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KINNA
– föregående års stämmoplats 
Kinna var platsen för HSB Götas ordinarie stämma 
2014. Hotellet tog emot 80-talet fullmäktigeledamöter, 
styrelse, revisorer och andra åhörare. På stämman 
agerade såväl ordförande Per Larsson och VD Henrik 
Zäther, liksom Fokusgruppernas företrädare när man 
redovisade sina olika insatser.

HSB – där möjligheterna bor

NÄSSJÖ
– stämmoplats 2015
HSB Göta genomför årets ordinarie stämma 
i Nässjö, i kulturhuset Pigalle den 18 maj. 
Stämmoförhandlingar med redovisning 
av det gångna verksamhetsåret, frågor och 
diskussion samt val av styrelse med mera 
står på arbetsordningen. 
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ORDFÖRANDE PER LARSSON ÖPPNADE STÄMMAN 2014 OCH ANSLOG EN POSITIV TON OM UTVECKLINGEN I HSB.

HENRIK ZÄTHER REDOVISADE, I EGENSKAP AV VD, VERKSAMHETEN.

HÅKAN KÄLLMAN INVALDES SOM NY LEDAMOT I STYRELSEN VID STÄMMAN.

FR.V. REVISORERNA JOHANNA LAGO OCH PONTUS ERLIDEN SAMT 
AVGÅENDE STYRELSELEDAMOTEN JAN JOHANSSON. ORDFÖRANDE 
FÖR STÄMMAN VAR MARKS KOMMUNALRÅD MARGARETA LÖVGREN.

NÄSSJÖ RESECENTRUM.

STADSHUSET.
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NÄR VI SUMMERADE 2013 för ett år sedan kunde jag 
bland annat konstatera att vi hade haft ett rekordår i 
försäljningen av nya bostadsrätter. En fortsatt stabil ut-
veckling på bostadsmarknaden har även 2014 borgat 
för en fortsatt mycket stark försäljning i våra bostads-
rättsprojekt. Under året har vi haft fem projekt igång, i 
olika faser, med sammanlagt 243 bostadsrättslägenheter. 
Bland annat skedde inflyttning i ett 
av våra större projekt på många år, 
HSB brf Torget i Jönköping, med 
totalt 70 bostadsrätter och en garage- 
anläggning innehållande 241 plat-
ser. Marknadspositionen har stärkts 
och vi planerar under innevarande 
år att starta nyproduktion i Halm-
stad och Jönköping. Under kom-
mande år ska vi också kunna starta 
ytterligare ett antal projekt i Var-
berg, Falkenberg, Halmstad, Borås 
och Jönköping. 

HSB GÖTA har under en rad år kunnat presentera en 
stabil tillväxt och goda resultat, vilket stärkt vår finansiella 
ställning. Tillsammans med en genomförd bankupp-
handling under 2014, som ger oss tillgång till mer lång-
fristiga krediter, har vår totala investeringskapacitet därmed 
ökat väsentligt. Med en attraktiv prisbild, befolkningstill-
växt och ett fortsatt mycket lågt ränteläge ser vi i närtid ljust 
på den framtida efterfrågan av bostadsrätter på våra till-
växtorter. 

SOM ETT RESULTAT av den goda resultatutvecklingen 
återinförde styrelsen under 2014 också HSB-bonus och 
betalade ut drygt 2,4 miljoner till våra ägare och med-
lemsföreningar, baserat på de inköp som gjordes året 
dessförinnan. En inte allt för vild gissning från min sida 
är att styrelsen kommer att besluta om att det utgår en 
bonus även under 2015.  

INOM HSB GAMBRINUS AB har vi under året konsoli-
derat beståndet med ett mindre förvärv i Halmstad på 
54 hyresrätter. Vårt sammanlagda bestånd av hyreslä-
genheter uppgår till drygt 2400 med målet att framöver 

HSB GÖTA STÅR STARKARE ÄN NÅGONSIN!

2014 – VD HAR ORDET

växa till 3000 genom förvärv och nyproduktion. Kapital- 
tillgången och ett fortsatt gynnsamt ränteläge innebär 
att vi satsar ännu mer på underhåll av våra fastigheter 
och investeringar i HSB Gambrinus.

HSB FASTIGHETSFÖRVALTNING GÖTA AB har i sin nya 
organisation nu verkat under ett år. Bolaget är väl rustat 
för tillväxt genom att vi erbjuder våra kunder och bo-

stadsrättsföreningar än mer kvalifi-
cerade och kompletta tjänster bland 
annat genom att Bygg & Installation 
numera finns integrerad i bolaget. 
HSB Förvaltning har en stabil resul-
tatutveckling och god orderingång 
med flera nya kunder – något vi vid 
en jämförelse inom HSB-sfären – 
ska vara stolta över.

NÄR DET GÄLLER förmågan att 
kunna bygga mer och på fler orter 
står det dock fortfarande och stam-

par! Även om det totala bostadsbyggandet ökade under 
2014 är utbudet alltjämt för litet. Regeringens mål om 
250000 nya bostäder på fem år är enligt alla experter 
orealistiskt. Man måste nu lägga mer reella förslag som 
får fart på byggandet och då handlar det om att lyfta fi-
nansieringsfrågan först och främst. Politiken vill att det 
byggs betydligt mer, men var finansieringen ska komma 
ifrån är inte alls tydligt. Staten själv har inte hittills varit 
beredd att gå in och hushållens skuldsättning ska inte 
öka, vilket leder till något av ett ”Moment 22” inom bo-
stadsmarknaden. Det finns också ett behov av att bygga 
för resurssvaga grupper där ett varaktigt bostadsbyggan-
de kräver åtgärder som fokuserar mer på efterfrågan än 
på utbudet. 

HÄR MÅSTE VI i HSB fortsätta delta i debatten och för-
stärka vår opinionsbildande roll.

Henrik Zäther, VD
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ETT OMFATTANDE informationsarbete inledde året för 
att fortsätta kunskapsspridningen om HSB Kod för brf. 
Genom HSB-ledamöter och brf-ledare lyfte vi fram 
nyttan, inte minst för att engagera nya förtroendevalda 
med stöd av Koden i bostadsrättsföreningarna. Detta 
arbete inleddes redan under 2013, men utvecklades 
för att förmå en första grupp brf att anta Koden vid 
stämmor under 2014. Ytterligare mallar och handfasta 
exempel på konkret tillämpning av Kodens regler har 
tagits fram som stöd för brf-styrelserna.

NÄR VI SUMMERAR resultatet har hittills ett 50-tal 
bostadsrättsföreningar antagit Koden, och med de 
indikationer vi har inför 2015 kommer ungefär lika 
många brf att ansluta sig under detta år. Det innebär 
att över en tredjedel av föreningarna antagit HSB Kod 
för brf inom HSB Göta, vilket är ett mycket gott resul-
tat i förhållande till övriga HSB-föreningar.
 Att ha instruktioner för valberedningen, arbetsord-
ningar och rutiner för styrelsens arbetsår, formulera 
några konkreta verksamhetsmål etc kommer att vara 
till stor nytta inför kommande års generationsväxling 
bland våra förtroendevalda. 

EN FORTSATT NYREKRYTERING av HSB-ledamöter 
har pågått under året. HSB-ledamoten är vår viktigaste 
medlemsförmån för bostadsrättsföreningen. Vårt tidi-
gare uppsatta mål att få fram ett drygt 40-tal helt nya 
HSB-ledamöter kommer att uppfyllas för att kunna 
klara generationsväxlingar och behålla en bra leda-
motfunktion. Under de närmaste åren kommer ett 
par utvecklingssteg att prövas vad gäller ledamotupp-
dragen.

INFORMATIONS- och kontaktarbetet för ledningarna 
i bostadsrättsföreningarna genomförs i hög utsträck-
ning genom våra borättkvällar, kombinerade med 
kundträffar. Borättkvällarna har kretsat kring teman 
som avskrivningsfrågor, skadeförebyggande arbete 
och försäkringsskyddet för brf och för medlem, regler 
kring andrahandsuthyrning, energismarta lösningar i 
våra fastigheter, aktuella juridiska frågor, HSB Kod för 
brf, bredbandsutbyggnaden mm. 
 HSB Göta genomförde också särskilda informations-
insatser med anledning av nylansering av HSB Bospar 
under maj månad.

ÄNNU EN HANDFAST samverkansinsats drevs under 
hösten genom den försäkringsupphandling som gjor-
des för alla brf i Södra Älvsborg med stöd av HSB 
Förvaltning och försäkringsmäklaren Söderberg & 
Partners. Modell för upphandlingen hämtades från 
motsvarande tidigare arbeten som vi gjort i Hallands 
och Jönköpings län. Genom samverkan lyckades vi 
återigen rejält pressa ner försäkringspremierna, sänka 
självriskerna och samtidigt förbättra försäkringsvillko-
ren. Ännu en god HSB-samverkan har därmed skapat 
påtaglig medlemsnytta!
 Rådgivningsarbetet via e-post och telefon fortsätter 
att ha en stor omfattning inom medlems- och förvalt-
ningsverksamheten. Antalet frågor av mer basal art 
ökar tydligt från enskilda medlemmar.

FOKUSGRUPPERNA har under sitt tredje verksamhets-
år presenterat skriftliga uppslag till HSB Götas styrelse. 
Flera av frågorna inordnas nu på olika sätt i HSB Götas 
och dotterbolagens löpande verksamhet. Med detta 
avslutas under våren 2015 arbetet inom Fokusgrup-
perna. En nysatsning för att stödja och utveckla ortsvisa 
brf-ledareträffar kommer att genomföras med start 
kommande höst bland annat som följd av Fokusgrup-
pernas konkreta förslag.

MEDLEMSVERKSAMHET

HSB Götas styrelse sommaren 2014.

Borättkväll i Borås.
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HSB GÖTAS MÅL är att erbjuda en attraktiv och sund 
arbetsmiljö, där varje medarbetare kan bidra och kän-
na stolthet över att jobba i HSB. Medarbetarna är vår 
viktigaste resurs för att leverera kundnöjdhet. Vårt vär-
deringsarbete, att utveckla känslan av samhörighet och 
samverkan mellan avdelningar och grupper, fortsätter 
därför. Det är viktigt att skapa djupare förståelse för 
att våra enskilda dagliga handlingar har stor betydelse 
både för medlemmars, kunders, våra medarbetares lik-
som för företagets utveckling och framtid.
 Inom HSB vill vi ha en bra generations- och kom-
petensutveckling. Insatser genom teoretiska och prak-
tiska utbildningar görs kontinuerligt för att öka kom-
petensnivån. Studiebesök och samverkan med andra 
HSB-föreningar ger oss bredare insikter och möjlighe-
ter framöver. 

VID NYREKRYTERINGAR strävar vi efter att nå en bra 
balans mellan kön, ålder och förstärkning av den 
samlade kompetensen. Olika personligheter och ett 
aktivt mångfaldsarbete är bra förutsättningar för krea-
tivitet, kompetensutveckling och nytänkande. Omor-
ganisationen av HSB Förvaltning har resulterat i en 
del rekryteringar men även lett till att några befintliga 
medarbetare valde att utveckla sig mot nya roller. Sam-
tidigt har de nya medarbetarna under året bidragit till 
utveckling både i enskilda arbetsenheter och för hela 
organisationen.

MEDARBETARE

DEN GEMENSAMMA SATSNINGEN för en bättre hälsa 
har fortsatt under 2014. HSB-dagen i Isaberg samlade 
över 200 medarbetare och hölls genomgående med 
ett hälsotema riktat till individen. Under dagen i Hestra 
gavs inspirerande föreläsningar och aktiviteter inom 
hälsa- och kostområdena. 

INOM HSB GÖTAKONCERNEN har vi nu närmare 300 
medarbetare. Vid arbetstoppar och under sommar-
perioden är våra visstidsanställda och sommarjobbare 
viktiga och en stor tillgång för verksamheten.  
 Vi har även ett fortsatt samarbete med Fastighets-
branschens utbildningsråd. Det ger oss möjligheter att 
påverka framtidsbehovet inom vårt breda verksamhets-
område. Detta är därför ett viktigt arbete för att möta 
efterfrågan med rätt kompetens.

Medarbetare Bygg & Installation 2014.

