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Intresset för det vi bygger har varit stort och många med-
lemmar ser nu med spänning fram emot att få komma in 
i sin nya bostad. Fler och fler har börjat bospara när de 
inser att man då också får möjlighet att välja bostad före 
andra i de nya hus som vi bygger. Nu jobbar vi hårt för att 
få fram fler byggrätter så medlemmarna även framöver 
får tillgång till nya bostäder. 
All vår nyproduktion kommer att certifieras enligt Miljö-
byggnad silver. Det innebär att vi ställer speciella krav vad 
gäller energi, inomhusmiljö och material. Att säkerställa 
att det vi bygger är hållbart både för miljö och för den 
blivande bostadsrättens framtida ekonomi är en av grund-
pelarna i våra projekt. Det skall våra medlemmar alltid 
känna sig trygga med.
Det är tydligt att både trygghet och hållbarhet är två 
betydelsefulla aspekter att ta fasta på. För oss som jobbar 
på HSB Värmland är detta naturligt. Båda finns med i vår 
värdegrund. T Som i trygghet och H som i hållbarhet i 
vårt gemensamma ETHOS. Vi märker också att våra med-
lemmar och kunder tycker att detta är viktiga utgångs-
punkter. Ett tydligt exempel på detta är att intresset för 
våra Förvaltartjänster hela tiden ökar. Genom att anlita 
en kvalificerad förvaltare som kan hjälpa och vägleda 
styrelsen i alla frågor som rör fastigheten och boendet, 
skapas en stor trygghet både för styrelsen och för övriga 
medlemmar. Ett annat område som skapar ökad trygghet 
är att satsa på bra skalskydd och passagesystem i bostaden. 
Fler och fler väljer att satsa på detta med HSB Värmland 
som partner. 
Att hållbarhetsfrågorna är aktuella bland våra medlem-
mar och kunder märks även på andra sätt. Intresset från 
bostadsrättsföreningarna att förbättra fastigheternas 
energiprestanda fortsätter. Här påverkas för både miljö 
och ekonomi positivt. Ett annat område där vi under året 
sett ett ökande intresse, är att skapa nya attraktiva och 

vd Har ordeT

HÅllBarHeT i FokUs när HsB
sTorsaTsar
2015 har varit ett speciellt år för HSB Värmland. För första gången på länge har vi flera parallella nypro-
duktionsprojekt igång samtidigt. Särskilt spännande är det att ett av projekten ligger i Skoghall i Ham-
marö kommun. Där har det inte byggts flerbostadshus i bostadsrättsform på flera decennier.

lättskötta utomhusmiljöer. Genom att se över hur t.ex. 
grönytor, planteringar och belysning är utformat, går det 
att åstadkomma både mer attraktiva, lättskötta och trygga-
re utomhusmiljöer. 
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till medlemmar, 
förtroendevalda, kunder och medarbetare för ett fint 
samarbete och stort engagemang. Jag blickar framåt med 
tillförsikt och ser att vi har fantastiska möjligheter att 
tillsammans fortsätta skapa det goda boendet.

Annette Björkman, vd HSB Värmland
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vi vill skaPa deT goda BoendeT
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största 
bostadskooperation. Vårt uppdrag är att i samverkan med 
våra medlemmar skapa det goda boendet. Avkastning-
en är inte målet för oss utan bara medlet för att kunna 
fullgöra vårt uppdrag. Vår vision är att vara den aktör som 
har det bästa anseendet när det gäller boendet.

vÅra kärnvärderingar
Våra kärnvärderingar är Engagemang, Trygghet, Hållbar-
het, Omtanke och Samverkan, ETHOS.

deT Här är HsB

vi är kooPeraTionen För 
FramTidens Boende
HSB Värmland är en del av Sveriges största bostadskooperation. Vi är en ekonomisk förening och de som 
är medlemmar hos oss är delägare och har rätt att påverka verksamheten. Vi erbjuder förvaltningstjäns-
ter och bostäder till våra medlemmar men även andra fastighetsägare och privatpersoner är välkomna 
som kunder. 

sTark demokraTisk organisaTion
Styrkan i HSBs organisation ligger i att kombinera lokalt 
självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre 
led. De tre leden är bostadsrättsföreningen, HSB före-
ningen och HSB Riksförbund. Din bostadsrättsförening 
är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och 
din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs 
riksförbund.
HSB har totalt ca. 559 000 medlemmar, HSB Värmland 
ca. 9 500. Den som är bostadsrättshavare är medlem i 
någon av landets ca. 3 900 bostadsrättsföreningar, 
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om-, till- och nybyggnationer. Vi strävar också efter att 
vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvalt-
ning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet.  HSB 
erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekono-
misk och social trygghet.
Vi på HSB påverkar och är med och tar samhällsansvar. 
Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare 
satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra 
möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpå-
verkan och utveckla framtidens boende.    
     
gemensamma sTYrdokUmenT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det 
ger att verka under samma varumärke, finns tre gemen-
samma styrdokument inom HSB: 
– HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
– HSBs kod för föreningsstyrning 
– HSBs varumärkesriktlinjer

Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna, 
våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verk-
tyg för lärande, utveckling och föreningsstyrning inom 
HSB.

HsBs kompass – vägen mot det goda 
boendet
Kompassen innehåller vision, uppdrag och strategier med 
övergripande nyckeltal som underlättar för HSB-förening-
arna att samverka och lära av varandras goda exempel. 

HsBs kod för föreningsstyrning
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valbe-
redning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande. 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den ska 
utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och 
genomlyst organisation där varje medlem som så önskar 
ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. 
Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlem-
marna så effektivt sätt som möjligt.

HsBs varumärkesriktlinjer
Riktlinjer och stöd för att HSB-organisationen ska vårda, 
utveckla och använda det gemensamma varumärket på ett 
effektivt och korrekt sätt.

(HSB Värmland 103 föreningar). Bosparare, bostadsrätts-
havare och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon 
av landets 30 regionala HSB-föreningar varav HSB Värm-
land är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i 
HSB Riksförbund. 
För att påverka verksamheten i en bostadsrättsförening 
kan medlemmarna skicka motioner till föreningsstäm-
man och sedan vara med och besluta. Medlemmarna 
väljer även representanter till regionala HSB-föreningens 
stämma. HSB-föreningen kallar dessa representanter till 
sin stämma för att bl.a välja den styrelse som skall svara 
för verksamheten regionalt. Även här kan medlemmarna 
påverka verksamheten genom att skicka in motioner. Slut-
ligen kallas de representanter som den regionala HSB-för-
eningen utsett till HSB Riksförbunds stämma.

vÅra kUnder oCH TjänsTer
HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsförening-
ar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare 
anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekono-
misk, administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att 
vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring, 
upprättar förslag till budget och årsredovisning, sköter 
fastigheternas tekniska funktioner och förbrukning av 
energi samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostads-
rättsföreningarnas styrelser i bl a juridik, ekonomi, miljö 
och tekniska förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk och 
ekonomisk rådgivning samt biträder med byggledare vid 
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– Vi behöver också hitta direktleverantörer istället för att 
använda mellanhänder. Nästa steg är att utbilda personer 
i verksamheten till installatörer.

FörvalTare
Under förra året lanserades en ny typ av förvaltartjänst 
som ska ersätta den traditionella vicevärden. Hittills har 
ett antal bostadsrättsföreningar köpt tjänsten.

