör 
förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen behåller 
här den legala förpliktelsen för eventuella förmåner, även 
om förvaltningstillgångar har reserverats för finansiering 
av den förmånsbestämda planen. Förvaltningstillgångar 
kan innefatta särskilt identifierade tillgångar i en pensions-
stiftelse.  
Eventualförpliktelser  
Som eventualförpliktelser redovisas en möjlig förpliktelse 
till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händel-
ser, som inte helt ligger inom Koncernens kontroll, inträf-
far eller uteblir.

FORDRINGAR OCH SKULDER                              
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Skulder har upptagits till nominellt belopp. 

PERIODISERINGAR  
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed.  

REDOVISNINGSPRINCIPER - ALTERNATIVA 
REGLER I JURIDISK PERSON  
Koncernbidrag  
Samtliga lämnade och redovisade koncernbidrag i Moder-
företaget redovisas som bokslutsdispositioner.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Likviditet
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Av 
jämförelseskäl redovisas alternativa soliditetsmått.

Avkastning eget kapital
Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital. 
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Not 1 - NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Not 2 - ARVODEN TILL REVISORER

Not 3 - LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Av moderföreningens pensionskostnader avser 483 626 (420 588) gruppen styrelse och VD. Föreningens utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (0) och är tryggade genom kooperationens pensionsanstalt.
Av koncernens pensionskostnader avser 896 882 kr (526 100) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsför-
pliktelser till dessa uppgår till 0 kr (0) och är tryggade genom kooperationens pensionsanstalt.
Verkställande direktören Peter Sjerling erhåller bilförmån. Vid uppsägning från föreningens sida äger verkställande direktören 
rätt till en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från egen sida sex månader. Avgångsvederlag utgår med tolv 
månadslöner. Eventuell ersättning från annan arbetsgivare eller egen verksamhet skall avräknas. 
Individuell pensionsavsättning sker med 35 procent av erhållen lön.

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
2016 2016 2015 2015

Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen
Fast.förv adm o ekonomi 19 240 610 19 240 610 18 706 747 18 706 747 
Egna fastigheter 1 179 523 10 675 619 1 621 668 11 134 087 
Medlemsavgifter 5 240 392 5 240 392 5 098 337 5 098 337 
Avtal fastighetsskötsel 19 474 858 39 395 238 37 087 098 37 087 098 
Konsultarvoden 1 411 452 8 174 983 6 345 574 6 345 574 
Beställningsarbeten 4 016 085 20 881 184 6 739 537 26 333 012 
Försäljning av material 3 002 104 7 328 607 9 475 389 9 475 389 
Övrigt 20 369 596 35 165 926 22 738 195 22 738 195 

73 934 621 146 102 559 107 812 546 136 918 439 
Av årets inköp avser 25 661 088 kr (979 850) inköp från andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 6 986 161 kr (2 718 942) försäljning från moderföreningen

Arvoden till revisorer fördelar sig enligt följande:
2016 2016 2015 2015

Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen
Arvode föreningsvald revisor 13 000 13 000 13 000 13 000 
Revisionsarvode Hanneryd & Colling Revision AB 140 000 211 250 151 500 238 750 
Revisionsarvode BoRevision 33 000 33 000 34 000 34 000 

186 000 257 250 198 500 285 750 

2016 2015

Moderföreningen
Löner och andra 

ersättningar
Löner och andra 

ersättningar
Verkställande direktör 1 424 264 1 342 024
Styrelse 195 713 200 560
Övriga anställda 13 565 261 44 961 246

15 185 238 46 503 830

Sociala avgifter enligt avtal 4 608 801 13 811 323
Pensionskostnader 934 174 2 683 365
Löneskatt 252 710 601 223

5 795 685 17 095 911

Dotterbolag
Verkställande direktör 1 317 253 515 760
Styrelse 0 0
Övriga anställda 36 213 578 4 929 432

37 530 831 5 445 192

Sociala avgifter enligt avtal 11 773 232 1 683 855
Pensionskostnader 3 245 437 309 187
Löneskatt 738 695 69 568

15 757 364 2 062 610

Koncernen totalt 74 269 118 71 107 544
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2016 2016 2015 2015
MEDELANTAL ÅRSANSTÄLLDA totalt varav män totalt varav män
Moderföreningen 26 6 124 80
Koncernen totalt 140 87 136 91

UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO 2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,0% 4,4% 2,1% 2,2%
Sjukfrånvaro för män  -% 5,1% 4,8% 4,6%
Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 0,1% 2,8% 1,4% 1,5%
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år 3,8% 4,4% 3,2% 3,1%
Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 4,5% 5,7% 5,1% 4,9%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro 3,7% 4,8% 3,8% 3,8%
Långtidssjukfrånvaro 2,3% 1,7% 1,9% 1,8%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av 
sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledig-
het och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

KÖNSFÖRDELNING I FÖRENINGSLEDNINGEN 2016 2015
Fördelningen mellan män och kvinnor i föreningens styrelse:
Kvinnor 3 3
Män 7 6

Fördelningen mellan män och kvinnor i föreningsledningen:
Kvinnor 3 2
Män 3 4

Forts. Not 3 - LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Not 5 - RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföreningen 2016 2015
Nedskrivningar aktier i koncernföretag -573 564 0

-573 564 0

Not 4 - AVSKRIVNINGAR MM PÅ IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Årets avskrivningar 286 036 2 724 377 762 825 3 196 807 
286 036 2 724 377 762 825 3 196 807 

Not 6 - RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Moderföreningen 2016 2015
Resultatandel HSB Produktion i Mälardalen HB 10 922 046 14 152 369 

10 922 046 14 152 369 

Koncernen 2016 2015
Resultatandel Fakturatjänst AB 70 144 92 655 
Resultatandel Rynninge Utveckling AB -52 500 -4 725 
Resultatandel Ansgar i Västerås Utveckling AB 119 500 3 995 447 
Resultatandel Kungsgärdet Holding AB 0 20 111 
Resultatandel Gideonsberg Utveckling AB -18 500 -21 219 
Resultatandel HSB Produktion i Mälardalen HB 10 922 046 14 152 369 
Vinstavräkning HSB Produktion i Mälardalen HB 7 043 055 -317 800 

18 083 746 17 916 838 
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Not 8 - FINANSIELLT NETTO

Not 9 - BOKSLUTSDISPOSITIONER

Not 10 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 11 - LEASINGAVTAL

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Utdelning aktier HSB ProjektPartner AB 2 340 250 2 340 250 1 834 749 1 834 749 
2 340 250 2 340 250 1 834 749 1 834 749 

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncern

Ränteintäkter och liknande resultatposter 449 369 457 950 1 957 071 1 961 580 
Föreningsavgäld 399 474 399 474 585 982 585 982 
Nedskrivning kortfristig placering 0 0 -426 710 -426 710 
Återföring nedskrivnig kortfristig placering 267 814 267 814 0 0
Realisationsresultat vid försäljning andelar -1 741 847 -1 741 847 -198 948 -198 948 
Avgår räntekostnad -266 472 -540 448 -543 705 -839 549 

-891 662 -1 157 057 1 373 691 1 082 356 

Lämnade koncernbidrag 2016 2015
Mälardalens Mark & Trädgårdsservice -2 641 282 0 
Timmerkojan Fastighets AB - 5 560 0 

-2 646 842 0 

Erhållna koncernbidrag 2016 2015
HSB Mälarfastigheter 832 306 561 057
HSB Förvaltning i Mälardalen AB 1 002 540 0
Mälardalens Mark & Trädgårdsservice AB 0 21 736 
Timmerkojan Fastighets AB 0 951 125 
HSB Tillbergafastigheter AB 307 978 223 099 

2 142 824 1 757 017 
Totalt -504 018 1 757 017 

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Leasingavgifter inom ett år 331 724 0 2 403 729 0 
Leasingavgifter >1 år och < 5 år 233 636 0 1 832 349 0 
Leasingavgifter senare än 5 år 0 0 0 0 
Under året har leasingkostnaderna uppgått till: 1 367 779 0 3 242 429 124 097 

Not 7 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Resultat före skatt 5 511 983 12 848 800 13 105 057 16 715 190 
Skatt enligt gällande skattesats, 22 % 1 212 636 2 826 736 2 883 113 3 677 342 
Skattefria intäkter -1 727 263 -1 729 666 -1 607 707 -1 608 123 
Ej avdragsgilla kostnader 907 937 907 176 567 099 566 863 
Temporär skillnad avskrivningar 0 78 218 0 0
Underskottsavdrag -393 310 -2 082 465 -1 842 504 -2 636 081 
Redovisad skatt i resultaträkningen 0 0 0 0 

Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader är enligt följande:

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Materiella anläggningstillgångar 0 240 134 0 139 682 

Modern har underskottsavdrag som inte kommer att realiseras inom en snar framtid varför ingen uppskjuten skattefordran har 
bokats.
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Not 13 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Moderföreningen / Koncernen 2016 2015
Nyttjanderätt dataprogram
Ingående anskaffningsvärde 3 132 372 3 132 372 
Årets inköp 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 132 372 3 132 372 

Ingående avskrivningar -3 132 372 -3 132 372 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 132 372 -3 132 372 

Utgående planenligt restvärde 0 0

Koncernen 2016 2015
Aktiverade pantbrevskostnader
Ingående anskaffningsvärde 457 360 457 360 
Årets inköp 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 457 360 457 360 

Ingående avskrivningar -457 360 -457 360 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -457 360 -457 360 

Utgående planenligt restvärde 0 0

Koncernen 2016 2015
Goodwill
Ingående anskaffningsvärde 104 147 104 147 
Årets inköp 0 0 
Årets fsg 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 104 147 104 147 

Ingående avskrivningar -104 147 -104 147 
Årets fsg 0 0 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -104 147 -104 147 

Utgående planenligt restvärde 0 0

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Byggnader 

och mark
Maskiner och 

inventarie
Byggnader 

och mark
Maskiner och 

inventarier
Ingående anskaffningsvärde 1 11 987 697 1 13 445 463 
Inköp 0 419 032 0 2 759 385 
Försäljningar/utrangeringar 0 -8 515 313 0 -4 217 151 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 3 891 416 1 11 987 697 

Ingående avskrivningar 0 -9 016 824 0 -12 471 150 
Försäljningar/utrangeringar 0 7 621 258 0 4 217 151 
Årets avskrivningar 0 -286 036 0 -762 825 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -1 681 602 0 -9 016 824 

Moderföreningen / Koncernen 2016 2015
Balanserade utgifter dataprogram
Ingående anskaffningsvärde 5 881 876 5 881 876 
Årets inköp 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 5 881 876 5 881 876 

Ingående avskrivningar -5 881 877 -5 881 877 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 881 877 -5 881 877 

Utgående planenligt restvärde 0 0

Not 12 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Byggnader och 

mark
Maskiner och 

inventarier
Byggnader och 

mark
Maskiner och 

inventarier
Ingående ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 0 

Utgående planenligt restvärde 1 2 209 813 1 2 970 873 

2016 2016 2015 2015
Koncernen Byggnader och 

mark
Maskiner och 

inventarier
Byggnader och 

mark
Maskiner och 

inventarier
Ingående anskaffningsvärde 109 082 983 12 907 451 95 015 764 14 339 070 
Inköp 0 1 643 434 14 468 974 2 821 032 
Försäljningar/utrangeringar -1 607 020 -8 677 710 -401 755 -4 252 651 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 107 475 963 5 873 175 109 082 983 12 907 451 

Ingående avskrivningar -33 860 511 -9 717 181 -31 621 780 -13 091 963 
Försäljningar/utrangeringar 268 208 7 690 788 63 160 4 238 303 
Årets avskrivningar -2 086 818 -606 164 -2 301 891 -863 520 
Utgående ackumulerade avskrivningar -35 679 121 -2 632 557 -33 860 511 -9 717 181 

Ingående ackumulerade uppskrivningar 1 004 652 0 1 036 047 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -31 395 0 -31 395 0 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 973 257 0 1 004 652 0 

Utgående planenligt restvärde 72 770 098 3 240 618 76 227 123 3 190 271 

Verkligt värde 2016-12-31 121 000 000  

Värdering av fastigheterna har gjorts av HSB ProjektPartner AB med hjälp av verktyget Datscha