2014 

Alla anställda 2014 Alla ledare 2014

59%41%

72%

28%
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KLIMATREDOVISNING

REDAN 2008 undertecknade HSB Göta HSB Klimat-
avtal och har sedan dess årligen redovisat klimatpå-
verkande utsläpp från verksamheten. Redovisningen 
följer HSBs gemensamma modell som bygger på den 
internationella beräkningsstandarden, Greenhouse 
Gas Protocol. Klimatpåverkan avgränsas i tre grupper:
•  Direkt klimatpåverkan från egenägda källor 

(egenägd uppvärmning samt drivmedel)
•  Indirekt klimatpåverkan från köpt el, fjärrvärme 

och fjärrkyla
•  Indirekt klimatpåverkan från tjänsteresor och 

produktion av bränsle.

Fjärrvärme står för merparten av vår klimatpåverkan, 
eftersom det är den enskilt största tillförda energipos-
ten. HSB har tillsammans med andra bostadsorganisa-
tioner kommit överens med Svensk Fjärrvärme om en 
beräkningsmetod för att miljövärdera fjärrvärme. Här 
räknas klimatpåverkan för alla använda bränslen ihop 
till en emissionsfaktor per fjärrvärmenät, som sedan kan 
multipliceras med den köpta energianvändningen.  

INOM HSB GÖTA är elförbrukningen i egna fastigheter, 
samt bränsle till servicebilar, traktorer och arbetsred-
skap andra stora energiposter. Vi klimatvärderar el en-
ligt en trappstegsmodell. De HSB-föreningar och bo-
stadsrättsföreningar som väljer att producera egen el, 
har mycket liten klimatpåverkan och hamnar på lägsta 
trappsteget. De som köper förnybar el på marknaden, 

får en klimatpåverkan motsvarande mellersta trappsteget. 
De som inte väljer aktivt, får så kallad nordisk residual-
mix med högst klimatpåverkan. 
 Vi ser en glädjande trend från flera av de leverantö-
rer vi samarbetar med att andelen förnyelsebart ökar 
på bekostnad av fossila bränslen. Flera energibolag 
erbjuder förnyelsebar el som standard och emissions-

KLIMATREDOVISNING – NYCKELTAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 prel 2013 slut 2014 prel

Totalt utsläpp, verkligt värde, ton CO2  2859  2815  3847  3563  2584  3196  2804  2397

Totalt utsläpp, graddagskorrigerat, ton CO2  3078  2920  3387  3793  2627  3330  2927 2623

Atemp, m
2  170 008  168 396  172 166  205 712  211 625  239 332  239 332  236 776

Utsläpp kg/atemp. Verkligt värde  16,82  16,72  22,34  17,32  12,21  13,35  11,72  10,12

Utsläpp kg/atemp, graddagskorr  18,11  17,34  19,67  18,44  12,41  13,91  12,23  11,08

Skillnad i förhållande till basår, %  0  −4  9  2  −31  −23  −32  −39 

kWh/Atemp verkligt värde  121  124  154  130  126  126  126  123

kWh/Atemp graddagskorr  136  132  128  142  129  133  133  137

HSBs klimatmål mäts mot nyckeltalet kilo koldioxidekvivalenter per uppvärmd yta (kgCO2e/Atemp, graddagskorrigerat). 
Målet i HSB Klimatavtal är en halvering av klimatpåverkan till 2023 jämfört med basåret 2008. 
Delmålen i minskningen av utsläpp ser ut så här: 
• till år 2016 med 30 procent • till år 2020 med 40 procent • till år 2023 med 50 procent
Redovisningen är preliminär till dess att emissionsfaktorer för el och fjärrvärme levererats för 2014. 

Servicebilar, traktorer och arbetsredskap  14 %

Elanvändning, egna fastigheter  6 %

Uppvärmning, egna fastigheter  71 %

Tjänsteresor  3 %

Uppvärmning och el kontor & lunchrum 6 %

 100 %

Forts. på sidan 8
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NYPRODUKTION

2014 

TROTS det gångna årets ekonomiska osäkerhet har vi 
haft en fortsatt mycket bra försäljning av vår nyproduk-
tion.

I BORÅS avslutade vi byggnationen av HSB brf Utsik-
ten och den 30 december fick projektet en godkänd 
slutbesiktning och inflyttning skedde i början av 2015. 
Vid inflyttning var alla 46 lägenheterna sålda. Arbete 
pågår för att få fram fler bostadsrättsprojekt i staden, 
bland annat på gamla regementsområdet.

I HALMSTAD har vi köpt tre hus med hyresrätter av 
kommunalägda HFAB på Maratonvägen. Här ska vi 
omvandla området och bygga ett nytt punkthus som 
ska innehålla 38 bostadsrättslägenheter. Planeringen 
av denna omvandling är igång och i början av år 2015 
söks rivningslov för ett hyreshus och med en ändrad 
detaljplan möjliggörs nybyggnationen.
 HSB Projektpartner förbereder ännu en byggnation 
utmed Söderkaj vid Nissans utlopp. Här planeras bygg-
start under sommarhalvåret för ett 50-tal bostadsrätter 
i en ny brf.

I JÖNKÖPING färdigställde vi i juni månad HSB brf 
Torget med 70 bostadsrättslägenheter samt 241 parke-
ringsplatser i underliggande garage.
 Byggnation av HSB brf City, som är en del av Atollen-
projektet och innehåller 42 stycken bostadsrättslägen-
heter, fortsatte planenligt och kommer att vara klara 
för inflyttning under september månad år 2015. Vid 
årsskiftet hade vi endast sex stycken osålda lägenheter 
i detta projekt.
 I HSB brf Stenhuggaren på Kålgården påbörja-
des försäljningen under september månad. Projektet 
innehåller 47 bostadsrättslägenheter och vid årsskiftet 
hade vi sålt 36 av dessa vilket får betecknas som en tyd-
lig försäljningsframgång. Bygget påbörjades under no-
vember månad med beräknad inflyttning hösten 2016.
 Projektering av de två kommande etapperna av villa-
byggnation på Samset har pågått under året med am-
bitionen att ha en byggstart i augusti 2015.
 Mot slutet av året påbörjades projekteringen av våra 
kommande bostadsrättsprojekt på Kålgården samt ut-
med Mellangatan på öster i Jönköping.

I HÖSTAS påbörjades HSBs första byggnation någon-
sin i HABO, HSB brf Parksäter som innehåller 38 bo-
stadsrättslägenheter i två punkthus. Vi har här tagit 
fram ett typhus som vi planerar att uppföra på fler 
platser, bland annat i Halmstad och på Samset i Jön-
köping. Därmed sparas projekteringskostnader då 
man använder samma ritningar och byggbeskrivningar 
flera gånger. 

I VARBERG fortsätter vårt arbete med framtagandet 
av ca 150 bostadsrättslägenheter i kv Svärdfisken nära 
Monarkområdet. Detta är ett samverkansprojekt med 
en grupp lokala entreprenörer. Detaljplanen beräknas 
vara klar våren 2015 och starten av byggnationen be-
döms ske i början av 2016.

I VÄRNAMO har vi under året sålt de sista lägenheterna 
i HSB brf Håven. Därmed har vi även här fyllt alla lä-
genheter med nya medlemmar.

OM VI SER TILL VÅRT markinnehav i olika orter inom 
vårt ansvarsområde så har vi en omfattande projekt-
portfölj för nybyggnation på de tillväxtorter där HSB 
Göta idag har möjlighet att bygga. De stora frågorna är 
vad som kommer att hända med våra kunders förmåga 
att köpa en bostad om byggkostnaderna fortsätter att 
stiga och räntenivån normaliseras? Och hur kommer 
samhället – där den nya regeringen flaggat upp en am-
bition om hela 250 000 nya lägenheter inom en fem-
årsperiod – att engageras? Det är avgörande frågor 
som kommer att grundlägga våra möjligheter att bygga 
nya HSB-bostäder inom HSB Göta kommande år. 

Byggnationen på HSB brf Utsikten i Borås blev klar under året.
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HSB brf City byggs inom Atollenkvarteren i Jönköping.

Mäklaren Henrik Holm och HSBs byggledare Emma Krantz vid modellen av brf Parksäter.

HSB brf Parksäter är HSB:s 
första projekt i Habo.
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HSB GAMBRINUS

2014 

I FASTIGHETSBOLAGET förvaltar vi vid verksamhets-
årets slut ett bestånd på 2441 (2356) lägenheter och 
cirka 200 lokaler. Det innebär en ökning av lägenhets-
innehavet, vilket beror på köpen av Husaren 3 på Ma-
ratonvägen i Halmstad, Braxen 21 och Abborren 10 ut-
med Hallarydsvägen i Gislaved samt en ombyggnation 
i Huskvarna till flera lägenheter.

VÅRT BESTÅND innehåller nu totalt 137 fastigheter, 
varav 42 i Jönköping, 84 i Borås, sex i Gislaved, två i 
vardera Värnamo och Halmstad samt en i Falkenberg.
 Den sammanvägda vakansgraden är 1,12%.

UNDER ÅRET har vi tömt två fastigheter i Borås. Under 
2015 kommer båda dessa fastigheter att totalrenoveras 
in- och utvändigt. Fastigheterna var i så dåligt skick att 
de var svåra att hyra ut. Efter renoveringen kommer 
bostäderna, som också blir fler till antalet, att bli några 
av de bästa hyresrätterna i Borås.
 I en tidigare butikslokal i centrala Huskvarna har vi 
under året byggt sex nya lägenheter. Denna satsning 
gör att det dels blir lättare att hyra ut ytorna, men ger 
även högre intäkter per kvadratmeter.

VI NOTERAR en minskad energiåtgång under året. 
Detta beror dels på en varm vinter men också på de 
energiförbättringsprojekt vi hittills utfört. Under hös-
ten ökade vi även takten med OVK-besiktningar och 
ytterligare energiprojekt som ska pressa ner våra energi- 
behov för framtiden. 
 Efter upphandling har ett nytt elavtal tecknats med 
Jönköpings energi för åren 2015–2017. Genom ett 
ramavtal finns nu även möjlighet för bostadsrättsfören-
ingarna att hänga på denna upphandling.

Några av våra hyresrätter på Karlsdalområdet i Värnamo.

Gambrinus hus på Varbergsvägen 14 i Borås genomgår en 
totalrenovering. Fastighetschef Mikael Carlson verkar nöjd.

EN HYRESGÄSTENKÄT har genomförts via AktivBo, vil-
ken besvarades av cirka 300 boende. Generellt sett fick 
vi goda betyg, men är inte nöjda utan strävar efter att 
bli ännu bättre. Vi har därför utarbetat åtgärdsförslag 
med tydliga mål. Vissa av dessa kommer sannolikt att 
få genomslag redan hösten 2015, då en ny enkät sänds 
till cirka hälften av våra hyresgäster.

KLIMAT...
Forts. från sidan 5

faktorerna för fjärrvärmen minskar som ett tecken på 
allt större andel förnyelsebart bränsle Drivmedelsleve-
rantörerna erbjuder även produkter där fossilt bränsle 
också blandas med förnyelsebart. Utvecklingen på 
marknaden tillsammans med våra egna insatser av en-
ergieffektiviserande åtgärder ger resultat. Driftsöver-
vakning samt olika åtgärder som genererar minskad 
energiförbrukning i våra hyresfastigheter, egenställda 
krav på energiförbrukning som är lägre än lagstifta-
rens ambitioner anges för bl a nyproduktion, utbyte 
till ny teknik eller bränslesnåla maskiner och arbets-
redskap inom förvaltningen, är alla exempel på våra 
egna åtgärder. 2014 års klimatredovisning visar på 
nära 40% minskning i förhållande till basåret 2008, 
mätt enligt definitionen för HSB Klimatmål. Verksam-
heten genererade totalt 2 397 ton utsläpp av klimat-
påverkande växthusgaser under år 2014, vilket är 462 
ton mindre än det totala utsläppet 2008.
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2014

HSB FASTIGHETSFÖRVALTNING GÖTA

DEN NYA ORGANISATIONEN i HSB FastighetsFörvalt-
ning Göta AB startade i början av året med att bland 
annat före detta HSB Göta Byggab integrerades i före-
taget och bildade ett eget affärsområde, Bygg & Instal-
lation.
 Året har präglats av arbetet med den nya organisa-
tionen och att få alla funktioner på plats. Framförallt 
har man inom affärsområdena Väst och Öst arbetat 
med att säkerställa att man levererar samma service till 
våra kunder oavsett vilket område man arbetar i. 
 Inom den administrativa verksamheten har diskus-
sionerna varit många beträffande de nya avskrivnings-
reglerna (K2/K3) som inneburit att årsredovisningar-
na med mallar behövt revideras. Ett flertal träffar inom 
HSB Riksförbund liksom i HSB Förvaltning har genom-
förts runt dessa komplicerade redovisningsfrågor. 