Teknisk FörvalTning

nY Teknik ger nYa arBeTssäTT

Under förra året satsade HSB Värmland på förvaltaravtal, digitala lösningar i fastigheter och samlad 
kompetens inom energitjänster. Men den största förändringen har skett inom fastighetsskötsel, fram-
håller Per Wikstrand, affärsområdeschef  för teknisk förvaltning.
– Fastighetsbranschen är ganska traditionell och konservativ. Men det vi har gjort är att faktiskt se på 
fastighetsskötarens arbete på ett helt nytt sätt.

energiTjänsTer
Nu är HSB Värmlands verksamhet fullständig när det 
gäller energitjänster. Under förra året utökades den med 
ventilations- och kylteknisk kompetens.
– Det har varit pusselbitar som har saknats. Tidigare har 
vi använt oss av underleverantörer men nu har vi kompe-
tensen att kunna möta kundernas behov. Det gör att vi i 
högre utsträckning kan agera som ett entreprenadföre-
tag istället för att bara sitta med som konsult, säger Per 

Wikstrand.
Ytterligare en del i satsningen är 
energioptimeringsavtalen, så 
kallade HSB-energiavtal. I dag 
finns cirka 100 stycken i hela 

landet men främst i Värmland. 
Det unika med HSB är att vi säljer 

avtal och olika typer av konsult- och 
övervakningstjänster som går att sköta på distans till and-
ra regionala föreningar.
– Det innebär att vi har möjligheten till en större kun-
skapsbredd regionalt så vi kan leverera fler och bättre 
tjänster till våra kunder i närområdet.

solig saTsning
Under 2015 har HSB Värmland förkovrat sig inom solenergi.
– Vi tror att upptrappningen kommer att börja kraftigt 
i år. Dels för att det har blivit billigare och dels för att 
det finns ett ökat intresse av att bli självförsörjande, 
även hos bostadsrättsföreningarna, säger Per Wik-
strand.
Huvudkontoret i Karlstad kommer att få solpaneler på 
taket som ska användas i den egna verksamheten och som 
en demoversion för kunder.
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”Personalen ska känna att de får 
personlig utveckling i sitt arbete.”
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– De är jättenöjda. Deras styrelsemöten inriktar sig på 
det som faktiskt en bostadsrättsförening är till för. Det vill 
säga att förvalta medlemmarnas ekonomi på bästa sätt, 
säger Per Wikstrand.
Förvaltaren ska vara en rådgivare och underlätta för 
bostadsrättsföreningarnas rekrytering av styrelsemedlem-
mar. Per förklarar att en del föreningar har haft svårt att 
hitta lämpliga kandidater som både kan och vill ställa 
upp.
- Man förvaltar en väldigt stor egendom som nästan funge-
rar som ett företag. Visst handlar det om engagemang 
men också mycket om att ta fram faktaunderlag för att ta 
ett riktigt beslut. Förvaltaren ger en helhetssyn och konti-
nuitet till styrelsen.

digiTal FörvalTning
HSB Värmland rustar sina fastigheter inför den digitala 
framtiden. Det innebär bland annat nyckellöst boende, 
elektroniska trapphustavlor och samordning av olika 
vardagstjänster till ett enda avtal.
– Jag helt övertygad om att det digitala livet är här för att 
stanna. Men det kommer bara vara de tjänster som är ef-
fektiva på lång sikt som är värda att bygga in i en fastighet, 
säger Per Wikstrand.

Signalsystemen som installeras i fastigheterna är öppna, 
vilket gör det möjligt att koppla på fler och nya tjänster. 
Istället för flera olika abonnemang kan  bostadsrättsfören-
ingarna samordna allt till ett enda och välja vilka tjänster 
de vill ha. Till exempel hemtjänst, matkassar eller friskvård.
– Våra kunder vill ha samma möjligheter som villaägare 
har. Man vill också kunna styra sin lägenhet även när man 
inte är hemma. Kolla temperatur och reglera belysning 
bland annat.
På sikt innebär det en ny typ av förvaltning som ska un-
derlätta för både personal och boende.

FasTigHeTssköTsel
HSB Värmland utvärderade den traditionella fastighets-
skötarrollen och under 2015 påbörjades en stor omor-
ganisation inom fastighetsskötsel. Den mynnade ut i ett 
antal avdelningar  där vardera har särskild kompetens 
inom sitt område.
– Tidigare har en fastighetsskötare gjort allt. Städat 
trapphus, klippt träd, valt växter till rabatterna och så 
vidare. Med det är väldigt svårt för en och samma person 
att vara bra på alla de här sakerna. Och dessutom kunna 
ge kunderna den kvalitet som efterfrågas, säger Per 
Wikstrand.
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Det finns nu fyra olika flöden. Trädgård och mark, gräs-, 
städ- och snöflödet. Ansvariga ska följa upp så våra upp-
drag sköts som det ska och ge kunderna snabb återkopp-
ling.
– Specialiseringen som vi går mot handlar också om att 
personalen ska känna att de får personlig utveckling i sitt 
arbete och samtidigt som de gör väldigt stor nytta.
Den nya förändringen i arbetssätt berör främst Karlstad 
och Hammarö.

”Omorganisationen gör att vi kommer 
närmare kunden och kan ge snabb 
återkoppling.”
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adminisTraTiv Förvalning

ökaT FörTroende när vi närmar 
oss kUnderna
Det har hänt mycket under 2015 hos den administrativa förvaltningen: nya arbetssätt, förberedelser för 
nytt IT-system och ny chef. Framtidens teknik ställer nya krav och HSB satsar för att hänga med i utveck-
lingen genom nya digitala tjänster

ekonom närmare kUnden
Under 2015 påbörjade den administrativa förvaltningen 
ett nytt arbetssätt för att stärka relationen med sina kun-
der och snabbare möta deras behov.
– Våra ekonomer ska besöka sina kunder minst en gång 
per år, till exempel vid budgetbokslutet. Det är ett sätt att 
knyta kunderna närmare oss. På så sätt kommer vi snab-
bare se och möta deras behov, säger Maud Nirhammar, 
chef för ekonomisk förvaltning på HSB Värmland.
Vid träffarna får de förtroendevalda en genomgång av 

budgeten och det finns möjlighet att 
ställa frågor till ekonomen.

– Vi försöker få kunden att 
förstå att det är viktigt att tänka 
långsiktigt, även om budgeten 
bara är ettårig, säger Mats 

Eriksson på administrativa 
förvaltningen.

Det nya arbetssättet har tagits väl emot. 
– Det har varit väldigt uppskattat när vi kommer ut och 
träffar förtroendevalda, säger Mats Eriksson.

nYTT iT-sYsTem
HSB har utvecklat ett gemensamt affärssystem som samt-
liga föreningar i Sverige kommer gå över till framöver. 
Några föreningar byter system till hösten, och för HSB 
Värmlands del sker övergången i maj 2017. 
– Det är ett ganska stort jobb som har tagit flera år, säger 
Maud Nirhammar.
Ett gemensamt affärssystem innebär flera fördelar. Efter-
som flera föreningar utvecklar systemet tillsammans så 
delar alla på utvecklingskostnaderna.
– Och framöver kan vi samarbeta över gränserna och 
arbeta mer effektivt, säger Maud. 
Det kommer innebära förändringar även för kunderna. 
Under hösten 2016 får de en ny webbportal.

– Det är ett enklare och mer modernt gränssnitt än vad 
som används i dag. Och i framtiden kommer det finnas 
fler tjänster i portalen, säger Maud.
Samtliga kunder kommer få utbildning av det nya syste-
met innan det lanseras.

digiTalisering
Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och den 
administrativa förvaltningen på HSB Värmland gör allt 
för att hänga med.
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– Vi försöker digitalisera vår produkt så mycket som möj-
ligt, säger Maud Nirhammar.
Många kunder använder redan digitala fakturor, och nu 
arbetar HSB på att ta fram digitala budgets där kunderna 
kommer att kunna registrera in justeringar och simulera 
sin budget.
– Kunderna slipper skicka papper fram och tillbaka, och 
om de ändrar en siffra i budgeten kommer de se direkt 
hur det påverkar årsavgiften, säger Maud.

nY CHeF
Den 1 januari 2016 tog Maud Nirhammar över som 
affärsområdeschef på administrativ förvaltning efter Mats 
Eriksson. Maud har jobbat på HSB Värmland sedan 1996 
och kommer även i framtiden behålla sina arbetsuppgif-
ter som ekonomichef med ansvar för internservice.
– Det känns spännande. Vi går nu in i en stor föränd-
ringsfas där vi blir mer digitaliserade. Men jag har tagit 
över en kunnig och bra grupp, så det kommer gå jättebra, 
säger Maud.
Mats Eriksson, som jobbat på HSB Värmland sedan 1994, 
gick i pension i februari 2016. ”Vi försöker få kunden att förstå att 

det är viktigt att tänka långsiktigt.”
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HaTTmakaren
HSB Brf Hattmakaren i Haga i Karlstad har tagit form un-
der 2015. Första spadtaget togs i januari 2015, och sedan 
har bygget rullat på.
Det byggs 65 bostadsrätter – allt från ettor till femmor som 
är mellan 24 och 118 kvadratmeter stora. Samtliga lägenhe-
ter är sålda och inflyttning kommer ske i februari 2017.
– Bygget går enligt plan, säger Lars Boman, byggkonsult 
på HSB Värmland.
Läget är attraktivt och huset i sig är spännande. Det kom-
mer att finnas två parkeringsdäck med totalt 53 platser, två 
cykelförråd, en stor grön innergård, en övernattningslägen-
het, en brf-lokal och ett hobbyrum. Högst upp i fastigheten 
blir det en relaxavdelning och umgängeslokal som samtliga 
lägenhetsinnehavare kan utnyttja. På markplan byggs det 
också en butikslokal för uthyrning på 164 kvadratmeter.
Och varje trapphusingång kommer få en konstnärlig 
utsmyckning av keramikern Karin Lööf.
Annette Björkman är stolt över Hattmakaren.
– Vi får väldigt mycket positiva signaler från omgivningen 
att det ser bra ut. Många tycker att Haga blir helt igen ef-
ter att det under många år varit som ett hål i stadsbilden, 
säger hon.