2016 2016 2015 2015
Koncernen Pågående nyanl avs 

materiella anltillg
Finansiella 

leasingavtal
Pågående nyanl avs 

materiella anltillg
Finansiella 

leasingavtal
Ingående anskaffningsvärde 0 17 412 205 10 818 059 14 021 046 
Utrangering 0 -1 913 834 -10 818 059 -400 420 
Inköp 0 2 555 147 0 3 791 579 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 18 053 518 0 17 412 205 

Ingående avskrivningar -8 463 187 0 -5 728 999 
Årets avskrivningar -2 546 997 0 -2 734 188 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -11 010 184 0 -8 463 187 

Utgående planenligt restvärde 0 7 043 334 0 8 949 018 

Taxeringsvärden Moderföreningen Koncernen
Byggnader 0 49 532 000 
Mark 0 12 551 000 
Totalt 0 62 083 000 

Forts. Not 13- MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Moderföreningen 2016 2015
Vid årets början 8 291 769 8 192 069 
Aktieägartillskott HSB Mälarfastigheter AB 214 000 0
Aktieägartillskott HSB Tillbergafastigheter AB 140 000 0
Förvärv aktier HSB Förvaltning i Mälardalen AB 0 100 000
Nedskrivning aktier Mälardalen Mark&Trädgårdsserv AB -573 564 0
Avyttring andelar Gröna Gruppen i Mälardalen ek för 0 -300

8 072 205 8 291 769 

Not 14- ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
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Not 15 - SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Not 16 - ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Not 17 - SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Moderföreningen
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar/aktier Bokfört värde
HSB Mälarfastigheter AB 100% 100% 1 000 5 814 000 
HSB Tillbergafastigheter AB 100% 100% 500 190 000 
Mälardalens Mark och Trädgårdsservice MMT AB 100% 100% 5 000 1 379 397 
HSB Förvaltning i Mälardalen AB 100% 100% 1 000 100 000 
Timmerkojan Fastighets AB 100% 100% 1 000 588 808 

8 072 205 
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
Namn Org. nr. Säte Eget kapital Resultat
HSB Mälarfastigheter AB 556517-6061 Västerås 145 862 -214 681 
HSB Tillbergafastigheter AB 556972-6259 Västerås 50 047 -139 953 
Mälardalens Mark och Trädgårdsservice MMT AB 556442-3035 Västerås 1 379 397 -3 455 
HSB Förvaltning i Mälardalen AB 559040-8414 Västerås 110 001 10 001 
Timmerkojan Fastighets AB 556603-0424 Västerås 588 865 18 

Moderföreningen 2016 2015
Vid årets början 69 674 831 15 102 862 
Anskaffat 25 921 000 54 997 600 
Återbetalt 0 -900 000 
Utdelning -20 000 000 -13 678 000 
Resultat från andelar i intresseföretag 10 922 046 14 152 369 

86 517 877 69 674 831 

Koncernen 2016 2015
Vid årets början 85 768 473 27 432 035 
Årets nettoförändring intresseföretag 24 004 745 58 336 438 

109 773 218 85 768 473 

Moderföreningen
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar/aktier Bokfört värde
Fakturatjänst i Sverige AB 25% 25% 2 500 250 000 
HSB Produktion i Mälardalen HB 50% 50% - 6 074 277 
Rynninge Utveckling AB 50% 50% 250 25 000 
Ansgar Utveckling i Västerås AB 50% 50% 500 250 000 
Gideonsberg Utveckling AB 50% 50% 500 25 811 000 
Kungsgärdet Holding AB 50% 50% 500 54 107 600 

86 517 877 
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
Namn Org nr. Säte Eget kapital Resultat
Fakturatjänst i Sverige AB 556443-1004 Falun 2 056 166 280 574 
HSB Produktion i Mälardalen HB 969710-9578 Västerås 12 149 000 21 844 092 
Rynninge Utveckling AB 556906-7571 Stockholm 4 091 000 -105 000 
Ansgar Utveckling i Västerås AB 556946-8522 Stockholm 8 432 000 239 000 
Gideonsberg Utveckling AB 556966-2777 Stockholm 51 508 000 -37 000 
Kungsgärdet Holding AB 556984-3724 Stockholm 108 211 000 0 

Not 18 - FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG
Moderföreningen / Koncernen 2016 2015
Vid årets början 0 28 000 000
Årets amorteringar 0 -28 000 000

0 0
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Not 20 - ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Not 21 - VARULAGER

Not 22- ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Not 23 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Övrigt 0 140 702 0 166 425 
0 140 702 0 166 425 

Varulagret är värderat till faktiskt anskaffningsvärde med avdrag för 3 % inkurans.