ETT STORT PROJEKT har även drivits för att lansera 
HSB Portalen som våren 2015 ersätter vårt gamla Sty-
relsenät. Portalen ger förtroendevalda tillgång till eko-
nomiska rapporter, uppgifter om lägenheter, lokaler, 
garage och p-platser etc i sin förening, liksom fortsatta 
attestmöjligheter av fakturor etc. Möjlighet att spara 
dokument som protokoll, avtal, meddelanden mm 
finns nu också i det nya verktyget. De föreningar som 
har Underhållsplan online kan se planen i Portalen 
liksom digitala ritningar. Alla HSB-medlemmar får där-
till tillgång till ”Mina sidor” där man finner uppgifter 
om sin lägenhet samt tillgång till avgiftsavier, aktuellt 
bosparande med mera. Försäkringsupphandling har 
genomförts i Södra Älvsborg under året med gott re-
sultat. I samtliga upphandlingar vi gjort har Länsför-
säkringar lämnat bästa offerter när det gäller premier 
och villkor. Totalt har dessa upphandlingar sänkt pre-
mierna med ca 3 miljoner kr för våra brf samt förbätt-
rat försäkringsskyddet, vilket är mycket uppskattat.
 Enheten för energioptimering och ventilation har 
vuxit under året med allt fler kunder och därmed fler 
medarbetare. Ett s k energipaket har arbetats fram för 
att kunna erbjudas våra kunder. Bland annat har HSB 
Gambrinus köpt fler tjänster för att energioptimera 
fastigheterna. Bostadsrättsföreningarna har genom in-
formation på Borättkvällar och besök från våra medar-
betare blivit ännu mer medvetna om möjligheten att 
hålla nere energiförbrukningen och därigenom kost-

naderna. Efterfrågan på våra tjänster stiger och en ut-
ökning av medarbetare i Södra Älvsborg och Halland 
planeras under 2015.

BYGGLEDNINGSGRUPPEN har under året drivit många 
uppdrag. Framförallt hos AB Sandhultsbostäder och 
AB Toarpshus har nya beställningar kommit som gäller 
ombyggnad av lokaler till lägenheter och totalombygg-
nad av fastigheter. Allt fler bostadsrättsföreningar har 
anlitat oss för yttre och inre besiktningar, som ska gö-
ras återkommande. Underhållsplaner har beställts av 
de kommunala bolagen i Borås vilket har inneburit 
besiktning av många fastigheter i de yttre kommunde-
larna här, liksom produktion av underhållsplaner för 
det berörda beståndet.

Våra energi- och ventilationskonsulter är efterfrågade.

➣
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AFFÄRSOMRÅDE STÄDSERVICE har haft ett mycket 
lyckosamt år med såväl nöjda kunder som medarbetare. 
En hel del nya kunder har tillkommit inom främst 
hemstädsektorn. En omorganisation har påbörjats un-
der senare delen av året. Planer för två delområden 
”hemstäd” samt” kommersiell städservice” har påbör-
jats och rekrytering av arbetsledare genomförts. Den 
nya organisationen sjösattes vid årsskiftet.

DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN har genom offentlig 
upphandling fått utökat förtroende för skötsel av de ti-
digare nämnda kommunala bolagen i Borås samt även 
ett par privata bostadsrättsföreningar. I Jönköping har 
vi lyckats få nya avtal på A6 samt med Mobis. Näck-
ström Fastigheter AB valde oss vidare som totalförval-
tare av deras nya äldreboende i Halmstad.

I HALLAND har vi flyttat all vår verksamhet till nya lo-
kaler på Susvindsvägen i Varberg. Här har vi fått än-
damålsenliga lokaler för både den tekniska och admi-
nistrativa förvaltningen liksom för våra byggledare och 
energikonsulter. Avtal om nya lokaler har även teck-
nats i Halmstad där vi kommer att flytta in i nya lokaler 
under våren. Vi kommer att hålla till på Högskoleom-
rådet på Linjegatan 3 med all vår verksamhet.

INOM BYGG & INSTALLATION har det hänt mycket 
rent organisatoriskt, från eget bolag till affärsområde 
inom HSB Förvaltning. En omorganisation genom-
fördes med sikte på rationalisering och att få en bättre 
struktur, detta för att bättre kunna svara upp mot kun-

Ytterligare nya elbilar tillkommer i vår verksamhet.

dernas kvalitetskrav och de lönsamhetsmål vi har. En 
försäljning av vår byggmaterialhandel genomfördes 
under våren. Köpare blev Woody som ser förvärvet 
som en inbrytning på marknaden i Vätterbygden. För 
HSB innebär det att vi får en stark leverantör som för-
ser oss med bra byggmaterial till rätt pris som gynnar 
vår konkurrenskraft och våra kunder.

INFÖR 2015 har bolaget omcertifierat enligt ISO 9001 
samt 14001. Detta omfattar nu hela verksamheten och 
innebär att även Bygg & Installation fullt ut är kvalitets- 
och miljöcertifierat.
 Inför 2015 ser vi många utmaningar på IT-sidan. 
Under hösten 2014 startades ett projekt för att upp-
gradera vårt affärssystem som möjliggör en detaljerad 
uppföljning både för kund och bolaget. Kommande 
höst byter vi ut vårt system Hambo till betydligt moder-
nare Fastnet inom administrationen.

Näckströms nya äldreboende i Halmstad förvaltar vi också nu.
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Föreningsverksamhet
Styrelse, ordinarie ledamöter
Per Larsson, Jönköping, ordförande
Lena Hansson, Borås
Håkan Källman, Värnamo
Anita Lundqvist, Jönköping
Torbjörn Hägg, Vetlanda
Leif Möller, Varberg
Siw Gustavsson, pers.repr Unionen
Jörgen Gustafsson, pers.repr Fastighetsanst. förbund

Verkställande direktör
Henrik Zäther, Jönköping

Firmatecknare
Per Larsson, Henrik Zäther, Anita Lundqvist 
och Evalotte Skoglund, två i förening.

Revisorer
Pontus Erliden, KPMG med Johanna Ottvar från samma 
företag som ersättare samt en revisor från BoRevision 
AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning
Greger Johansson, Jönköping, Lennart Axelsson, S Älvs-
borg, Ove Johansson, Halland, Karin Sjögren, Södra di-
striktet och Ann Johansson, Östra distriktet. Rolf Lind 
har varit adjungerad tjänsteman i valberedningen.

Ombud till HSB Riksförbunds årsstämma 2014
På uppdrag av fullmäktige utsåg styrelsen Per Larsson 
som ombud med Henrik Zäther som ersättare till års-
stämman 2014.

Föreningsstämma och sammanträden
Ordinarie föreningsstämma med HSB Götas fullmäktige 
genomfördes i Kinna den 12 maj 2014. Styrelsen har 
under året haft sex protokollförda sammanträden.

Medlemsantal
Vid utgången av kalender- och verksamhetsåret var 
medlemsantalet 24 480 (23 930), varav 285 (284) aktiva 
bostadsrättsföreningar. Bospargruppen uppgick vid 
denna tidpunkt till 975 (892) av totala antalet medlemmar.

Verksamheten
Vår affärsidé
HSB Göta erbjuder sin lokala marknad kompletta bo-
endelösningar. 

Verksamhetsgrenar
HSB Götas verksamhetsgrenar består av nyproduktion 
av bostäder, finansiella tjänster, medlems- och utbild-
ningsverksamhet som utförs av moderföreningen. I 
dotterföretagen bedrivs administrativ och teknisk fast-
ighetsförvaltning, byggservice samt fastighetsägande.

Moderföreningen
Nettoomsättningen för moderföreningen har ökat från 
42,4 mkr år 2013 till 49,1 mkr år 2014. Rörelseresultatet 
uppgår till -7,8 mkr (-6,6 mkr) och årets finansnetto 
blev 14,7 mkr (30,1 mkr). 
 Från förvaltade bostadsrättsföreningar har totala in-
låningen ökat från 421 mkr år 2013 till 430 mkr år 
2014, varav HSB i avräkning har ökat från 219 mkr 
2013 till 264 mkr år 2014. Inlåningen motsvaras av lik-
vida tillgångar och fordringar som är omsättningsbara 
till likvida medel om behov skulle föreligga. Av kapita-
let i HSB i avräkning kan allt återbetalas till bostads-
rättsföreningarna inom 5 bankdagar, vilket följer kra-
ven i HSB Kod.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för HSB Göta ekonomisk förening med org.nr 726000-4044
avlämnar härmed årsredovisning för föreningens och koncernens verksamhet år 2014.
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Koncernen
Koncernen består av HSB Göta ek för och de helägda 
dotterföretagen HSB FastighetsFörvaltning Göta AB 
och HSB Gambrinus AB med dess dotterföretag, HSB 
Gambrinus Borås AB och HSB Gambrinus nr 2 i Borås 
AB, HSB Göta Byggaktiebolag, HSB Örlogsmannen 
Förvaltnings AB, och dess dotterföretag Örlogskämpen 
AB, HSB Göta Holding AB och dess dotterföretag Fas-
tighets AB Stjärnraketen, Fastighets AB Ödlan 12, Fas-
tighets AB Stjärnstegen och Jönköping Samset Fastig-
hets AB, samt HSB Göta Holding nr 2 AB och dess 
dotterföretag HSB Gambrinus nr 3 i Borås AB, HSB 
Gambrinus i Halmstad AB och Vinkelhaken 6 i Jönkö-
ping AB.
 Nettoomsättningen har i koncernen ökat från 349,3 
mkr år 2013 till 351,5 mkr år 2014. Resultat efter fi-
nansiella poster uppgår till 41,3 mkr (30,6 mkr). Årets 
redovisade resultat är 36,5 mkr (26,0 mkr). Vinstmargi-
nalen har ökat från 8,8 % år 2013 till 11,8 % 2014.

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar, fastigheter 

❚ Fastigheterna i koncernföretaget HSB Gambrinus AB 
har ett bokfört värde som uppgår till 670 mkr (636 
mkr) i bolaget. Marknadsvärdet beräknas till 1366 mkr 
(1 105 mkr) baserat på en internvärdering med ett av-
kastningskrav på i snitt ca 5,9 % på driftsnettot. Över-
värdet i Gambrinus fastigheter utgör 696 mkr (469 
mkr). Detta övervärde har inkluderats i den justerade 
soliditeten enligt HSB Kod. 

❚ Fastigheterna i koncernföretaget HSB Gambrinus 
Borås AB har ett bokfört värde som uppgår till 182 mkr 
(184 mkr) i bolaget. Marknadsvärdet beräknas till 271 
mkr (268 mkr) baserat på en internvärdering med ett 
avkastningskrav på i snitt ca 5 % på driftsnettot. Över-
värdet i Gambrinus Borås fastigheter utgör 88 mkr (84 
mkr), vilket har inkluderats i den justerade soliditeten 
enligt HSB Kod. 

❚ Fastigheterna i koncernföretaget HSB Gambrinus nr 
2 i Borås AB har ett bokfört värde som uppgår till 46 
mkr (46 mkr) i bolaget. Marknadsvärdet beräknas till 
88 mkr (82 mkr) baserat på en internvärdering med 
ett avkastningskrav på i snitt ca 5% på driftsnettot. 
Övervärdet i Gambrinus nr 2 i Borås fastigheter utgör 
42 mkr (36 mkr), vilket har inkluderats i den justerade 
soliditeten enligt HSB Kod.

❚ Fastigheterna i koncernföretaget HSB Gambrinus nr 
3 i Borås AB har ett bokfört värde som uppgår till 231 
mkr (231 mkr) i bolaget. Marknadsvärdet beräknas till 

291 mkr (279 mkr) baserat på en internvärdering med 
ett avkastningskrav på i snitt ca 5,3% på driftsnettot. 
Övervärdet i Gambrinus nr 3 i Borås fastigheter utgör 
60 mkr (48 mkr), vilket har inkluderats i den justerade 
soliditeten enligt HSB Kod. En fastigheter har sålts un-
der året.

❚ Fastigheten i koncernföretaget Vinkelhaken 6 i Jön-
köping AB har ett bokfört värde som uppgår till 59 
mkr (60 mkr) i bolaget. Marknadsvärdet beräknas till 
92 mkr (82 mkr) baserat på en internvärdering med 
ett avkastningskrav på 7% på driftsnettot. Övervärdet i 
Vinkelhaken 6 i Jönköpings fastighet utgör 33 mkr (22 
mkr), vilket har inkluderats i den justerade soliditeten 
enligt HSB Kod

❚ Under året har HSB Gambrinus i Halmstad AB för-
värvat två fastigheter. Dessa fastigheter har ett bokfört 
värde på 46 mkr och ett marknadsvärde på 61 mkr ba-
serat på ett avkastningskrav på i snitt 6 %. Övervärdet 
på 15 mkr har inkluderats i den justerade soliditeten 
enligt HSB Kod.