lillängsHamnen
I juni 2015 började HSB Värmland sälja bostadsrätterna vid 
Lillängshamnen i Skoghall, först till bosparare och medlem-
mar som fick förtur. Nu är alla lägenheter utom en sålda.
I november drog bygget i gång. Samtliga 49 lägenheter 
kommer ha inglasade balkonger som vänder mot Vänern. 
Inflyttning är beräknad till andra kvartalet 2017. 
– Det är ett fantastiskt läge. Otroligt trevligt med småbåts-
hamnen och en badplats precis nedanför, säger Annette 
Björkman.

nYProdUkTion

HsB värmland BYgger
För FramTiden
HSB Värmland bygger för fullt. I Haga i Karlstad byggs 65 bostadsrätter och i Skoghall börjar 49 
lägenheter ta form. Och fler projekt planeras.
– Ambitionen är att hela tiden ha ett nyproduktionsprojekt i gång, säger Annette Björkman, 
HSB Värmlands vd.
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Både Hattmakaren och Lillängshamnen har ett tydligt 
miljötänk och kommer att certifieras enligt systemet Mil-
jöbyggnad nivå silver, vilket ställer högre krav än Bover-
kets regler. Båda byggena har fjärrvärme och FTX-system 
där frånluften återanvänds. Lillängshamnen kommer 
dessutom ha en bergvärmeanläggning som är kopplad till 
uppvärmningssystemet.
– Det ingår i HSB:s gener att tänka på miljön när vi ska-
par nya boenden, säger Annette Björkman.

FramTida ProjekT
HSB Värmland kommer fortsätta bygga även i framtiden. 
Närmast ligger Hagagaragen, som bara är ett stenkast 
från Hattmakaren i Haga. Där planerar HSB Värmland 
och Lundbergs att tillsammans bygga hyresrätter och 
bostadsrätter. Planen är cirka 250 lägenheter.
– Just nu är vi i detaljplanearbetet tillsammans med Karl-
stads kommun, säger Annette Björkman.
Förhoppningen är att planförslaget ska ut på samråd till 
sommaren, och att man får ett antagande kort därefter. 
– Om allt går enligt plan så hoppas vi kunna börja bygga 
hösten 2017, säger Lars Boman.
– Vi jobbar hela tiden för att hitta nya byggrätter och för 
att förvärva mark som är möjlig att bygga på. Ambitionen 
är att hela tiden ha ett nyproduktionsprojekt i gång. Dels 
för att det behövs nya bostäder, och dels för att det är 
viktigt att vi tillhandahåller fler bostäder för våra medlem-
mar och ägare, säger Annette Björkman.

”Ambitionen är att hela tiden ha ett 
nyproduktionsprojekt i gång.”
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medlemsverksamHeT

BäTTre FörmÅner För
HsB-medlemmar
HSB Värmlands medlemmar är både ägare och kunder. Därför satsas det hårt på medlemsnyttan.
– Vi vill tydliggöra fördelarna med att vara HSB-medlem. Det ska ge en trygghet, säger Annci Falk, 
medlemsansvarig på HSB Värmland.

akTiviTeTer
Varje år arrangeras många aktiviteter som medlemmarna 
i HSB Värmland kan delta i. För styrelseledamöter finns 
en rad utbildningar, bland annat om ekonomi, vicevärd-
skap, styrelseroller och energi och besparing.
– Det är ett stort ansvar att sitta i en bostadsrättsföre-
ningsstyrelse och många är lekmän, så utbildning är 
viktigt. Alla tjänar på det, säger Annci Falk, medlemsan-
svarig på HSB Värmland.
Vartannat år arrangeras HSB-båten som är en arena för 

förtroendevalda. I september 2015 
var det dags igen och från Värm-
land deltog ett 50-tal medlemmar. 
Färjan går till Åland och under 
resans gång hålls föreläsningar 

och workshops.
Under 2016 testas ett nytt grepp 

med en konferens i Tällberg i Dalar-
na. Konferensen är ett samarbete mellan fyra HSB-före-
ningar.
– Vi har blivit bättre att samarbeta över gränserna och 
det gynnar våra medlemmar, säger Annci Falk.
Det anordnas också aktiviteter för de boende; en med-
lemsförmån är att man får sponsring för att delta i Friska 
Värmland.
 
konTakTYTor
HSB Värmland vill öka kontakten mellan föreningarna så 
erfarenheter och kunskap kan utbytas. En viktig kontakty-
ta är då Öppet hus, som arrangeras i HSB-huset två gånger 
per år. Träffarna är till för att ge medlemmarna en trevlig 
kväll, och det finns möjlighet att gå på föreläsningar.
– Kvällarna brukar vara välbesökta och populära, så det 
är något vi kommer fortsätta med, säger Annci Falk.
En annan medlemsförmån för föreningarna är HSB-leda-

moten. HSB Värmland utser en erfaren styrelseledamot 
som sitter med som ett extra stöd i styrelsen.
– Vi har ett stort kontaktnät och det utnyttjar vi. HSB-
ledamoten innebär en trygghet till våra medlemmar och 
det har varit uppskattat, säger Annci Falk.

HsB.se
Under 2015 lanserade HSB sin nya hemsida för att för-
bättra servicen för medlemmarna. 
– Hemsidan är mycket enklare och mer användarvänlig 
än den gamla, säger Annci Falk.
Sajten är responsiv vilket innebär att den funkar lika bra 
på dator, mobiltelefon och surfplatta. Den nya hemsidan 
har också en rad nya funktioner, nu kan man bland annat 
söka medlemskap och starta bosparande online.
Bostadsrättsföreningarna har också fått nya hemsidor 
vilket de har fått utbildning i.
– Vi håller på att utveckla brf-sidorna ännu mer. Bland 
annat kommer vi erbjuda hjälp för uppdatering av deras 
sidor med material, säger Annci Falk.

inloggaT läge
Parallellt med den nya hemsidan har ett nytt inloggat 
läge arbetats fram. Under 2016 kommer ”Mina sidor” att 
lanseras på HSB.se. Där kommer samtliga medlemmar 
kunna se sina medlemsavgifter, medlemsförmåner och 
mycket annat. Förtroendevalda kommer åt styrelseproto-
koll och övrig nyttig information som rör styrelsearbetet.
Förhoppningen är att ”Mina sidor” ska lanseras under 
hösten 2016.



17Årsredovisning HsB värmland 2015

”Vi har blivit bättre att samarbeta 
över gränserna och det gynnar våra 
medlemmar.”
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sTorT engagemang För 
FriskvÅrd

Personal

Friska och engagerade medarbetare är resultatet av vår fortsatta friskvårdssatsning. Vi har breddat vår 
kompetens i verksamheten med förstärkningar inom teknisk förvaltning.

vÅr Personal i siFFror

sammansTällning män/kvinnor (%)

 Män Kvinnor

Styrelse: 67 33

Ledning:  60 40

Anställda: 68 32

sammansTällning Ålder (%)

  < 30 år 30-49 år >50 år 

Styrelse: 11 11 80

Ledning 0 20 80

Anställda 13 46 41

Antal anställda:  85 st (Styrelsen ej inräknad)

Personalomsättning:   9,7%    (2014   12,58%)

Sjukfrånvaro: 3,7%    (2014   3,7%)

FriskvÅrd
Engagemanget för friskvård bland vår personal är stort. 
Under 2015 höjdes friskvårdspengen. Effekten av höj-
ningen har resulterat i ett ökat antal som nyttjar förmå-
nen och fler motionerar regelbundet. Uppföljningen 
av de tester vi gjorde på SATS under 2014 genomfördes 
under våren. Resultatet visade en stor förbättring av häl-
sotillståndet bland vår personal. 
För att få en bredare syn på begreppet hälsa fick också alla 
som ville delta i föreläsningen ” Bra mat för hälsan” som 
genomfördes under hösten. På föreläsningen fick de som 
medverkade en inblick i hur hälsan påverkas av vad vi äter.
Under året har många bland personalen också deltagit i 
olika motionstävlingar. 
Under våren deltog vi med tre lag i Vårruset, även Karl-
stad stadslopp och Tjurruset har lockat deltagare bland 
personalen.