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Varulager 0 24 250 51 895 65 688 
Pågående arbeten 0 645 965 0 67 352
Egna byggprojekt 178 688 178 688 0 0 

178 688 848 903 51 895 133 040 

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Bostadsrätter i lager 1 200 1 200 1 200 1 200 
Avräkning förvaltade företag 330 056 330 056 326 856 326 856 
Övriga fordringar 2 222 187 288 213 2 666 992 3 117 696 

2 553 443 3 214 469 2 995 047 3 445 751 

Moderföreningen / Koncernen 2016 2015
Aktier HSB ProjektPartner AB 18 500 000 18 500 000 
Preferensaktie 12 000 12 000 
Förlagsbevis HSB Riksförbund 100 100 
Förlagsbevis HSB Riksförbund 8 075 250 8 075 250 
Långfristig placering 21 000 000 21 000 000 
Övriga poster 10 000 10 000 

47 597 350 47 597 350 

Ingående värde 48 037 395 37 113 995 
Inköp under året 0 21 000 000 
Försäljningar/utrangeringar 0 -10 076 600 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 037 395 48 037 395 

Ingående nedskrivningar -440 045 -440 045 
Återföring nedskrivning 0 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -440 045 -440 045 

Bokfört värde 47 597 350 47 597 350 

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Förutbetalda försäkringar 290 984 472 168 69 779 112 803 
Förutbetalda hyror 1 217 962 1 227 712 1 200 172 1 209 585 
Upplupna intäkter 19 643 352 873 644 738 795 591 
Upplupna ränteintäkter 0 0 415 988 415 988 
Upplupet lönebidrag 0 241 792 166 000 166 000 
Investeringskostnader Energitrygg 0 385 304 307 172 307 172 
Övriga poster 399 435 551 618 481 843 626 957 

1 928 024 3 231 467 3 285 691 3 634 095 

Not 19 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
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Not 24 - LÅNGFRISTIGA SKULDER

Not 25 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Not 26 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Not 27 - JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Låneskuld 0 45 869 181 0 54 878 193 
Varav förfall senare än 5 år efter balansdagen 0 42 219 121 0 51 958 145 
Skuld till leasingbolag 0 5 245 800 0 6 603 844 
Varav förfall senare än 5 år efter balansdagen 0 0 0 0 

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Avräkning förvaltade företag 390 271 788 390 271 788 361 287 974 361 287 974 
Preliminär skatt personal 395 140 1 174 530 1 064 294 1 178 942 
Sociala avgifter 389 114 1 339 654 1 180 952 1 321 566
Mervärdesskatteavräkning 0 1 469 118 0 555 895 
Löneskatt pensioner 0 0 604 563 674 132 
Sålda placeringar bostadsrättsföreningar 57 550 000 57 550 000 68 200 000 68 200 000 
Övriga skulder 200 800 207 106 0 69 753 

448 806 842 452 012 196 432 337 783 433 288 262 

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Semester- och övertidslöneskuld 2 821 120 9 407 547 8 619 404 9 417 294 
Upplupna räntor 98 478 214 510 138 041 307 970 
Förutbetalda hyresintäkter 94 325 723 792 74 787 712 760 
Övriga upplupna kostnader 697 121 1 515 776 1 578 257 2 203 630 

3 711 044 11 861 625 10 410 489 12 641 654

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Årets avskrivningar 286 036 2 719 074 762 825 5 930 994 
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -15 504 -407 863 -20 000 2 943 
Nedskrivning av aktier och andelar 573 564 573 564 0 0
Nedskrivning av finansiella tillgångar 0 0 430 314 430 314 
Återföring nedskrivning av finansiella tillgångar -267 814 -267 814 0 0
Nedskrivning andra långfristiga fordringar 0 0 386 971 386 971 
Återföring nedskrivning andra långfristiga fordringar 0 0 -390 575 -390 575 
Resultat från andelar intresseföretag 0 -7 043 055 0 317 800 

576 282 -4 426 094 1 169 534 6 678 446 

Not 28 - INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Förändring av posten i balansräkningen -761 060 -5 312 362 1 996 560 3 579 169 
Bokfört värde sålda materiella anläggningstillgångar 894 055 2 325 734 0 352 943 
Årets avskrivning enligt plan 286 036 2 719 074 762 825 5 930 994 
Förvärv av anläggningstillgångar 419 031 -267 554 2 759 385 9 863 106 
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Not 29 - TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS

Not 30 - RESULTATDISPOSITION

Not 31 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Not 32 - HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga händelser har inträffat efter balansdagen som är av väsentlig händelse.