Finansiella tillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna i koncernen be-
står av andelar i HSB Projektpartner AB, HSB Riksför-
bund, HSB Göta/Sydost HR Center AB, HSB Väst IT 
AB, HSB GIT, HSB Habo-fastigheter HB, Southland AB, 
Hovslätts Kullar AB och Fastighets AB Stjärnkikaren 
samt ett mindre antal bostadsrätter. De finansiella om-
sättningstillgångarna i koncernen består av banktillgodo-
havanden, kortfristiga placeringar i bank och företags-
certifikat, obligationer, andelar i värdepappersfonder. 
Värderingen är gjord till anskaffningsvärdet.

Riskhantering och kontroll

Koncernen har en finanspolicy som styrelsen årligen 
behandlar. Senaste revideringen av policyn skedde i juni 
2014. Finanspolicyn reglerar ansvarsfördelning och risk-
hanteringen i koncernens förvaltning av finansiella till-
gångar och skulder. Såväl finansierings-, likviditets-, ränte-, 
kredit-, förvaltarrisk som administrativ risk regleras i poli-
cyn, liksom tillåten ränte- och kapitalbindning i skulder 
och placeringar. Styrelsen får varje tertial en skriftlig fi-
nansrapport med innehav och utveckling av de finan-
siella tillgångarna och skulderna.
 Föreningen har Finansinspektionens tillstånd att till-
handahålla betaltjänster. Rapportering sker till Finans-
inspektionen två gånger per år.
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Väsentliga händelser under året
Nyproduktion
Vi har under 2014 haft en fortsatt hög takt i försäljning-
en inom nyproduktionen. I våra fem pågående pro-
duktioner har det under året sålts 98 (100) bostäder. 
Prognosen är att merparten kommer att vara sålt till in-
flyttningen under 2015–2016. HSB brf Utsikten i Borås 
och HSB brf City i Jönköping, med 46 respektive 42 
bostadsrätter, nådde under perioden en försäljnings-
grad på 93 %. I juni 2014 färdigställdes HSB brf Torget 
i Jönköping med 70 bostadsrätter – här var allt slutsålt 
vid föregående årsskifte. Två nya produktionsstarter 
har skett, HSB brf Parksäter i Habo och HSB brf Sten-
huggaren i Jönköping, med 38 respektive 47 bostads-
rätter. 

Förvaltning
Koncernbolaget HSB FastighetsFörvaltning Göta AB 
har per 2014-01-01 förvärvat verksamheten i systerbola-
get HSB Göta Byggaktiebolag, via ett inkråmsförvärv. 
Härigenom övergick byggserviceverksamheten till ett 
nytt affärsområde inom HSB FastighetsFörvaltning 
Göta AB. Genom förvärvet kan bolaget erbjuda sina 
kunder en komplett leverans inom fastighetsförvalt-
ning. På miljö- och kvalitetsområdet har en omcertifi-
ering av verksamhetssystemet gjorts enligt ISO 9001 och 
ISO 14001 med godkänt resultat.

Förväntad framtida utveckling 
Vad avser nyproduktion de närmaste åren, borgar våra 
markresurser framförallt i Jönköping för en högre ny-
byggnadstakt.
 Totalt innehar HSB Göta över 1000 byggrätter en-
bart i Jönköpings kommun. Flertalet ligger i så centrala 
och bra lägen att de bedöms som mycket attraktiva.
 Takten i nyproduktionen bedöms kunna öka från 
dagens 50–150 lägenheter i produktion till det dubbla 
– vilket årligen ska ge 10–20 miljoner i ökat resultat 
framöver. Detta givetvis under förutsättning att efter-
frågan står sig och vi klarar hem finansieringen. Resultat-
ökningen ska användas till ytterligare markanskaffning 
och investeringar i fastigheter för att öka våra mark-
nadsandelar på fler orter. För övriga verksamhetsgre-
nar bedöms också fortsatt stark efterfrågan på tjänster. 

Förslag till vinstdisposition

Balanserade vinstmedel 179 369 666 kronor 
Årets resultat    6 616 070 kronor

 185 985 736 kronor

Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att medlen 
disponeras på följande sätt:

Avsättes till reservfond      330 000 kronor
Balanseras i ny räkning 185 655 736 kronor

 185 985 736 kronor

Av koncernens fria egna kapital om 278 978 433 
kronor avsätts 330 000 kronor till bundna reserver.

13

Försäljning av koncernbolag
HSB Göta Byggvaror såldes 2014-04-01 till Holgers 
Stugmaterial AB. Hälften av aktierna i Fastighets AB 
Stjärnkikaren och samtliga aktier i Fastighets AB Stjärn-
kryssaren har sålts under året.

Försäljning av fastigheter
Under året har HSB Gambrinus nr 3 i Borås AB sålt 
fastigheten Stjärtmesen 21, med 3 hyreslägenheter.

Förvärv av fastigheter
Husaren 3 i Halmstad och Braxen 21/Aborren 10 i 
Gislaved, med 54 respektive 26 hyreslägenheter har un-
der året förvärvats av HSB Gambrinus i Halmstad AB. 
 

Förväntad framtida utveckling 
samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Både omsättning och resultat har ökat under året, trots 
avyttring och neddragning inom delar av koncernen. 
Renodlingen borgar för att innevarande års omsätt-
ning och resultat kommer att fortsätta öka. Mycket är 
givetvis beroende av en fortsatt efterfrågan och utveck-
ling på våra marknader. Vi räknar fortsatt med att stär-
ka vår marknadsposition, via investeringar i mark och 
fastigheter, på prioriterade orter inom verksamhetsom-
rådet.
 I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter 
balansdagen.

 

 

➣
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  2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 351,5 349,3 324,8 401,3 417,2

Resultat efter finansiella poster, Mkr 41,3 30,9 26,6 33,9 38,8 

Eget kapital, Mkr 342,8 306,0 286,5 262,5 235,8

Balansomslutning, Mkr 2 135,0 1 997,0 1 837,4 1 560,3 1 376,0

Medeltal anställda 241,0 258,0 250,0 220,2 227,0

Kassalikviditet 141,9 % 114,1 % 101,4 % 100,5 % 95,8 % 

Soliditet exklusive inlånade medel 20,1 % 19,4 % 20,1 % 23,1 % 24,6 %

Soliditet enligt HSB Kod 45,3 % 41,7 % 39,6 % 41,1 % 35,7 %

Avräkningslikviditet enligt HSB Kod 174,7 % 156,9 % 128,6 % 133,4 % 83,7 %

Vinstmarginal 11,8 % 8,9 % 8,2 % 8,4 % 9,3 %

Avkastning på eget kapital 12,6 % 10,4 % 9,7 % 13,6 % 17,5 %

Avkastning på totalt kapital 4,2 % 4,2 % 4,0 % 4,9 % 4,8 % 

Koncernen i sammandrag
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STYRELSEN FÖR HSB GÖTA och  
dess dotterbolag fastställer ett antal 
affärsplaner för verksamheten, vilka 
normalt sträcker sig över en treårs-
cykel och följs upp kontinuerligt.  
Vi saxar några centrala delar ur 
gällande affärsplan för HSB Göta:

AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder vår lokala marknad 
ett tryggt och hållbart boende 
vilket inkluderar fastighetsförvalt-
ning med kundanpassad tjänste-
leverans i toppklass.

STRATEGIER

För att understödja våra mål 
arbetar vi strategiskt med att:

• Öka utvecklingstakten   
 genom nya tjänsteutbud,   
 paketering av tjänster och   
 mer digitala leveranser.

•  Bygga strategiska allianser   
 med externa partners    
 och utveckla större    
 samverkan inom HSB.

•  Vara en miljöföregångare.

•  Öka kostnadseffektiviteten   
 genom digitalisering    
 och samarbete.

KONKRETA MÅL FRAM TILL 2017

• Avkastning av eget kapital  
 ska ligga på 12%

• Nöjd-medarbetare-index (NMI)  
 ska öka till 84%

•  Nöjd-kund-index (NKI) ska öka  
 till minst 80%

•  Vinstmarginalen ska öka till 13%

•  I vår nyproduktion ska energi- 
 förbrukning vara 25% lägre än  
 samhällets krav (BBR).

AFFÄRSPLANERING I HSB GÖTA
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Nyckeltal i koncernen

Omsättningstillgångar inklusive lämnade fastighetslån 
till dotterföretag exklusive varulager i procent av 
kortfristiga skulder. 

Kassalikviditet

2010 2011 2012 2013 2014
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0 %

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
exklusive inlånade medel från förvaltade företag.

Soliditet exkl inlånade medel

2010 2011 2012 2013 2014
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Likvida medel och kortfristiga placeringar 
återbetalningsbara < 5 bankdagar i % av 
inlånade avistamedel.

Avräkningslikviditet enligt HSB Kod

2010 2011 2012 2013 2014
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Justerat eget kapital enl balansräkning + – ev
över/undervärden i % av balansomslutningen
+ – ev över/undervärden – likvida medel

Justerad soliditet enligt HSB Kod

2010 2011 2012 2013 2014
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Resultat efter finansnetto i procent 
av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på eget kapital

2010 2011 2012 2013 2014
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Rörelseresultat plus finansiella intäkter i
procent av genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital

2010 2011 2012 2013 2014
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HSB – där möjligheterna bor
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Resultaträkningar (tkr)       
 
  Not Koncernen HSB Göta

 1 januari–31 december  2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning  3, 5, 7  351 542 349 255 49 062 42 432

Fastighetskostnader samt

kostnader för sålda varor och tjänster  4, 5 7  –248 378 –255 238 –33 469 –25 378

Bruttoresultat   103 164 94 017 15 593 17 055 

Försäljningskostnader   –2 548 –2 883 –843 –1 009

Administrationskostnader   –43 581 –40 021 –22 789 –22 152

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 6  881 –1 838 273 –444

Rörelseresultat  1, 2  57 916 49 276 –7 767 –6 550

Resultat från finansiella poster: 

Resultat från andelar i koncern- & intresseföretag  8  15 320 16 120  6 891  17 282

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar  9  1 804 656 4 384 3 092

Ränteintäkter och liknande resultatposter  10  8 700 13 536 8 808 14 365

Räntekostnader och liknande resultatposter  11  –42 395 –48 678 –5 365 –4 632

Resultat efter finansiella poster   41 345 30 910 6 951 23 557 

 

Bokslutsdispositioner  12  0 0 21 460

Skatt på årets resultat  13, 14  –4 868 –4 719 –355 –935

ÅRETS RESULTAT   36 477 26 191 6 616 23 083
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Balansräkningar (tkr)       
 
  Not Koncernen HSB Göta

 31 december  2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 15

Goodwill   0 47 0 0

  0 47 0 0

Materiella anläggningstillgångar  16

Byggnader och mark  35 1 412 505 1 334 425 0 0

Inventarier, verktyg, investeringar i annans fastighet   17 314 19 645 432 529

Pågående ombyggnation   17 032 19 356 0 0

  1 446 852 1 373 427 432 529

Finansiella anläggningstillgångar 17

Andelar i koncernföretag   0 0 70 720 72 075

Fordringar hos koncernföretag   0 0 180 151 156 118

Andelar i intresseföretag   10 179 10 164 4 943 4 952

Andra långfristiga värdepappersinnehav   38 862 38 873 38 862 38 873

Uppskjuten skattefordran 24 7 464 1 922 17 17

Andra långfristiga fordringar   2 259 1 006 1 059 84

  58 765 51 965 295 752 272 119 

Summa anläggningstillgångar   1 505 616 1 425 438 296 183 272 649

Omsättningstillgångar      

Varulager m.m.