Fler medarBeTare
Inom teknisk förvaltning har vi gjort förstärkningar 
under 2015. Energiservice har fått förstärkningar med en 
drifttekniker och våra energikonsulter har även de fått 
ytterligare en kollega. Detta gäller även våra förvaltare. 
En byggkonsult har slutat men ersatts av en ny stark kraft. 
Vi har även kompletterat med ny kompetens för kyltek-
nik och projektledningen inom VVS. Totalt har antalet 
anställda under året varit 85 personer.  



19Årsredovisning HsB värmland 2015

Tore Olsson, ordf. Lennart Steen, v. ordf. ola svensson, ledamot 

Ulf Ljungdal, ledamotKerstin Fallander, ledamot

Ulf Bemler, ledamot Caroline Fröling, ledamot Carina Carlsson, ledamot

Per-Åke Fredriksson, ledamot

HsB värmlands styrelse 2015 
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HSBs kod för föreningsstyrning börjar gälla den 1 januari 
2008. Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för 
att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs 
kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB 
nationella bolag samt HSB Riksförbund.
Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av 
öppenhet och transparens i enlighet med kodens inten-
tioner. Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller 
förklara”. Det innebär att om en förening avviker från del 
av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i förenings-
styrningsrapporten.
Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-
bolag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras 
med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt 
beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för före-
ningsstyrning under räkenskapsår 2015. Föreningsstyr-
ningsrapporten har granskats av föreningens revisor.

1. FöreningssTämma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande 
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av 
fullmäktige. Den 10 februari lades uppgifterna ut på 
HSB.se/varmland. Information om stämman lades ut i 
Styrelseposten den 22 januari för information till alla brf 
ordföranden om datum för stämman och motionstider. 
Påminnelser har sedan skett i Styrelseposten kontinuer-
ligt fram till föreningsstämman.

FöreningssTämma 2015
Föreningsstämman hölls den 7 maj 2015 i Karlstad. Anta-
let fullmäktige vid stämman uppgick till 50 stycken.
Vid föreningsstämman var 8 av 9 styrelseledamöter och 
en av föreningens revisorer närvarande.
Efter förslag från valberedningen valdes Svante Linder-
berg till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs 

FöreningssTYrningsraPPorT 
2015
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod 
för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

FöreningssTYrningsraPPorT

Lilian Jasbetz och Enar Haglund. Ingen av dessa är styrel-
seledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs 
möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag 
till beslut.

2. valBeredning
Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. 
Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta 
ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete 
är slutfört Valberedningen har haft följande sammansätt-
ning:

namn sammankallande lars andersson
Född år 1949
Typ av medlem: Bosparare
Övriga/tidigare uppdrag: HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen:  2013-2014

namn lilian Byström
Född år 1943
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag:  Ordförande i brf,
HSB-ledamot
Mandattid i valberedninge:  2013-2014

namn kerstin olsson
Född år 1955
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare styrelseledamot
och ordförande i HSB Värmland, tidigare
styrelseledamot i brf, HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen: 2013-2014

namn svante linderberg
Född år 1944
Typ av medlem: Boende
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Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare ordförande
i HSB Värmland, HSB ledamot
Mandattid i valberedningen:  2013-2014

Valberedningen ska i enlighet med instruktion som fast-
ställts av föreningsstämman:
– lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag
på styrelseordföranden
– lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter
– lämna förslag till val och arvodering av revisor
– lämna förslag till ordförande för ordinarie
föreningsstämma.

Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valbered-
ningen och lämna förslag på nomineringar. Förslaget kan 
skickas med e-post till lars.anderson@fastighetsagarna.se. 
Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till 2015 
års föreningsstämma och på föreningens hemsida samt i 
Styrelseposten. Även en redogörelse för hur valbered-
ningen bedrivit sitt arbete har publicerats.

3. sTYrelse
Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 2 personalrepre-
sentanter. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom
personalrepresentanterna, är oberoende i förhållande
till föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens
arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen regle-
rar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som
ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive
styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år
2015 hållit 8 ordinarie styrelsemöte, 1 extra sammaträde
och 1 strategimöte.

För perioden från 1 januari till ordinarie förenings-
stämma
7 maj 2015 utgjordes styrelsen av:
Lars Lindgren Ordförande
Tore Olsson Vice ordförande
Caroline Fröling
Kersti Fallander
Lennart Steen
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson Personalrepresentant Unionen
Tomas Jonsson/Ola Svensson Personalrepresentant FF

styrelsen som valdes vid stämman den 7 maj var:
Tore Olsson Ordförande
Caroline Fröling
Kersti Fallander

Lennart Steen
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Ulf Bemler
Carina Carlsson Personalrepresentant Unionen
Ola Svensson Personalrepresentant FF

UTvärdering av sTYrelsens arBeTe
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen 
årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärde-
ringens ändamål är att klarlägga vilka utbildningsbehov 
som behövs för styrelsemedlemmarna, vilka kompeten-
ser som finns och vilka kompetenser som bör tillföras 
styrelsen samt vilka förbättringar styrelsen kan göra i sitt 
sätt att arbeta. Till hjälp i denna utvärdering har styrel-
sen använt ett av HSB Riksförbund utarbetat frågefor-
mulär som styrelseledamöterna får fylla i oberoende av 
varandra. Envar skall utifrån en given skala betygsätta 
olika parametrar. En sådan utvärdering har skett och re-
sultatet har diskuterats av styrelsen. Resultatet visade att 
styrelsen har ett fungerande arbetssätt. Därefter har val-
beredningen delgivits resultatet och styrelsens uppfatt-
ning om vilka kompetenser och kravprofiler som skall ef-
tersökas vid rekryteringen av nya ledamöter. Därvid har 
pekats på att även fortsatt säkerställa styrelsen har minst 
en ledamot med erfarenhet av fastighetsförvaltning. 
Likaledes har pekats på önskvärdheten av att könsfördel-
ningen och den geografiska fördelningen beaktas. Man 
bör även beakta åldersfördelningen i styrelsen så att 
kontinuiteten upprätthålls. 
Styrelsen har också fortlöpande diskuterat vilka utbild-
ningar som ledamöterna bör delta i, allt för att förbättra 
styrelsens kompetens och förmåga att uppfylla de krav 
som uppställs i koden och föreningslagen. För att under-
lätta och förbättra vår omvärldsbevakning har styrelsens 
ledamöter, vid sidan av den normala, generella spaning-
en, speciellt fokusera på olika ämnesområden. Styrelsens 
ledamöter har under året visat ett mycket stort engage-
mang och deltar aktivt i diskussionerna. 
De delar villigt med sig av sina kunskaper. Under året 
har några av styrelsens ledamöter hållit kurser för 
ordförande i Bostadsrättsföreningar, nyvalda styrelsele-
damöter samt för HSB-ledamöter. Förutom ordinarie 
styrelsemöten har en strategidag hållits där framtidsfrå-
gorna varit i fokus. Även engagemanget som HSB-leda-
mot är stort och där de nya ledamöterna skolas in. Även 
en arbetsgrupp inom styrelsen finns som ägnar dessa 
frågor speciell uppmärksamhet. Vid HSB:s Riksför-
bunds årsmöte i maj deltog VD och ordförande och vice 
ordförande.
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Finansiell raPPorTering
Föreningens ekonomi behandlas på varje styrelsemöte genom 
VD:s rapportering. En noggrann och djupare detaljanalys görs 
vid genomgång vid varje tertialrapport och i övrigt vid behov.

inTern konTroll
Styrelsen får löpande vid varje sammanträde redovisning 
av VD om den interna kontrollen och ges möjligheter 
att ställa frågor därom. Som ett led i denna kontroll sker 
jämväl en kontinuerlig uppföljning och eventuella revide-
ringar av rutiner och attesträtter. Efterlevnaden av styrdo-
kument diskuteras löpande.

4. vd
Föreningens VD, Annette Björkman, är född 1963 och
har en civilekonomutbildning. Huvudsaklig yrkesmässig
erfarenhet kommer från revisionsbyrå och från ledande
befattning från verksamhet inom företagsfinansiering och
företagsutveckling. VD är styrelseledamot i föreningens
dotterbolag och intressebolag samt styrelseledamot i Stif-
telsen Hyresbostäder. VD har varit anställd i föreningen
sedan september 2007.

5. UTBildning
Styrelsens ledamöter erbjuds genomgå HSB:s utbildnings-
program för föreningsstyrelser. De erbjuds dessutom att
delta på HSB:s Riksförbunds temautbildningar och styrel-
sekonferenser. I samråd med ordförande erbjuds VD möj-

lighet att till vidareutbildning. Ordförande har under året 
deltagit i flera ordförandekonferenser, där olika aktuella 
frågor diskuterats.
VD, ordförande och vice ordförande har också under året 
träffat VD, ordförande och vice ordförande från Dalarna, 
Mälardalen och Uppsala vid tre tillfällen.