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Fastighetsinteckningar 0 74 768 200 0 74 768 200 
Aktier i dotterbolag 145 862 145 862 146 542 146 542 
Företagsinteckningar 5 000 000 5 600 000 5 000 000 5 600 000 
Varav eget förvar 0 -600 000 0 -600 000 
Som säkerhet för lån hos kreditinstitut 5 145 862 79 914 062 5 146 542 79 914 742 

Därav för dotterbolags räkning 0 0 0 0

Eventualförpliktelser
Borgen 240 348 560 240 348 560 240 226 000 240 226 000 
Ansvarsförbindelse FPG / KP 808 035 930 595 889 269 889 269 
Garantiförbindelse arbetsgivareorganisationer 853 288 960 266 857 557 986 253 

242 009 883 242 239 421 241 972 826 242 101 522 

Därav för dotterbolags räkning 122 560 122 560 0 0

Av borgen är 178 180 000 solidarisk med HSB Projektpartner AB.

2016 2016 2015 2015
Moderföreningen Koncernen Moderföreningen Koncernen

Likvida medel
Kassa och bank 224 202 693 224 215 463 208 889 146 209 074 572 
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 0 0 0 0 

224 202 693 224 215 463 208 889 146 209 074 572 

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

Till föreningsstämmans förfogande står hos moderföreningen följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 76 040 819
Årets vinst 5 511 983
Sammanlagda medel 81 552 801

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:
Avsättning till reservfond 275 599
Överföring till balanserade vinstmedel 81 277 202
Summa kronor 81 552 801



 Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens
 allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
 resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
 verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som 
 ingår i koncernen står inför.

Västerås 21 april 2017

 Leif Ringqvist  Gösta Boo  
 Ordförande  Vice ordförande

 Krister Frost  Annika Hallberg

 Leif Jansson   Louise Lindh  

 Petra Pettersson  Thomas Sevilä

 Ola Niklasson  Patrik Hellström
 Personalrepresentant Unionen  Personalrepresentant 
   Fastighetsanställdas förbund

  Peter Sjerling
  Verkställande direktör

  Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning
  har avgetts 26 april 2017

 Jonas Pettersson  Jörgen Götehed
 Auktoriserad revisor  BoRevision AB
 Av HSB fullmäktige vald revisor  Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för HSB Mälardalens Ek Förening för år 2016. Fören-
ingens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
13-37 i den tryckta versionen av detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningensmoder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revi-
sorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor". Vi är oberoende i förhållande till föreningenmo-
derbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar en-
ligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av information om verksamheten och föreningsstyrningsrapport, 
sidorna 4-12 i den tryckta versionen av detta dokument (men 
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse av-
seende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt an-
svar att läsa den information som identifieras ovan och övervä-
ga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. 
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 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 årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamhe-
ten. 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 likvi-
dera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisning-
en och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 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 väsent-
lig 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 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättan-
de av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens inter-
na kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera ut-
talandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte läng-
re kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
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däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen i enheterna eller af-
färsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande av-
seende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, över-
vakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt 
ansvariga för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kon-
trollen som jag identifierat.

Den av HSB Riksförbund utsedda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för HSB Mälardalens Ek Förening för år 
2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget 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 föreningenmoderbo-
laget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning-
en av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomis-
ka angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltning-
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vid-
ta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen 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 verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förening-
en, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
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 föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisio-
nen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professio-
nella bedömning och övriga valda revisorers 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 överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtag-
na åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Västerås 26 april 2017

 Jonas Pettersson Jörgen Götehed
 Auktoriserad revisor  BoRevision AB
 Av HSB fullmäktige  Av HSB Riksförbund
 vald revisor  utsedd revisor
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