Fastigheter i lager  35  2 980 6 491 2 980 6 491 

Bostadsrätter i lager   1 657 15 619 1 657 15 619

Framtida byggprojekt   12 719 12 419 12 719 12 419

Varulager   848 4 534 0 0

  18 204 39 063 17 356 34 529
Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar   25 575 36 005 688 1 913

Fordringar hos koncernföretag   0 0 37 076 23 633

Fordringar hos intresseföretag  1 244 702 1 244 702

Fordringar hos förvaltade föreningar  589 639 589 639

Skattefordran   6 877 9 149 6 667 5 597

Övriga fordringar  18  105 916 133 439 104 022 135 443

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  19  7 945 6 931 2 593 648

  148 146 186 864 152 879 168 576

Kortfristiga placeringar  26 179 588 179 037 179 588 179 037

Kassa och bank  20  283 398 166 647 279 103 161 593

Summa omsättningstillgångar   629 336 571 611 628 927 543 736

SUMMA TILLGÅNGAR   2 134 952 1 997 050 925 110 816 385
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Balansräkningar (tkr)       
 
  Not Koncernen HSB Göta

 31 december  2014 2013 2014 2013

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 21

Andelskapital   43 283 42 942 43 284 42 942

Reservfond      10 744 9 590

  43 283 42 942 54 028 52 532

Balanserat resultat  263 066 236 875 179 370 157 441

Årets resultat   36 477 26 191 6 616 23 083

  299 542 263 066 185 986 180 524

Summa eget kapital   342 826 306 008 240 013 233 056

Obeskattade reserver  22  0 0 74 84

Skulder

Avsättningar

Avsättning för uppskjuten skatt  23, 24  48 201 31 214 0 0

Avsättningar för pensioner    1 006 922 1006 0

  49 207 32 136 1 006 0

Långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut     1 196 629 1 108 307 0 0 

Övriga långfristiga skulder     5 000 0 0 0

  1 201 629 1 108 307 0 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  25, 26  12 087 12 108 0 0

Leverantörsskulder   25 835 41 580 9 623 26 587

Skulder till koncernföretag   0 0 230 810 118 326

Skulder till intresseföretag   992 0 992 0

Inlåning från förvaltade föreningar 27 429 671 420 931 429 671 420 931

Övriga skulder   18 905 16 120 7 716 12 259

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  28  53 800 59 859 5 205 5 141

  541 290 550 599 684 017 583 244 

Summa skulder   1 792 126 1 691 042 685 023 583 244

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 134 952 1 997 050 925 110 816 385

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter  29  1 501 787  1 235 220 0 0

Ansvarsförbindelser  30  101 521 187 188 100 118 185 241
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Kassaflödesanalyser (tkr)       
 
   Not Koncernen HSB Göta

 31 december  2014 2013 2014 2013

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster   41 345 30 910 6 951 23 557

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avsättningar  84 84 84 0

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  –824 1 755 –273 0

Resultat vid försäljning av dotterföretag  –11 377 –17 349 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar   23 768 22 777 1 453 106

Betald skatt   8 745 –8 261 –1 425 –5 234

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet   61 741 29 916 6 790 18 430

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av varulager m.m. exkl omklassificering 16 814 4 179 17 173 5 047

Förändring av kortfristiga fordringar   46 133 –31 569 16 767 –63 858

Förändring av kortfristiga skulder   –2 433 25 276 100 773 89 561

Kassaflöde från den löpande verksamheten   122 255 27 802 141 502 49 180

Investeringsverksamhet

Investeringar i byggnader, mark, inventarier   –102 437 –51 889 0 –375

Förvärv av koncernföretag  33  –50 –18 154 0 0

Försäljning av koncernföretag  34  150 7 404 0 0

Förvärv av intresseföretag   –25 –5 219 10 –7

Försäljning av anläggningstillgångar   4 499 13 916 0 0

Förändring av finansiella anläggningstillgångar   –1 232 8 963 –23 802 33 298

Kassaflöde från investeringsverksamheten   –99 095 –44 979 –23 792 32 916

Finansieringsverksamhet

Förändring av andelskapital   341 227 341 227

Koncernbidrag     10 441

Förändring av skulder till kreditinstitut   93 801 82 198 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   94 142 82 425 351 668

Årets kassaflöde  30 117 302 65 248 118 061 82 763

Likvida medel vid årets början  32 345 684 280 435 340 630 257 867

Likvida medel vid årets slut  32 462 986 345 684 458 691 340 630 
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och för första året också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som kon-
cernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Redovis-
ningsprinciper i moderföreningen”.
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Förvärvade immateriella tillgångar  Nyttjandeperiod
Goodwill  5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaff- 
ningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.
 Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del 
av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än 
ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i till-
gångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och repara-
tioner redovisas som kostnader när de uppkommer.
 För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande kompo-
nenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp 
i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar exklusive fastigheter
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod 
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens 
framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.
 Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffnings- 
tillfället i då rådande prisnivå.
 Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och maskiner  3–10 år

Investering i annans fastighet  5–10 år

Avskrivningar av fastigheter
För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponen-
ter bedömts vara väsentlig. Byggnaderna består av ett antal komponen-
ter 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. De genomsnittliga avskrivningarna upp-
går till 1,6 % av anskaffningsvärdet.
 Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger 
till grund för avskrivningen på byggnader: 

Redovisnings- 
och värderingsprinciper

  Nyttjandeperiod

Stomme och grund  200 år
Värme/sanitet  60 år
El  50 år
Invändigt (ytskikt, vitvaror)  15 år
Fasad  60 år
Köksinredning  35 år
Yttertak  50 år
Ventilation/energi  30 år
Transport  30 år
Fönster, dörrar  50 år
Restpost  50 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 indika-
tion finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjan-
devärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgång-
en 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 åter-
vinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

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

Leasing – som leasegivare
Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första 
förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och 
underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvär-
det för varor beräknas enligt först in- först utprincipen. I anskaff-
ningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att 
bringa varorna till dess aktuella plats och skick.

Fastigheter och bostadsrätter i lager
Fastigheter och bostadsrätter i lager har upptagits till det lägsta av 
anskaffning- och marknadsvärdet på balansdagen.

Framtida byggprojekt
Framtida byggprojekt har upptagits till direkt nedlagda kostnader för 
respektive projekt.

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 finan-
siell 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 
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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 an-
skaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är di-
rekt hänförliga till förvärvet av tillgången.
 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.
 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar 
värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ned-
skrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
 Räntebärande finansiella anläggningstillgångar redovisas till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
 Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning 
av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som 
innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas 
därför som en post.
 Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar värderas efter 
det första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bolagets derivatinstru-
ment utgörs av ränteswappar för hedging av låneräntor.

Värdering av finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffnings-
värde. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
 Derivatinstrument med negativt värde redovisas som finansiella 
skulder och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk re-
lation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som 
överensstämmer med företagets mål för riskhantering.
 Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket ef-
fektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt 
att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och 
riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterad senast 
när säkringen ingås.

Säkring av ränterisk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar 
på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta 
och upplupen skuld avseende ränta och skillnaden redovisas som 
räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den 
ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma 
som om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta 
när säkringsförhållandet inleddes.

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 försäkringsföretag, och har inte längre någon för-
pliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning 
är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkast-
ning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda planer har företaget 
en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuva-
rande 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 förväntning-
arna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgång-
arna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obe-
talda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Föreningen har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i 
BFNAR 2012:1.
 Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbe-
stämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs 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.
 I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet 
på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning 
motsvarande tillgångens redovisade värde.

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 avse-
ende 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 för-
väntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skatte- 
satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har 
inte nuvärdeberäknats.
 Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv 
nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en 
väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat 
samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den upp-
skjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av an-
delar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggna-
der och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser 
tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.
 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balans-
dag. I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktel-
sen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första 
redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förplik-
telsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

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 sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kom-
mer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värde-
ras till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är 
uppfyllda:

–  De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen  
 sannolikt kommer att tillfalla företaget,

–  Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

–  Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som  
 är förknippade med varornas ägande till köparen,

–  Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande  
 förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar  
 inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt

–  De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till  
 följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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. Pågå-
ende ej avslutade uppdrag på löpande räkning tas upp till fakture-
ringsvärdet av det utförda arbetet.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris 
redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigstäl-
landegraden på balansdagen.
 Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter 
för utfört arbete på balansdagen i förhållande till beräknade totala 
uppdragsutgifter.
 Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de upp-
komna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att ersättas av be-
ställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas på till-
förlitligt sätt.
 En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sanno-
likt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 
uppdragsinkomsten.
 Nyproduktion av byggprojekt säljs genom sk ”paketering”, vilket 
innebär att resultatet redovisas som finansiell intäkt såväl i moder-
bolaget som i koncernen. Intäktsredovisning sker successivt i takt 
med nedlagda kostnader.

Försäljning av fastigheter och bostadsrätter i lager
Inkomst från försäljning av fastigheter och bostadsrätter i lager redo-
visas på överlåtelsedagen.

Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade 
med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
 Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att 
utdelning ska lämnas.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt 
innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett be-
stämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att er-
hålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det inne-
bär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren 
får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses för-
värvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet.

 Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar 
(inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader med-
räknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verk-
ligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av 
uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalin-
strument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt 
eventuell tilläggsköpeskilling.
 I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undan-
tag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt minoritetsintresse.
 Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. 
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen 
det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara till-
gångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller nega-
tiv goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid för-
värv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fast-
ställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotill-
gångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Intresseföretag
Intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde.

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 elimineras i sin helhet.
 Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med in-
tresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncer-
nens 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.

Redovisningsprinciper i moderföreningen
Redovisningsprinciperna i moderföreningen överensstämmer med 
de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen 
utom i nedanstående fall.

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

Skatt
I moderföreningen särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänför-
lig till obeskattade reserver.

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

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdis-
position i resultaträkningen.
 Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets ak-
tuella skatt.
 Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra 
egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen 
som en ökning av andelens redovisade värde.
 Återbetalda aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en 
minskning av andelens redovisade värde.
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Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 1 Allmänna tilläggsupplysningar 2014 2013 2014 2013  
 

 Medelantalet anställda 

 Antal årsarbetare  241 258 20 21  

 Varav män 158 177 7 7

 Könsfördelning företagsledning
 Andel kvinnor i %

 Styrelse  35%  30%  38% 38 %

 Ledningsgrupp  27%  30%  40% 40%
 

 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
Löner och ersättningar

 Styrelse och VD 3 116 3 447 1 939 1 944

 Övriga anställda 80 249 82 265 10 753 10 859  

 Totalt 83 364 85 711 12 691 12 803  

Sociala kostnader

 Styrelse och VD 2 314 2 405 1 378 1 285  

 – Varav pensionskostnader 1 411 1 410 844 758  

 Övriga anställda 30 022 29 924 4 270 4 373

 – Varav pensionskostnader 5 018 4 398 950 922    

 Totalt 32 336 32 329 5 648 5 658 

 – Varav pensionskostnader 6 428 5 808 1 793 1 680 

Årslön till VD (i moderföreningen) uppgår till 1279 tkr (1 207 tkr). Pensionen för VD omfattas av KTP-planen 
samt en premiestyrd tjänstepensionsförsäkring med 25 % i premie av lön. Vid uppsägning gäller sex månaders 
uppsägningstid och vid uppsägning från föreningens sida utgår avgångsvederlag motsvarande 12 månaders lön.

Arvoden till revisorer

KPMG AB

Revisionsuppdrag  619 697 269 202  

– Revisionsnära rådgivning  275 191 210 191

– Skatterådgivning  106 0 106 0 

BoRevision AB

 Revisionsuppdrag  43 67 43 67
 

 Övriga revisionsbyråer

 Revisionsuppdrag  0 29 0 0

  1 042 983 627 460         
 
 
Not 2 Avskrivning och nedskrivningar av immateriella  och materiella anläggningstillgångar 

 Goodwill  –47 –1 276 0 0

 Byggnader  –18 294 –16 651 0 0

 Inventarier, verktyg –5 028 –3 819 –98 –106

 Investeringar i annans fastighet –399 –1 031 0 0 

 Totalt  –23 768 –22 777 –98 –106
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Not 3 Nettoomsättning per verksamhetsgren  2014 2013 2014 2013

 Teknisk förvaltning  95 123 89 826 0 0

 Hyresförvaltning  179 161 171 526 3 798 4 123

 Administrativ förvaltning  25 836 25 468 0 0

 Medlemsverksamhet  7 466 7 454 7 466 7 454

 Byggnadsverksamhet  38 878 44 560 14 576 8 623

 Varuförsäljning  0 6 551 0 0

 Övrigt  5 078 3 870 23 222 22 232

 Totalt  351 542 349 255 49 062 42 432 

Not 5 Inköp och försäljning inom koncernen

 Inköp  65 265 68 977 2 297 2 575

 Försäljning  65 265 68 977 19 915 20 257 

 
Not 6 Övriga rörelseintäkter  och  rörelsekostnader

 Resultat vid utrangering/försäljning av inventarier  685 737 0 0

 Resultat vid försäljning av fastigheter/bostadsrätter  170 –2 575 273 –444

 Övrigt 25 0 0 0

 Totalt  881 –1 838 273 –444 

Not 4 Fastighetskostnader och kostnad för sålda varor och tjänster

 Fastighetskostnader 66 842 58 827 4 549 5 129 

 Kostnader för sålda varor och tjänster 181 537 196 411 28 920 20 249

  248 378 255 238 33 469 25 378 

Not 7 Operationell leasing

 Leasingavtal där företaget är leasetagare

 Framtida minimileaseavgifter avseende 
 icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 

 – Inom ett år 875 1 758 557 879 

 – Mellan ett och fem år 4 627 3 916 834 1 299

  5 501 5 674 1 391 2 178

 Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 6 051 4 935 1 487 1 598
 

 Leasingavtal där företaget är leasegivare

 Framtida minimileaseavgifter avseende 
 icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 

 – Inom ett år 42 935 36 561 384 1 165 

 – Mellan ett och fem år 32 835 13 226 3 803 2 110

 – Senare än fem år 3 744 0 0 0

  79 515 49 787 4 186 3 275 

 Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat 179 630 170 942 3 798 4 123

 För hyreskontrakt till bostäder har framtida leaseavgifter beräknats som tre månadshyror, vilket speglar   

 uppsägnings tiden. För hyreskontrakt till lokaler har framtida leaseavgifter beräknats som kvarstående hyror  

 under kontrakterad löptid.

Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta
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Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 8 Resultat från andelar i koncern- & intresseföretag 2014 2013 2014 2013
 
 Aneciperad utdelning på aktier i koncernföretag  0  0  8 256 17 300
 Koncernmässigt resultat 
 av försäljning dotterbolagsaktier 15 329 16 138 0 0
 Nedskrivning av andelar i dotterbolag 0 0 –1 355 0
 Resultat från andelar i intresseföretag –10 –18 –10 –18

 Totalt 15 320 16 120 6 891 17 282

Not 13 Skatt på årets resultat

 Aktuell skatt  6 456 –1 289 –355 –855

 Uppskjuten skatt  –11 324 –3 430 0 –80

 Totalt  –4 868 –4 719 –355 –935 

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

 Utdelning HSB ProjektPartner AB  1 802 669 1 802 669

 Resultat från övriga värdepapper 0 –14 0 –14

 Ränteintäkter långfristiga fordringar 2 1 2 1

 Ränteintäkter fordran koncernföretag 0 0 2 580 2 436

 Totalt 1 804 656 4 384 3 092

Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter

 Ränteintäkter  4 578 7 049 4 252 6 897

 Resultat kapitalförvaltningsportföljer  3 726 3 880 3 726 3 879

 Ränteintäkter kortfristig fordran koncernföretag  0 0 434 982  

 Föreningsavgälder  396 2 607 396 2 607

 Totalt  8 700 13 536 8 808 14 365

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

 Räntekostnader och liknande resultatposter –42 395 –48 678 –5 052 –4 157 

 Räntekostnader koncernföretag 0 0 –314 –475

 Totalt  –42 395 –48 678 –5 365 –4 632

        
 
   

Not 12 Bokslutsdispositioner 

 Förändring av avskrivningar utöver plan    11 19

 Erhållna koncernbidrag    700 6 840

 Lämnade koncernbidrag    –690 –6 399

 Totalt    21 460

Not 14 Avstämning av effektiv skatt procent procent  

Resultat före skatt  41 345 30 910 6 971 24 018
Skatt enligt gällande skattesats för moderföreningen  –9 096 –6 800 –1 534 –5 284
Avskrivning av koncernmässig goodwill 0 281 
Andra icke avdragsgilla kostnader –1 545 –210 –1 066 –174
Ej skattepliktiga intäkter 3 696 4 055 2 285 4 082
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande  –668 –80
aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag  5 627 0
Skatt hänförlig till tidigare år  8 568 484 –40 520
Uppskjuten skatt på temporära skillnader –11 354 –2 234
Övrigt  –96 –215
Redovisad effektiv skatt –4 868 –4 719 –355 –935 
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Not 15 Immateriella anläggningstillgångar  2014 2013  

 Goodwill

 Ingående anskaffningsvärde  6 381 6 381

 Utgående anskaffningsvärde  6 381 6 381

 Ingående avskrivningar  –6 334 5 058

 Årets avskrivningar  –47 –1 276

 Utgående avskrivningar  –6 381 –6 334  

 Utgående planenligt restvärde  0 47 

Noter (tkr)       
 
  Koncernen  

Not 16 Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark

 Ingående anskaffningsvärden  1 494 066 1 381 074 

 Förvärv dotterbolag 0 85 249

 Omklassificering från varulager  0 45 615

 Årets nyanskaffningar  50 516  3 336

 Om- och tillbyggnader  49 361 43 331

 Årets avyttringar  –3 784 –64 539

 Utgående anskaffningsvärden  1 590 167 1 494 066

 Ingående avskrivningar  159 641 148 914

 Förvärv dotterbolag 0 3 097

 Omklassificering från varulager 0 1 180

 Årets avskrivningar  18 294 16 650

 Årets avyttringar  –281 –10 200

 Utgående avskrivningar  177 654 159 641

 Utgående planenligt restvärde  1 412 505 1 334 425

 Varav byggnader  1 123 736 1 058 732

 Varav mark  288 769 275 398

 Taxeringsvärde byggnader  1 203 656 1 121 614

 Taxeringsvärde mark  409 630 373 048

 Totalt  1 613 286 1 494 662

 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

 Ackumulerade verkliga värden

 Vid årets början  1 815 321 1 685 776

 Vid årets slut 2 168 317 1 815 321

 Avkastningsmetoden består i en evighetskapitalisering av verkligt driftnetto, vilket dividerats med ett bedömt  

 marknadsmässigt direktavkastningskrav på mellan 5 och 8%, beroende på geografiskt läge. Under året har   

 dessutom värdering av samtliga fastigheter skett av kreditinstituten  i samband med låneomläggningar.
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Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 16 forts. 2014 2013 2014 2013
 

 Inventarier, verktyg och investeringar 
 i annans fastighet

 Ingående anskaffningsvärden 52 708 48 553 1 043 723

 Årets nyanskaffningar 4 884 7 441 0 375

 Årets avyttringar och utrangeringar –6 900 –3 286 0 –56

 Utgående anskaffningsvärden 50 691 52 708 1 043 1 043

 Ingående avskrivningar 33 062 31 313 513 462

 Årets avyttringar och utrangeringar –5 113 –3 101 0 –56

 Årets avskrivningar och nedskrivningar 5 428 4 850 98 106

 Utgående avskrivningar 33 377 33 062 611 513

 Utgående planenligt restvärde 17 314 19 645 432 529

 Pågående ombyggnation

 Ingående anskaffningsvärden 19 356 21 575 0 0
 Årets investeringar 47 037 41 112 0 0
 Överfört till byggnader och bostadsrätt att försälja –49 361 –43 331 0 0

 Utgående anskaffningsvärden 17 032 19 356 0 0

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar   2014 2013 

 Andelar i koncernföretag

 Ingående anskaffningsvärden    72 075 72 075

 Utgående anskaffningsvärden    72 075 72 075
 

 Ingående nedskrivningar    0 0

 Årets nedskrivning    –1 355 0

 Utgående nedskrivningar    –1 355 0

 Utgående restvärde    70 720 72 075

     
Specifikation av innehav    Antal  Kapital  Nominellt  Bokfört
vid årets slut:  Org nr  Säte  aktier  andel  värde  värde

HSB Gambrinus AB  556010-2500  Jönköping  282 500 100 % 28 250 25 189

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB 556223-3345 Jönköping 3 000 100 % 3 000 3 000

HSB Göta Byggaktiebolag 556363-8823  Jönköping  1 000 100 % 100 9 244

Örlogsmannen Förvaltnings AB 556710-2008  Jönköping  100 100 % 100 33 087

HSB Göta Holding AB 556868-9367  Jönköping  500 100 % 100 150

HSB Göta Holding nr 2 AB 556884-2214 Jönköping 500 100 % 50 50

Totalt bokfört värde       70 720

I koncernredovisningen ingår även dotterdotterföretaget Örlogskämpen AB, org nr 556739-8754, säte Jönköping. 
HSB Gambrinus Borås AB, orgnr 556724-1400, säte Jönköping, HSB Gambrinus nr 2 i Borås AB, orgnr 556166-4177
säte Jönköping, Fastighets AB Stjärnraketen, orgnr 556871-0353,  HSB Gambrinus nr 3 i Borås AB, orgnr 556678-9847, 
säte Jönköping, HSB Gambrinus i Halmstad AB, orgnr 556907-9766, säte Jönköping, Fastighets AB Ödlan 12, orgnr 556888-
0719, säte Jönköping, Vinkelhaken 6 i Jönköping AB, orgnr 556873-4924, säte Jönköping, Fastighets AB Stjärnstegen, orgnr 
556928-9498, säte Jönköping samt det under året förvärvade dotterdotterbolaget Jönköping Samset Fastighets AB, orgnr 
556966-3403.
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Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar, forts. 2014 2013 2014 2013
, 

 Fordringar hos koncernföretag

 Ingående anskaffningsvärden   156 118 188 598
 Tillkommande fordringar   26 195 26 020
 Reglerade fordringar   –2 162 –58 500

 Utgående anskaffningsvärden   180 151 156 118

 Utgående restvärde   180 151 156 118

 Andelar i intresseföretag

 Ingående anskaffningsvärden 10 164 4 945 4 952 4 945
 Årets anskaffningar 25 5 237 0 25
 Resultat från andelar i handelsbolag –10 –36 –10 –36

 Utgående anskaffningsvärden 10 179 10 164 4 943 4 952

Specifikation av innehav    Antal  Kapital  Nominellt  Bokfört
vid årets slut:  Org nr  Säte  aktier  andel  värde  värde

HSB Väst IT AB  556536-7512  Göteborg  10  33%  100  100

HSB Habo-fastigheter HB* 969752-5021 Jönköping 1 50 % 50 1 268

Southland AB* 556759-0848 Jönköping 340 34 % 34 3 550

HSB Göta/Sydost HR-Center AB* 556918-2586 Jönköping 250 50 % 25 25

Hovslätts Kullar AB 556292-0172 Jönköping 10 000 50 % 1 000 5 212

Fastighets AB Stjärnkikaren 556928-9480 Jönköping 250 50 % 25 25

*Varav ägt av HSB Göta ek. för      10 179

 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 Ingående anskaffningsvärden  38 873  39 863  38 873  39 863
 Årets avyttringar  −11  −990  −11  −990

 Utgående anskaffningsvärden  38 862  38 873  38 862  38 873
 
 Ingående nedskrivning  0  −363  0  −363
 Årets förändring nedskrivning  0  363  0  363

 Utgående nedskrivning  0  0  0  0
 
 Utgående restvärde  38 862  38 873  38 862  38 873
 
 Specifikation av innehav vid årets slut:
 HSB ProjektPartner AB  30 008  30 008  30 008  30 008
 Andelar i HSB Riksförbund  6 505  6 505  6 505  6 505
 Andelar i HSB GIT  20  20  20  20
 Andelar i bostadsrätter  2 324  2 335  2 324  2 335
 Övriga andelar  5  5  5  5

 Totalt  38 862  38 873  38 862  38 873
 
 Uppskjuten skattefordran
 Ingående anskaffningsvärden  1 922  2 193  17  97
 Förändring uppskjuten skatt  5 543  −271  0  −80

 Utgående anskaffningsvärden  7 464  1 922  17  17

 Utgående restvärde  7 464  1 922  17  17
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Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar, forts. 2014 2013 2014 2013

 

Not 18 Övriga fordringar 

 Skattekonto  7 481 356 6 749 4

 Upparbetad intäkt byggprojekt men ej fakturerad  96 623 87 720 96 623 93 378

 Fordran byggprojekt ej vinstavräknade kostnader  0 35 525 0 35 525

 Kortfristig del av långfristig fordran  7 7 7 7

 Övrigt  1 804 9 831 644 6 529

 Totalt  105 916 133 439 104 022 135 443

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Upplupna ränteintäkter  42  248  42  248

 Upplupna intäkter, övriga  5 800  4 514  2 445  169

 Förutbetalda kostnader  2 103  2 168  106  231

 Totalt  7 945  6 931  2 593  648

Not 21 Eget kapital i ingångsbalansräkningen 
    Balanserat
  Andels-  resultat inkl Totalt
 KONCERNEN kapital Reserver årets resultat kapital

 Enligt fastställd balansräkning 2012-12-31  42 715  39 727  204 106  286 548
 Effekter av byte av redovisningsprincip (BR)
 Omföring mellan poster i eget kapital   −39 727  39 727  0
 Uppskjuten skatt temporär skillnad fastigheter    −6 959  −6 959
 Justerad balans efter byte av
 redovisningsprincip (BR) 2013-01-01  42 715  0  236 874  279 589

 Förändring av andelskapital  227    227

 Årets resultat enligt fastställd resultaträkning   25 962 25 962

Not 20 Kassa och bank 

 Utöver likvida medel finns beviljad checkräkningskredit på 16 000 tkr (16 000 tkr) som per 2014-12-31  
 var utnyttjad till 0 kr (0 kr).