6. PrinCiPer För ersäTTning oCH andra
FörmÅner Till ledande BeFaTTningsHavare
Den övergripande principen för ersättning och övriga
anställningsvillkor för ledande befattningshavare är
att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara
konkurrenskraftiga för att säkerställa att föreningen kan
attrahera och behålla rätt kompetens i ledningen. Lönen
skall återspegla individens ansvarsområde och prestation.
Samtliga befattningshavare har fast lön. Lön och ersätt-
ning till VD beslutas av styrelsen.

7. Föreningens revisorer
Vid föreningsstämma valdes Roland Stridh till revisor i
föreningen. HSB Riksförbund har utsett auktoriserad
revisor Peter Rosengren. Peter Rosengren är auktoriserad
revisor och är anställd vid KPMG.

roland stridh (f 1948)

Utbildning
– Fritidsledarutbildning

arvoden UTBeTalda Till sTYrelsen Under räkenskaPsÅreT

Namn Lars Tore Ulf  Kersti Per-Åke
Lindgren Olsson Bemler Fallander Fredriksson

Född år 1942 1945 1962 1971 1944
Invald år 2003  2012 2015 2012 2010
Befattning Ordförande V. ordf./Ordf. Ledamot Ledamot Ledamot
Arvode 37 740 64 465 10 012 20 002 18 222
Mötesnärvaro 100 % 100 % 100 % 80 % 

Namn Ulf Lennart Caroline Carina Tomas Ola
Ljungdahl Steen Fröling Carlsson Jonsson Svensson

Född år 1946 1963 1987 1959 1959 1963
Invald år 2012 2011 2014 2002 2011 2015
Befattning Ledamot Ledamot/ Ledamot Ledamot/ Ledamot/FF Ledamot/FF

Unionen
Arvode 16 446 18 222 20 002 7 326 10 012
Mötesnärvaro 60 % 

V.ordf
37 912
80 % 80 % 100% 40 % 100 % 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.

100 %
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anställningar
Föreningskonsulent 1969-74, 76-77
Fritidskonsulent, Köpings kommun 1977-82
Fritidschef, Flens kommun 1982-85
Fritidskonsulent, Huddinge kommun 1985-87
Fritidschef, Hammarö kommun 1987-92
Ekonom, Hammarö kommun 1993-2002
Förvaltningssekreterare, Hammarö kommun 2003-2014

HsB-erfarenhet
Styrelseuppdrag i brf Mörmogärdet 1989-92
Styrelseuppdrag i brf Bergåsen 2000-

övriga meriter och relevanta erfarenheter
Styrelseuppdrag i flertalet föreningar
Revisor i Värmlands Fotbollförbund 2006-

Peter rosengren

Utbildning
Peter Rosengren är utbildad civilekonom vid Karlstads
Universitet. Han har dessutom löpande fortbildning en-
ligt Revisorsnämndens krav för att behålla auktorisation 
och licensiering.

anställningar
Peter har arbetat i revisionsbranschen sedan 2002.
BoRevision 2002-2008, Ernst & Young 2008-2010
KPMG 2010-

övriga meriter och relevanta erfarenheter
Licensierad revisor i finansiella företag med uppdrag som 
revisor i Sparbanker och lokala försäkringsbolag. Vald 
revisor i ett 50-tal aktiebolag samt ett stort antal stiftelser 
och bostadsrättsföreningar.
Ansvarig för räkenskapsrevisionen i ett flertal kommuner 
och kommunalförbund. Har genomfört ett stort antal 
konsultuppdrag inom fastighetssektorn.

revisionsuppdrag i HsB föreningar
HSB Värmland
HSB Karlskoga

sTYrelsens kommUnikaTion
med Föreningens revisor
Styrelsen sammanträffar med revisor minst en gång per 
år för genomgång och diskussion av revisorerna lämna-
de rapporter. Vid uppkomst av frågor under löpande 
verksamhetsår sker även direktkontakter med revisorerna. 
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för 
föreningsstyrning.

41paek01
Anteckning
Byt bild, kommer via mail.
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HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2015-05-07 följande sammansättning
Ordinarie
Tore Olsson ordförande
Lennart Steen vice ordförande
Caroline Fröling
Kersti Fallander
Ulf Bemler
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson personalrepresentant , Unionen
Ola Svensson personalrepresentant, FF

Suppleanter
Lars-Erik Andersson        personalrepresentant, Unionen

Föreningens verkställande direktör, Annette Björkman, är styrelsens sekreterare

Revisorer
Ordinarie Suppleant
Roland Stridh vald av fullmäktige Per Krogh     vald av fullmäktige
Peter Rosengren utsedd av HSBs

Riksförbund

Föreningsstyrning
Föreningen följer HSBs kod för föreningsstyrning som är utformad  särskilt för HSB-organisationen 
och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för föreningsstyrning.

Verksamhetsinriktning

Föreningen har som verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

· Verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är 
relaterade till byggandet och boendet
· Främja bosparande samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för
bostadsrätts- och hyreslägenheter
· Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder
· Genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som
upplåtelseform
· Tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kvalificerade 
förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet och i övrigt biträda genom
rådgivning, beställning och upphandling
· Äga och förvalta fast egendom
· Äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag
· Genom kompetent rådgivning, bl. a. genom att utse HSB-ledamot och genom att
tillhandahålla utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett
framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse
· Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet
· Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlems-
rekrytering och öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten 
som upplåtelseform
· I all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

3 (28)

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2014-12-31 9 722
Inträden       1 090
Utträden  -1 396
Medlemsantal 2015-12-31  9 416

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger också bolaget Värmprod Utveckling AB till 50%,
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
moderföreningen
Ekonomisk översikt 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 84 762 81 935 75 835 70 999
Rörelseresultat 444 12 535 3 076 741
Balansomslutning 114 677 112 948 110 187 125 621
Avkastning på totalt
kapital % 7 15 4 1
Avkastning på eget kapital % 10 22 5 neg
Soliditet % 96 83 54 52
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

Produktionen av HSB Brf Hattmakaren i Karlstad löper enligt plan och samtliga bostadsrätter är sålda.
HSB Brf Lillängshamnen med 47 bostadsrätter i Skoghall har byggstartat. Intresset har varit stort. 
Försäljningen har gått fort med endast ett fåtal lägenheter kvar. 

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska 
Elektrikerförbundet  och Byggnads.
Personalomsättningen 2015 uppgick till  9,7%.

Vid Föreningsstämman i maj utsågs Tore Olsson till styrelsens ordförande.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Byte till den HSB gemensamma  IT-driftsmiljön  genomfördes under hösten.

På östra Bärstad, Hammarö, finns avtal om försäljning av samtliga tomter och tillträde kommer att ske succesivt 
under 2016 och 2017.

Efter hand som tomter avyttras, förvärvar HSB Värmland  respektive tomts andel av den genomförda 
markentreprenaden av HSB Projektpartner AB. Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av 
att nya detaljplaner kommer till stånd. Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Tillsammans med Fastighets AB L E Lundberg, har ett avtal träffats med Haga garageförening avseende förvärv 
av fastigheten  med syfte att producera bostäder. Förvärvet kommer att genomföras när byggrättens storlek är 
fastställd. Planavtal är tecknat med Karlstad kommun och detaljplanearbetet är påbörjat.

Det har varit fortsatt stort intresse för våra Energitjänster och under året har samarbetet med andra HSB-
föreningar ytterligare ökat. 
Under året har satsningen på Digitala fastighetstjänster och passagesystem tagit fart.

Brf Hattmakaren beräknas bli färdigställt vid årsskiftet 2016/17 och Brf Lillängshamnen under första kvartalet 
2017 och vi fortsätter att arbeta för fler byggrätter. Under året räknar vi med att arbete med detaljplan för delar 
av vår mark på v.Tye, Hammarö, kommer att påbörjas.
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Utträden  -1 396
Medlemsantal 2015-12-31  9 416

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
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av fastigheten  med syfte att producera bostäder. Förvärvet kommer att genomföras när byggrättens storlek är 
fastställd. Planavtal är tecknat med Karlstad kommun och detaljplanearbetet är påbörjat.

Det har varit fortsatt stort intresse för våra Energitjänster och under året har samarbetet med andra HSB-
föreningar ytterligare ökat. 
Under året har satsningen på Digitala fastighetstjänster och passagesystem tagit fart.
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Under året har satsningen på Digitala fastighetstjänster och passagesystem tagit fart.

Brf Hattmakaren beräknas bli färdigställt vid årsskiftet 2016/17 och Brf Lillängshamnen under första kvartalet 
2017 och vi fortsätter att arbeta för fler byggrätter. Under året räknar vi med att arbete med detaljplan för delar 
av vår mark på v.Tye, Hammarö, kommer att påbörjas.

FörvalTningsBeräTTelse
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 68 031 456,55 disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 414 000
Balanseras i ny räkning 67 617 457

Summa 68 031 457

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Expansion av såväl energitjänster som digitala fastighetstjänster förväntas fortsätta.

Förberedelser för byte till HSB-gemensamt affärssystem kommer att pågå och planeras vara slutfört under 2017.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 2 84 762 81 935
Fastighetskostnader -2 662 -2 940
Kostnad för sålda varor och tjänster -78 589 -71 799
Bruttoresultat 3 511 7 196
Administrationskostnader -4 996 -4 021
Övriga rörelseintäkter 3 1 924 9 356
Rörelseresultat 4,6 439 12 531

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 179 13 394
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 589 907
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -334 -910
Resultat efter finansiella poster 873 25 922

Resultat före skatt 873 25 922

Skatt på årets resultat 10 – -43
Latent skatt 10 102 54
Årets resultat 975 25 933

resUlTaTräkning
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 48 958 48 550
Inventarier, verktyg och installationer 13 2 205 2 448
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 1 124 1 373

52 287 52 371
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16 515 3 588
Fordringar hos intresseföretag – 5 226
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17, 5 053 5 053
Uppskjuten skattefordran 156 68
Andra långfristiga fordringar 18 – 8

5 724 13 943
Summa anläggningstillgångar 58 011 66 314

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 470 470
Färdiga varor och handelsvaror 880 810

1 350 1 280
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 12 667 8 716
Aktuell skattefordran 1 570 1 427
Övriga fordringar 1 454 1 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 273 3 258

20 964 14 881

Kortfristiga placeringar 5 000 5 923

Kassa och bank
Kassa och bank 29 452 30 726

29 452 30 726
Summa omsättningstillgångar 56 766 52 810
SUMMA TILLGÅNGAR 114 777 119 124

Balansräkning
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19
Andelskapital 4 700 4 853
Reserver 9 710 8 943
Balanserat resultat inkl årets resultat 68 127 66 719
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 82 537 80 515

Summa eget kapital 82 537 80 515

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld – 14

– 14
Långfristiga skulder 20
Övriga skulder till kreditinstitut 4 862 9 958
Övriga skulder 11 682 14 548

16 544 24 506
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 215 321
Leverantörsskulder 3 137 4 372
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 2 926 1 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 418 7 844

15 696 14 089
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114 777 119 124

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen
Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 41 840 41 840

41 840 41 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga
– –

Summa ställda säkerheter 41 840 41 840

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag 5 425 3 000
Fastigo ansvarsbelopp 613 600
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 4 473 7 265

10 511 10 865

Balansräkning
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 873 25 922
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 649 -7 102

1 522 18 820
Betald inkomstskatt – -43
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 522 18 777
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -70 39
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -6 083 -117
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 607 -871
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 024 17 828

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 460 -2 968
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 895 11 655
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan – –
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan – 7 466
Avyttring av finansiella tillgångar 8 307 348
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 742 16 501

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital -153 105
Justering koncerneliminering 1 200 –
Amortering av lån -7 962 -12 884
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 915 -12 779

Årets kassaflöde -2 197 21 550
Likvida medel vid årets början 36 649 15 101
Likvida medel vid årets slut 34 452 36 651
I likvida medel ingår Kassa, Bank, övriga kortfristiga placeringar

kassaFlödesanalYs
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 2 84 762 81 935
Fastighetskostnader -2 662 -2 940
Kostnad för sålda varor och tjänster -78 589 -71 799
Bruttoresultat 3 511 7 196
Administrationskostnader -4 992 -4 017
Övriga rörelseintäkter 3 1 924 9 356
Rörelseresultat 4,6 443 12 535

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 271 –
Resultat från andelar i intresseföretag -72 3 669
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 251 189
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 589 905
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -334 -910
Resultat efter finansiella poster 8 148 16 388

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 65 -65
Resultat före skatt 8 213 16 323

Skatt på årets resultat 10 88 25
Årets resultat 8 301 16 348

resUlTaTräkning
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 48 958 48 550
Inventarier, verktyg och installationer 13 2 205 2 448
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 1 124 1 373

52 287 52 371
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 100 100
Fordringar hos koncernföretag – –
Andelar i intresseföretag 16 515 3 588
Fordringar hos intresseföretag – 6 426
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17, 5 053 5 053
Uppskjuten skattefordran 156 68
Andra långfristiga fordringar 18 – 8

5 824 15 243
Summa anläggningstillgångar 58 111 67 614

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 470 470
Färdiga varor och handelsvaror 880 810

1 350 1 280
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 12 667 8 716
Fordringar hos intresseföretag – –
Aktuell skattefordran 1 570 1 427
Övriga fordringar 1 454 1 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 273 3 258

20 964 14 881

Kortfristiga placeringar 5 000 5 923

Kassa och bank
Kassa och bank 29 252 23 250

29 252 23 250
Summa omsättningstillgångar 56 566 45 334
SUMMA TILLGÅNGAR 114 677 112 948

Balansräkning
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Andelskapital 4 700 4 853
Reservfond 9 710 8 892

14 410 13 745
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 59 730 44 200
Årets resultat 8 301 16 348

68 031 60 548
82 441 74 293

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder – 65

– 65
Långfristiga skulder 20
Övriga skulder till kreditinstitut 4 862 9 958
Övriga skulder 11 682 14 548

16 544 24 506
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 215 321
Leverantörsskulder 3 137 4 372
Skulder till koncernföretag – –
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 2 926 1 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 414 7 839

15 692 14 084
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114 677 112 948

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 41 840 41 840

41 840 41 840
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga
Summa ställda säkerheter 41 840 41 840

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag och intresseföretag 5 425 3 000
Fastigo ansvarsbelopp 613 600
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 4 473 7 265

10 511 10 865

Balansräkning
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 148 16 388
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 649 -7 102

8 797 9 286
Betald inkomstskatt – -43
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 8 797 9 243
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -70 39
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -6 083 -117
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 608 -874
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 252 8 291

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 460 -2 968
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 895 11 655
Förvärv av finansiella tillgångar – –
Avyttring av finansiella tillgångar 9 507 9 960
Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 942 18 647

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital -153 105
Amortering av lån -7 962 -12 884
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 115 -12 779

Årets kassaflöde 5 079 14 159
Likvida medel vid årets början 29 173 15 016
Likvida medel vid årets slut 34 252 29 175
I Likvida medel ingår Kassa, Bank , övriga kortfristiga placeringar

kassaFlödesanalYs
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nyttjandeperiod

13 (28)
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nyttjandeperiod

13 (28)
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nyttjandeperiod

13 (28)
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nyttjandeperiod

13 (28)
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nyttjandeperiod

13 (28)
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 
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 leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång
 i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen 
 I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

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

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Leasingavtal kan klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal har 
klassificerats som operationell leasing.  Ett finansiellt leasingavtal är ett
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Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkrings- företag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Det  innebär att avgifterna kostnadsförs löpande i resultaträkningen. 

I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse
redovisas en avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger
förpliktelsen. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats.

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

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast
  kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
  företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Föreningen har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.Vilket innebär att alla 
pensionsförpliktelser räknas som avgiftsbestämda
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och
kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas som
Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som
sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas
på tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över-
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital-
andelsfonden.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag [och gemensamt styrda företag
som redovisas enligt klyvningsmetoden], elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som
uppkommer vid transaktioner med intresseföretag [och gemensamt styrda företag som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden] elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i
den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 
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Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar uppskrivningar.I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren 

2015 2014
Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 77 384 74 451
Byggverksamhet – 25
Egna Fastigheter 3 442 3 439
Medlemsverksmhet 3 936 4 020

84 762 81 935

2015 2014
Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 77 384 74 451
Byggverksamhet – 25
Egna Fastigheter 3 442 3 439
Medlemsverksamhet 3 936 4 020

84 762 81 935
Not 3 Övriga rörelseintäkter

2015 2014
Koncernen
Realisationsvinster 1 465 9 356
Övrigt 459 –

1 924 9 356
Moderföretaget
Realisationsvinster 1 465 9 356
Övrigt 459 –

1 924 9 356
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav
2015 män 2014 män

Moderföretaget
Sverige 85 72% 87 69%
Totalt i moderföretaget 85 72% 87 69%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2015-12-31 2014-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen 33% 33%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2015 2014
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 33 226 11 662 31 216 10 624
(varav pensionskostnad) 1) (1 039) 1) (1 158)

Koncernen totalt 33 226 11 662 31 216 10 624
(varav pensionskostnad) 2) (1 039) 2) (1 158)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 624 (f.å. 565) företagets ledning avseende
1 (1) personer. 