 Andra långfristiga fordringar
 Ingående anskaffningsvärden  1 012  1 119  91  280
 Årets nyförvärv  1 284  84  1 006  0
 Årets amorteringar  −31  −190  −31  −190

 Summa långfristiga fordringar  2 265  1 012  1 065  91
 Avgår kortfristig del av långfristig fordran  −7  −7  −7  −7

 Utgående anskaffningsvärden  2 259  1 006  1 058  84

 Utgående restvärde  2 259  1 006  1 058  84

 Specifikation av fordringar vid årets slut:
 Kapitalförsäkring  1 006  922  1 006  0
 Insatslån  7  13  7  13
 Inteckningslån  45  71  45  71
 Reverslån  1 200  0  0  0

 Totalt  2 259  1 006  1 059  84



31

Noter (tkr)       
 
   

Not 21 Eget kapital i ingångsbalansräkningen, forts. 

    Balanserat
  Andels-  resultat inkl Totalt
 KONCERNEN kapital Reserver årets resultat kapital

 Effekter av byte av redovisningsprincip (RR)

 Komponentavskrivningar    295  295

 Uppskjuten skatt komponentavskrivningar    −65  −65

 Summa effekter av byte av redovisningsprincip (RR)     230

 Eget kapital 2013-12-31  42 942  0  263 066  306 008

    Balanserat  
  Andels-  resultat inkl Totalt
 MODERFÖRENINGEN kapital Reservfond årets resultat kapital

 Enligt fastställd balansräkning 2012-12-31  42 715  8 685  158 346  209 746

 Effekter av byte av redovisningsprincip (BR) 

 Justerad balans efter av byte av

 redovisningsprincip (BR) 2013-01-01  42 715  8 685  158 346  209 746

 Förändring av andelskapital 227    227

 Enligt beslut på årsstämman

 Disposition enl årsstämmobeslut

 * Avsättes till reservfond   905  −905  0

 Årets resultat enligt fastställd resultaträkning    23 083  23 083

 Effekter av byte av redovisningsprincip (RR)     0

 Summa effekter av byte av redovisningsprincip (RR)     0

 Eget kapital 2013-12-31  42 942  9 590  180 524  233 056

 
 
   

Not 21 Eget kapital

    Balanserat
  Andels-  resultat inkl Totalt
 KONCERNEN kapital Reserver årets resultat kapital

 Belopp vid årets ingång  42 942  0  263 066  306 008
 Förändring av andelskapital  341    0
 Årets resultat    36 477  36 477
 Belopp vid årets utgång  43 283  0  299 543  342 485

  Andels- Reserv- Bundet Fria Totalt
 MODERFÖRENINGEN kapital fond kapital reserver kapital

 Belopp vid årets ingång  42 942  9 590  52 532  180 523  233 056
 Förändring av andelskapital  341   341   341
 Vinstdisposition enligt stämma   1 154  1 154  −1 154  0
 Årets resultat    0  6 616  6 616
 Belopp vid årets utgång  43 284  10 744  54 028  185 985  240 013
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Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 22 Obeskattade reserver 2014 2013 2014 2013

 Ackumulerad överavskrivning maskiner & inventarier    74  84

 Uppskjuten skatteskuld ingår med 18 tkr (23 tkr).

Not 23 Avsättning för uppskjuten skatt 

 Obeskattade reserver  1 281  1 088

 Temporära skillnader fastigheter  46 920  30 126

 Totalt  48 201  31 214

Not 24 Uppskjuten skatt

    Skatte-
    Redovisat mässigt Temporär
 KONCERNEN ÅR 2014  värde värde skillnad

 Väsentliga temporära skillnader

 Skillnad mot redovisat och skattemässigt värde fastigheter   1 412 505  844 027  568 478

 Obeskattade reserver   15 610  9 786  5 824

   1 428 115  853 813  574 302

 Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 33 851 446 kr.

    Uppskjuten Uppskjuten 
 KONCERNEN ÅR 2014  skattefordran skatteskuld Netto

 Väsentliga temporära skillnader

 Skillnad mot redovisat och skattemässigt värde fastigheter   0  −46 920  −46 920

 Obeskattade reserver   0  −1 281  −1 281

 Skattemässigt underskottsavdrag HSB Gambrinus   7 447  0  7 447

 Uppskjuten skattefordran/skuld   7 447  −48 201  −40 754

 Kvittning   0  0  0

 Uppskjuten skattefordran/skuld netto   7 447  −48 201  −40 754

    Skatte-
    Redovisat mässigt Temporär
 KONCERNEN ÅR 2013  värde värde skillnad

 Väsentliga temporära skillnader

 Skillnad mot redovisat och skattemässigt värde fastigheter   1 334 425  855 880  478 545

 Obeskattade reserver   16 424  11 481  4 943

 Övriga temporära skillnader   78  0  78

   1 350 927  867 361  483 566

 Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 8 658 240 kr.

    Uppskjuten Uppskjuten 
 KONCERNEN ÅR 2013  skattefordran skatteskuld Netto

 Väsentliga temporära skillnader 

 Skillnad mot redovisat och skattemässigt värde fastigheter     −30 126  −30 126

 Obeskattade reserver    −1 088  −1 088

 Övriga temporära skillnader   17  0  17

 Skattemässigt underskottsavdrag HSB Gambrinus   1 922  0  1 922

 Uppskjuten skattefordran/skuld   1 939  −31 214  −29 275

 Kvittning     0

 Uppskjuten skattefordran/skuld netto   1 939  −31 214  −29 275
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    Skatte-
    Redovisat mässigt Temporär
 MODERFÖRENINGEN ÅR 2014  värde värde skillnad

 Väsentliga temporära skillnader

 Nedskrivning andelar HSB Rf   78  0  78

   78  0  78

   Uppskjuten Uppskjuten 
 MODERFÖRENINGEN ÅR 2014  skattefordran skatteskuld Netto

 Väsentliga temporära skillnader

 Nedskrivning andelar HSB Rf   17  0  17

 Uppskjuten skattefordran/skuld netto   17  0  17

    Skatte-
    Redovisat mässigt Temporär
 MODERFÖRENINGEN ÅR 2013  värde värde skillnad

 Väsentliga temporära skillnader

 Nedskrivning andelar HSB Rf   78  0  78

   78  0  78

   Uppskjuten Uppskjuten 
 MODERFÖRENINGEN ÅR 2013  skattefordran skatteskuld Netto

 Väsentliga temporära skillnader

 Nedskrivning andelar HSB Rf   17  0  17

 Uppskjuten skattefordran/skuld netto   17  0  17

Noter (tkr)       
 
     

Not 24 Uppskjuten skatt, forts 

Not 25 Långfristiga skulder 2014 2013 2014 2013

 Skulder till kreditinstitut

 Förfallotidpunkt, upp till 1 år från balansdagen  654 636  12 108

 Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen  554 080  243 203

 Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen  0  865 104

 Totalt  1 208 716  1 120 415

 Samtliga skulder till kreditinstitut, oavsett förfallotidpunkt redovisas som långfristiga skulder,     
 enbart årets amortering redovisas som kort skuld. Skulder till kreditinstitut är avsedda att refinansieras löpande.

 Övriga långfristiga skulder

 Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen  5 000  0  0  0

 Totalt  5 000  0  0  0
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Noter (tkr)

  Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
  värde värde värde värde
 KONCERNEN 2014-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-12-31

 Tillgångar
 Kortfristiga placeringar  179 588  186 214  179 037  182 019

 Skulder
 Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas
 Ränteswappar  −809  −73 104  −559  −32 425

 Ränteswappar uppgår till nominellt belopp 635 746 tkr (471 145 tkr)

  Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
  värde värde värde värde
 MODERFÖRENINGEN 2014-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-12-31

 Tillgångar
 Kortfristiga placeringar  179 588  186 214  179 037  182 019

 Portföljvärdering har gjorts av placeringar i värdepapper.

Not 26 Derivat och finansiell riskhantering

r

  ÷

Not 27 Inlåning från förvaltade föreningar  2014 2013 2014 2013

 Avräkning med förvaltade föreningar  263 721  218 931  263 721  218 931
 Reversinlåning från HSB bostadsrättsföreningar  165 950  202 000  165 950  202 000

 Totalt  429 671  420 931  429 671  420 931

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Förskottsbetalda hyror  11 605  13 366  218  91
 Upplupna räntekostnader  2 277  3 340  168  568
 Upplupna semesterlöner och sociala avgifter  15 852  15 450  2 661  2 179
 Förutbetalda intäkter  15 182  11 016  0  0
 Förutbetald intäkt vinster nyproduktion i koncern  0  7 343  0  0
 Upplupna kostnader, övriga  8 884 9 344  2 157  2 303 

 Totalt  53 800  59 859  5 205  5 141

Not 29 Ställda säkerheter

 Fastighetsinteckningar  1 501 787  1 235 220  0  0

 Totalt  1 501 787  1 235 220  0  0

Not 30 Ansvarsförbindelser

 Borgen till förmån för koncernföretag  15 000  5 659  15 000  5 000
 Borgen till förmån för bostadsrättsföreningar  84 955  180 055  84 955  180 055
 Garantiförbindelser Fastigo  1 566  1 474  163  186  
 Totalt  101 521  187 188  100 118  185 241

Not 31 Betalda räntor och erhållen utdelning

 Erhållen utdelning  1 802  669  1 802  669
 Erhållen ränta  5 943  6 608  5 547  6 394
 Erlagd ränta  −35 537  −42 022  −114  −127

  Koncernen HSB Göta



35

Not 33 Förvärv av koncernföretag

 Köpeskilling/tilläggsköpeskilling
 Jönköping Samset Fastighets AB  50  0  0  0
 Fastighets AB Stjärnkikaren  0  50  0  0
 Fastighets AB Stjärnstegen  0  50  0  0
 Vinkelhaken 6 i Jönköping AB  0  18 343  0  0
 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten  0  −289  0  0
  50  18 154  0  0

 Förvärvade tillgångar och skulder
 Byggnader och mark  0  82 151
 Kortfristiga fordringar  0  1 109
 Likvida medel  0  289
 Summa tillgångar  0  83 549

 Avsättning för uppskjuten skatteskuld  0  4 000
 Långfristiga skulder  0  51 982
 Kortfristiga skulder  0  8 319
 Skatteskuld  0  806
 Summa skulder  0  65 107

Not 34 Försäljning av koncernföretag

 Försäljningspris  11 445  17 449
 Avgår: Säljarrevers  −11 245  −8 856
 Erhållen köpeskilling  200  8 593
 Avgår: Likvida medel i avyttrad verksamhet  −50  −1 189
 Påverkan på likvida medel  150  7 404

 Avyttrade tillgångar och skulder
 Byggnader och mark  0  40 657
 Inventarier  1 616  0
 Varulager  4 045  0
 Kortfristiga fordringar  1 729  42
 Likvida medel  50  1 189
 Summa tillgångar  7 440  41 888

 Avsättning för uppskjuten skatteskuld  0  0
 Långfristiga skulder  500  40 131
 Kortfristiga skulder  6 872  1 657
 Summa skulder  7 372  41 788

Noter (tkr)       
 
  Koncernen HSB Göta

Not 32 Likvida medel 2014 2013 2014 2013
, 

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel
 Banktillgodohavanden  283 398  166 257  279 103  161 593
 Kortfristiga placeringar  54 103  58 103  54 103  58 103
 Värdepapper i kapitalförvaltningsportföljer  125 485  120 934  125 485  120 934

  462 986  345 294  458 691  340 631

 Ovanstående poster har klassificerats som       
 likvida medel med utgångspunkten att:
 – De har en låg risk för värdefluktuationer.
 – De kan lätt omvandlas till kassamedel.
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Not 35 Fastighetsbestånd