2) Av koncernens pensionskostnader avser 624 (f.å.565) företagets ledning avseende.
1 (1) personer.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2015 2014
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 496 31 730 1 241 29 975
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 1 496 31 730 1 241 29 975
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Avgångsvederlag

VD har särskilt anställningsavtal som innebär undantag från lagen om anställningsskydd. Avtalet innehåller 
regleringar av uppsägningstid innebärande tre månader från VD's sida. Vid uppsägning från föreningens sida är 
uppsägningstiden sex månader och avgångsvederlag utgår med tolv månader. 
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2015 2014
Koncern

KPMG revision
Revisionsuppdrag 83 75
Skatterådgivning 16 4
Andra uppdrag 13 13

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Moderföretag

KPMG revision
Revisionsuppdrag 80 70
Skatterådgivning 16 4
Andra uppdrag 13 13

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2015 2014

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 1 399 1 352
Inventarier, verktyg och installationer 919 1 305

2 318 2 657
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 917 1 303
Fastighetskostnader 1 401 1 354

2 318 2 657
Moderföretaget
Byggnader och mark 1 399 1 352
Inventarier, verktyg och installationer 919 1 305

2 318 2 657
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 917 1 303
Fastighetskostnader 1 401 1 354

2 318 2 657
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 149 999
Mellan ett och fem år 2 880 2 163

4 029 3 162

2015 2014
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 644 1 283

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 149 999
Mellan ett och fem år 2 880 2 163

4 029 3 162

2015 2014
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 644 1 283

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2015 2014
Koncernen
Övrigt 179 13 394

179 13 394
Moderföretaget
Övrigt 251 189

251 189

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2015 2014

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, övriga 589 907
Övrigt – –

589 907
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, övriga 589 905
Övrigt – –

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2015 2014

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag – –
Räntekostnader, övriga -334 -910

-334 -910
Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag – –
Räntekostnader, övriga -334 -910

-334 -910
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Not 10 Skatt på årets resultat

2015 2014
Koncernen
Aktuell skattekostnad – -43
Uppskjuten skatt 102 54

102 11

2015 2014
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad – -43
Uppskjuten skatt 88 68

88 25

Not 11 Byggnader och mark
2015 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 58 554 67 321
Nyanskaffningar 1 912 594
Avyttringar och utrangeringar -105 -9 361
Vid årets slut 60 361 58 554

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -10 004 -8 655
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 2
Årets avskrivning -1 399 -1 351
Vid årets slut -11 403 -10 004

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början – –
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Redovisat värde vid årets slut 48 958 48 550

2015 2014-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 58 554 59 856
Nyanskaffningar 1 912 594
Avyttringar och utrangeringar -105 -1 896
Vid årets slut 60 361 58 554

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -10 004 -8 655
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Omklassificeringar – 2
Årets avskrivning -1 399 -1 351
Vid årets slut -11 403 -10 004

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början – –
Vid årets slut – –
Redovisat värde vid årets slut 48 958 48 550
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Varav mark 2015-12-31 2014-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 3 525 3 630
Redovisat värde vid årets slut 3 525 3 630

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 3 525 3 630
Redovisat värde vid årets slut 3 525 3 630

Not 12 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
2015 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 87 895 103 700
Vid årets slut 85 800 87 895

Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 87 895 87 700
Vid årets slut 85 800 87 895

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2015 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 34 814 34 745
Nyanskaffningar 797 1 001
Avyttringar och utrangeringar -1 030 -932
Vid årets slut 34 581 34 814

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -32 366 -31 992
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 909 932
Årets avskrivning -919 -1 306
Vid årets slut -32 376 -32 366

Redovisat värde vid årets slut 2 205 2 448

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2015-12-31. I kalkylerna genomförs en 
nuvärdesberäkning av bedömda framtida driftsnetton , Till summan av dessa driftsnetton adderas nuvärdet av 
ett bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Kalkylränta och avkastningskrav baseras på individuella 
bedömningar avseende risknivå och fastighetens marknadsposition. Tomtmark har värderats till gängse 
tomtpriser på respektive ort. 
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2015 2014-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 34 814 34 745
Nyanskaffningar 797 1 001
Avyttringar och utrangeringar -1 030 -932
Vid årets slut 34 581 34 814

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -32 366 -31 992
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 909 932
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -919 -1 306
Vid årets slut -32 376 -32 366

Redovisat värde vid årets slut 2 205 2 448

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2015 2014-12-31
Koncernen
Vid årets början 1 373 –
Omklassificeringar -1 373 –
Investeringar 1 124 1 373
Redovisat värde vid årets slut 1 124 1 373

Moderföretaget
Vid årets början 1 373 –
Omklassificeringar -1 373 –
Investeringar 1 124 1 373
Redovisat värde vid årets slut 1 124 1 373

Not 15 Andelar i koncernföretag
2015 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 100 100
Vid årets slut 100 100

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2015-12-31 2014-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Hsb Cv Utveckling AB, 556752-0142, Karlstad 1 000 100,0 100 100

100 100
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2015 2014-12-31
Moderföretaget
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Vid årets början 34 814 34 745
Nyanskaffningar 797 1 001
Avyttringar och utrangeringar -1 030 -932
Vid årets slut 34 581 34 814

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -32 366 -31 992
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 909 932
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -919 -1 306
Vid årets slut -32 376 -32 366

Redovisat värde vid årets slut 2 205 2 448
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100 100
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Not 16 Andelar i intresseföretag

2015 2014-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 105 5 248
Avyttring/ återbetlaning av andel -3 000 –
Årets andel i intresseföretags resultat -73 -143
Vid årets slut 2 032 5 105

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Avyttring – –
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut 515 3 588

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 105 5 248
Avyttring/återbet andel -3 000 –
Årets andel av HB resultat -73 -143
Vid årets slut 2 032 5 105

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut 515 3 588

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Andelar Kapital-
Intresseföretag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Värmprod Utveckling AB, 196 50,0 50 50
556758-7067, Karlstad
Hagapaddan Utveckling AB 273 50,0 50 50
556764-2953, Karlstad
HSB Produktion i Värmland HB 831 50 416 416

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Andelar Kapital-
Intresseföretag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Värmprod AB – –
556758-7067 196 50,0 50 50
Hagapaddan Utveckling AB –
556764-2953 273 50,0 50 50
HSB Produktion i Värmland HB – –

6 975 50,0 3 488 3 488
i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.

2014-12-31

2015-12-31
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Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2015 2014-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 053 5 053
Vid årets slut 5 053 5 053

Redovisat värde vid årets slut 5 053 5 053

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 053 5 053
Vid årets slut 5 053 5 053

Redovisat värde vid årets slut 5 053 5 053

Not 18 Andra långfristiga fordringar
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 345 1 500
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -155 -155
Vid årets slut 1 190 1 345

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 337 -1 337
Reglerade fordringar 147 –
Vid årets slut -1 190 -1 337
Redovisat värde vid årets slut – 8

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 345 1 500
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -155 -155
Vid årets slut 1 190 1 345

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 337 -1 337
Reglerade fordringar 147 –
Vid årets slut -1 190 -1 337
Redovisat värde vid årets slut – 8
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Not 19 Eget kapital

2015-12-31
Andels- Bundna Bal.res Summa
kapital Reserver inkl årets eget

resultat kapital
Koncernen
Ingående balans 4 853 8 943 66 719 80 515
Effekt av rättelse av
fel – 1 200 1 200
Justerad IB 4 853 8 943 67 919 81 715
Årets resultat 975 975

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital -153 -153
Summa -153 – – -153

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – 818 -818 –

-51 51 –

Summa – 767 -767 –

Vid årets utgång 4 700 9 710 68 127 82 537

2015-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels- Reserv- Bal.res Summa
kapital fond inkl årets eget

resultat kapital
Moderföretaget
Ingående balans 4 853 8 892 60 548 74 293
Årets resultat 8 301 8 301
Förändring av 
andelskapital -153 -153

Summa -153 – – -153

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – 818 -818 –
Summa – 818 -818 –

Vid årets utgång 4 700 9 710 68 031 82 441

Överföring mellan fria och bundna 
reserver
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Not 20 Långfristiga skulder

2015-12-31 2014-12-31
Koncernen
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut 4 862 9 958
Övriga skulder 11 682 14 547

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder – –

Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 4 862 9 958
Övriga skulder 11 682 14 548

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder – –

Not 21 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Vid nyproduktion sker det i samarbete med HSB produktion i Värmland HB, HSB Produktion i Värmland HB ägs 
till 50% av HSB Värmland Ek för och till 50% av HSB Produktion AB. Vinster och förluster i handelsbolaget 
fördelas lika efter avslutade projekt. 
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Not 22 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Avkastning på
totalt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutningen
Avkastning på
eget kapital: Årets resultat före skatt  / Genomsnittligt eget kapital

Soliditet: enligt HSB Kod dvs. Eget kapital+- övervärden eller undervärden /(Balansomslutning
 +- ev. övervärden eller undervärden - likvida medel)

Karlstad 2016-04-

Tore Olsson Ulf Bemler
Ordförande

Lennart Steen Per- Åke Fredricksson

Ulf Ljungdahl Caroline Fröling

Kersti Fallander Annette Björkman
Verkställande direktör

Carina Carlsson Ola Svensson
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Revisionsberättelse	  
Till	  föreningsstämman	  i	  HSB	  Värmland	  ek.	  för.,	  org.	  nr	  773200-‐3277	  

Rapport	  om	  årsredovisningen	  och	  koncernredo-‐
visningen	  
Vi	   har	   utfört	   en	   revision	   av	   årsredovisningen	   och	   koncernredo-‐
visningen	   för	   HSB	   Värmland	   ek.	   för.	   för	   år	   2015.	   Föreningens	  
årsredovisning	   och	   koncernredovisning	   ingår	   i	   den	   tryckta	   vers-‐
ionen	  av	  detta	  dokument	  på	  sidorna	  28	  -‐	  46.	  	  

Styrelsens	  och	  verkställande	  direktörens	  ansvar	  för	  årsredovisning-‐
en	  och	  koncernredovisningen	  

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

Revisorns	  ansvar	  

Vårt	  ansvar	  är	  att	  uttala	  oss	  om	  årsredovisningen	  och	  koncernre-‐
dovisningen	  på	  grundval	  av	  vår	  revision.	  Granskningen	  har	  utförts	  
enligt	   god	   revisionssed.	   För	   den	   auktoriserade	   revisorn	   innebär	  
detta	  att	  han	  eller	  hon	  utfört	  revisionen	  enligt	  International	  Stan-‐
dards	  on	  Auditing	  och	  god	  revisionssed	   i	  Sverige.	  Dessa	  standar-‐
der	  kräver	  att	  den	  auktoriserade	  revisorn	   följer	  yrkesetiska	  krav	  
samt	  planerar	  och	  utför	   revisionen	   för	  att	  uppnå	  rimlig	   säkerhet	  
att	  årsredovisningen	  inte	  innehåller	  väsentliga	  felaktigheter.	  	  

En	   revision	   innefattar	   att	   genom	   olika	   åtgärder	   inhämta	   revis-‐
ionsbevis	   om	   belopp	   och	   annan	   information	   i	   årsredovisningen	  
och	  koncernredovisningen.	  Revisorn	  väljer	  vilka	  åtgärder	  som	  ska	  
utföras,	   bland	   annat	   genom	   att	   bedöma	   riskerna	   för	   väsentliga	  
felaktigheter	   i	   årsredovisningen	   och	   koncernredovisningen,	   vare	  
sig	   dessa	   beror	   på	   oegentligheter	   eller	   på	   fel.	   Vid	   denna	   riskbe-‐
dömning	  beaktar	  revisorn	  de	  delar	  av	  den	  interna	  kontrollen	  som	  
är	   relevanta	   för	   hur	   föreningen	   upprättar	   årsredovisningen	   och	  
koncernredovisningen	   för	   att	   ge	   en	   rättvisande	   bild	   i	   syfte	   att	  
utforma	  granskningsåtgärder	  som	  är	  ändamålsenliga	  med	  hänsyn	  
till	   omständigheterna,	  men	   inte	   i	   syfte	   att	   göra	   ett	   uttalande	   om	  
effektiviteten	  i	  föreningens	  interna	  kontroll.	  En	  revision	  innefattar	  
också	   en	   utvärdering	   av	   ändamålsenligheten	   i	   de	   redovisnings-‐
principer	   som	   har	   använts	   och	   av	   rimligheten	   i	   styrelsens	   och	  
verkställande	  direktörens	  uppskattningar	  i	  redovisningen,	  liksom	  
en	  utvärdering	  av	  den	  övergripande	  presentationen	   i	  årsredovis-‐
ningen	  och	  koncernredovisningen.	  	  

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

Uttalanden	  

Enligt	  vår	  uppfattning	  har	  årsredovisningen	  och	  koncernredovis-‐
ningen	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  årsredovisningslagen	  och	  ger	  en	  
i	  alla	  väsentliga	  avseenden	  rättvisande	  bild	  av	  moderföreningens	  
och	   koncernens	   finansiella	   ställning	   per	   den	   31	   december	   2015	  
och	   av	   dess	   finansiella	   resultat	   och	   kassaflöden	   för	   året	   enligt	  
årsredovisningslagen.	   Förvaltningsberättelsen	   är	   förenlig	   med	  
årsredovisningens	  och	  koncernredovisningens	  övriga	  delar.	  	  

Vi	   tillstyrker	  därför	  att	   föreningsstämman	   fastställer	   resultaträk-‐
ningen	  och	  balansräkningen	  för	  moderföreningen	  och	  för	  koncer-‐
nen.	  

Rapport	  om	  andra	  krav	  enligt	  lagar	  och	  andra	  
författningar	  
Utöver	  vår	  revision	  av	  årsredovisningen	  och	  koncernredovisning-‐
en	   har	   vi	   även	   utfört	   en	   revision	   av	   förslaget	   till	   dispositioner	  
beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust	   samt	   styrelsens	   och	  
verkställande	   direktörens	   förvaltning	   för	   HSB	   Värmland	   ek.	   för.	  
för	  år	  2015.	  

Styrelsens	  och	  verkställande	  direktörens	  ansvar	  

Det	   är	   styrelsen	   som	  har	   ansvaret	   för	   förslaget	   till	   dispositioner	  
beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust,	   och	   det	   är	   styrelsen	  
och	   verkställande	  direktören	   som	  har	   ansvaret	   för	   förvaltningen	  
enligt	  lagen	  om	  ekonomiska	  föreningar.	  

Revisorns	  ansvar	  

Vårt	  ansvar	  är	  att	  med	  rimlig	  säkerhet	  uttala	  oss	  om	  förslaget	  till	  
dispositioner	   beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust	   och	   om	  
förvaltningen	  på	  grundval	  av	  vår	  revision.	  Vi	  har	  utfört	  revisionen	  
enligt	  god	  revisionssed	  i	  Sverige.	  

Som	  underlag	  för	  vårt	  uttalande	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  disposit-‐
ioner	   beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust	   har	   vi	   granskat	  
om	  förslaget	  är	  förenligt	  med	  lagen	  om	  ekonomiska	  föreningar.	  

Som	   underlag	   för	   vårt	   uttalande	   om	   ansvarsfrihet	   har	   vi	   utöver	  
vår	   revision	   av	   årsredovisningen	   och	   koncernredovisningen	  
granskat	  väsentliga	  beslut,	  åtgärder	  och	  förhållanden	  i	  föreningen	  
för	   att	   kunna	   bedöma	   om	   någon	   styrelseledamot	   eller	   verkstäl-‐
lande	   direktören	   är	   ersättningsskyldig	   mot	   föreningen.	   Vi	   har	  
även	   granskat	   om	   någon	   styrelseledamot	   eller	   verkställande	  
direktören	  på	  annat	  sätt	  har	  handlat	  i	  strid	  med	  lagen	  om	  ekono-‐
miska	  föreningar,	  årsredovisningslagen	  eller	  föreningens	  stadgar.	  

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

Uttalanden	  

Vi	   tillstyrker	   att	   föreningsstämman	   disponerar	   vinsten	   enligt	  
förslaget	  i	  förvaltningsberättelsen	  och	  beviljar	  styrelsens	  ledamö-‐
ter	  och	  verkställande	  direktören	  ansvarsfrihet	  för	  räkenskapsåret.	  	  

Karlstad	  den	  	  

	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
Peter	  Rosengren	   Roland	  Stridh	  
Auktoriserad	  revisor	   Av	  fullmäktige	  vald	  revisor	  
KPMG	  AB	   	  
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