Ägare  Fastighet  Kommun  Ägare  Fastighet  Kommun

HSB Gambrinus AB   HSB Gambrinus AB
 Jullen 5  Jönköping   Masen 3  Jönköping
 Apeln 42  Jönköping   Ankarcrona 13–14  Jönköping
 Medaljen 1  Jönköping   Planteringen 3  Jönköping
 Skruvmejseln 11  Jönköping   Släggan 4  Jönköping
 Biet 3  Jönköping   Jöransberg 1:51  Jönköping
 Flöjten 2  Jönköping   Venus 3  Jönköping
 Kalmar 1  Jönköping   Fänriken 7  Jönköping
 Kalmar 5  Jönköping   Lugnet 3  Gislaved
 Kalmar 6  Jönköping   Lugnet 10  Gislaved
 Kalmar 7  Jönköping   Jerusalem 12  Gislaved
 Kalmar 8  Jönköping   Krokodilen 21  Gislaved
 Klubban 3  Jönköping   Kompassen 1  Falkenberg
 Kniven 4  Jönköping   Korsnäbben 2  Borås
 Kniven 5  Jönköping   Släggan 5  Jönköping
 Leoparden 19  Jönköping   Karlsborg 4  Jönköping
 Leoparden 20  Jönköping   Karlsborg 5  Jönköping
 Linden 7  Jönköping   Kanariefågeln 3  Borås
 Ormbunken 8  Jönköping   Lommen 2  Borås
 Volontären 9  Jönköping   Vesslan 2  Borås
 Vårdkasen 1  Jönköping   Vesslan 3  Borås
 Rörsmeden 1  Jönköping   Vesslan 15  Borås
 Fursten Västra 1  Jönköping   Ejdern 4  Borås
 Linden 6  Jönköping   Anden 8  Borås
 Domherren 20 Jönköping   Korpen 9  Värnamo
 Domherren 21  Jönköping   Vipan 1  Värnamo
 Lärkboet 5  Jönköping   Svalörten 6  Värnamo
 Lärkboet 6  Jönköping   Lugnet 15  Gislaved
 Ryggen 1  Jönköping   Gruvan 16  Halmstad
 Virvelvinden 1  Jönköping   Nipan 3  Jönköping
 Fänriken 8  Jönköping   Karlsborg 6  Jönköping

HSB Gambrinus Borås AB   HSB Gambrinus nr 2 i Borås AB
 Byttorpsslätt 15  Borås   Byttorpslund 18  Borås
 Nunnan 6  Borås   Byttorpslund 17  Borås
 Knekten 4  Borås   Kameleonten 8  Borås
 Djäknen 4  Borås   Priorn 3  Borås
 Sillvalen 5  Borås   Munken 4  Borås
 Järven 11  Borås   Klerken 6  Borås
 Katten 11  Borås   Klerken 4  Borås
 Vargen 1  Borås   Kanslern 9  Borås
 Uttern 12  Borås   Fregatten 3  Borås
 Tigern 9  Borås   Fregatten 7  Borås
 Zebran 4  Borås   Fregatten 5  Borås
 Papegojan 10–11, 21–24  Borås   Rågången 3  Borås
 Papegojan 15  Borås   Rågången 1  Borås
 Papegojan 16  Borås   Sköldbucklan 1  Borås
 Ripan 8,9  Borås
 Ripan 6  Borås
 Papegojan 18  Borås
 Papegojan 5  Borås
 Kornknarren 3  Borås
 Kajan 8  Borås
 Tärnan 9  Borås
 Resedan 31  Borås
 Rågången 9  Borås
 Svärdsfästet 1  Borås
 Enhörningen 14  Borås
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Not 35 Fastighetsbestånd, forts.

Ägare  Fastighet  Kommun  Ägare  Fastighet  Kommun

HSB Gambrinus nr 3 i Borås AB  
 Priorn 2  Borås   
 Munken 6  Borås   
 Knekten 3  Borås   
 Junkern 8  Borås
 Lysmasken 10  Borås  HSB Gambrinus i Halmstad AB
 Sillvalen 3  Borås   Husaren 3  Halmstad
 Grindvalen 6  Borås   Braxen 21/ Abborren 10  Gislaved
 Hermelinen 5  Borås
 Stjärtmesen 7  Borås  Vinkelhaken 6 i Jönköping AB
 Katten 6  Borås   Vinkelhaken 6  Jönköping
 Katten 9  Borås
 Katten 10  Borås  HSB Göta ek för
 Mörsaren 4  Borås   Bankeryds-Nyarp 1:369  Jönköping
 Vargen 2  Borås   Kinna 26:79  Mark
 Bofinken 10  Borås   Sjöåkra 1:1  Jönköping
 Mjölner 1  Borås   Samset 1:1  Jönköping
 Fiskgjusen 1  Borås   Norra Hestra Kyrkobol 5:2 Gislaved
 Ormvråken 6  Borås   Hägern 1  Nässjö
 Ormvråken 7  Borås   Ryttaren 9  Varberg
 Fjällvråken 13  Borås
 Fjällvråken 4  Borås Fastighets AB Ödlan 12
 Strutsen 6 Borås   Ödlan 12  Jönköping
 Tranan 3  Borås
 Tjädern 7  Borås  Fastighets AB Stjärnraketen
 Tjädern 6  Borås   Tröinge 4:3  Falkenberg
 Långan 12  Borås
 Petersberg 14  Borås  Fastighets AB Stjärnstegen
 Blåsippan 2  Borås   Fågeln 13  Jönköping
 Blåklockan 2  Borås
 Blåklockan 5  Borås  Örlogsmannen Förvaltnings AB
 Blåklockan 4  Borås   Örlogsmannen 5  Jönköping
 Tjärblomstret 39  Borås 
 Råstenen 5  Borås Örlogskämpen AB
 Trindyxan 18  Borås   Örlogsmannen 6  Jönköping
 Hambon 1  Borås
 Spelmannen 10  Borås
 Blåklockan 3  Borås
 Blåklockan 7  Borås
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Föreningsstyrningsrapport           

HSB Göta anslöt sig 2009 till HSB kod för förenings-
styrning, som senare reviderats och antagits i en upp-
daterad version inom HSB-rörelsen att gälla från och 
med 2012. Koden har sin utgångspunkt i Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna 
och HSBs kärnvärderingar, förkortade som ETHOS. 
Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för 
att främja en öppen demokratisk medlemskontroll. 
Följer man inte koden ska man förklara varför man 
inte gör det. Koden ska säkra att medlemmarnas or-
ganisation och kapital används på ett bra sätt och 
beslut tas på ett transparent sätt.

HSB KOMPASSEN, likaså ett styrdokument antaget av 
HSB Riksförbunds stämma, utgör en grund för HSB 
Götas verksamhet. Kompassen anger HSB-rörelsens 
gemensamma uppdrag, vår vision, inriktningsmål, 
kärnvärderingar, synsätt och ansvarstagande. Vår finan-
siella rapportering följer de krav som HSB Kod ställer 
upp.  Fokus för den finansiella uppföljningen är: 

• Integrerad budget- och verksamhetsplanering.

• Möjlighet för styrelsen att löpande och i realtid få 
ekonomiska rapporter.

• Tertialvis rapportering görs till styrelsen av finan-
siella och verksamhetsmässiga mål samt rapporter 
om finansportföljens värdeutveckling med mera 
genom stöd från ekonomichef och VD. Senast i 
juni 2014 reviderade styrelsen finanspolicyn.

• Årsredovisningens uppställning ska följa HSB Kod.

• Återbetalningsberedskapen till HSB brf ska följa 
kodens krav att 80% av inlånade avistamedel ska 
kunna återbetalas inom fem bankdagar.

• HSB Götas soliditet är 2014-12-31 45,3%, 
beräknad enligt HSB-kod, som har krav om en 
soliditet i ett lägsta intervall om 15–30%.

• En kombination av egen och extern värdering av 
vårt innehav av fastigheter och byggnadsbestånd 
är genomförd. Värderingen är redovisad i Årsre-
dovisningen sid 12. Andra tillämpade värderings-
metoder är redovisade på sid 21.

Styrelseordföranden deltar alltid i slutrevisionsar-
betet för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen till 
styrelsen. Föreningsstyrningsrapporten är granskad 
av BoRevision genom Christer Weglin.

KOMMUNIKATION

HSB Göta kommunicerar i första hand externt ge-
nom hemsidan hsb.se/gota och medlemstidningen 
Hemma i HSB samt via nyhetsbladet Entré. Kontakter 
med media pågår i olika skeden för att på så sätt lyfta 
fram händelser, verksamhet och opinionsyttringar.

Bostadsrättsföreningarna erhåller, utöver via ovan-
stående vägar, information och service via styrelsenätet, 
nyhetsblad och olika former av informationsträffar, 
främst så kallade Borättkvällar och budget-/boksluts-
träffar. Juridisk rådgivning lämnas fortlöpande till såväl 
brf-styrelser som enskilda medlemmar både via e-post, 
telefon samt vid besök i föreningarna. Servicen med ju-
ristjour på HSB Riksförbund via telefon har varit upp-
skattade av medlemmar och förtroendevalda.

VALBEREDNINGEN

Valberedningens sammansättning framgår av förvalt-
ningsberättelsen, sid 11. Valberedningen, som väljs 
på årsstämman, arbetar efter en särskild instruktion, 
likaså fastställd av stämman. Sammankopplat med 
förslagen till stämman lämnas särskild rapport om 
valberedningens arbetssätt under det gångna året. 
Valberedningen har följt kodens krav på information 
omkring uppdraget, nomineringsrätt, kontroll av 
beroendeställning etc.

STÄMMOR

Föreningsstämman är HSB Götas högsta beslu-
tande organ, bestående av ombud som utses på 
Distriktsstämmorna, baserat på ett ombud per 325 
medlemmar inom respektive distrikt. HSB Göta ge-
nomförde sin ordinarie stämma den 12 maj 2014 i 
Kinna. Då medverkade 57 röstberättigade och där- 
utöver 13 personer.

STYRELSEN

Styrelsen har under kalenderåret haft sex proto-
kollförda sammanträden. Man har även genomfört  
styrelsekonferenser tillsammans med andra HSB-
föreningar. Styrelsen, som väljs på föreningsstämman, 
tillämpar en särskild arbetsordning som grund för sitt 
arbete. Sedan många år har man utvecklat och fast-
ställt en VD-instruktion. Ledamöterna har sitt sysslo-
mannaansvar och vårdnadsplikt mot den ekonomiska 
föreningen HSB Göta, motsvarande gäller för dotter-
bolagens styrelser.
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Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att anställa/
entlediga VD, fastställa arbetsordning och VD-in-
struktion, fastställa och följa upp policys, mål, budget 
och verksamhetsplan, samt till stämman lämna förslag 
till årsredovisning med ingående förvaltningsberättelse.

Styrelsen har behandlat frågor av viktigare art såsom 
nybyggnationsplanering, finansiering, etiska riktlin-
jer, affärsplan, fastighetsförvärv, HSB-ledamotfrågor-
na samt andra utvecklingsområden och samverkans-
frågor inom HSB. Kommunikation med revisor har 
genomförts via medverkan på styrelsemöte och ge-
nom ordförandens deltagande vid slutrevisionen 
samt därtill genom löpande kontakter.

Styrelsen har också genomfört den i koden föreskriv-
na utvärderingen av sitt eget arbete inför och i sam-
band med överläggningar på decembermötet. I sam-
band med detta har även en särskild utvärdering av 
VD genomförts, vilket även i övrigt aktualiseras lö-
pande under året av styrelsen.

Närvaron från ledamöterna under året vid samman-
träden framgår av följande:

 NÄRVARO

Per Larsson .....................6 av 6

Lena Hansson................6 av 6

Anita Lundqvist ............5 av 6

Torbjörn Hägg ................6 av 6

Leif Möller .......................6 av 6

Jan Johansson ...............2 av 6 (t o m 2014-05-12)

Håkan Källman .............4 av 6 (t o m 2014-05-13)

 
Utöver ovanstående ledamöter tillsätter de fackliga 
organisationerna Unionen och Fastighetsanställdas 
Förbund var sin ordinarie ledamot och en suppleant, 
vilket framgår av förvaltningsberättelsen. För respe-
ktive styrelseledamot finns ett dokumenterat utbild-
ningsbehov, vilka aktualiseras med utgångspunkt från 
behoven och möjligheterna under verksamhetsåret. 
Styrelseledamöternas bakgrund och kompetens som 
enskilda personer är i korthet följande:

PER LARSSON är sedan sju år ordförande i HSB Götas 
styrelse. 2007 var han vice ordförande i styrelsen och 
dessförinnan styrelsesuppleant under ett år.

Han är född 1946 och bor i villa i Jönköping. Per har 
varit byggnadsarbetare och kommunalt engagerad i 
Jönköping och Jönköpings län. Under åren 1995–
2005 var han kommunalråd i kommunen med ansvar 
för de tekniska frågorna. Bland annat utarbetades en 
ny stadsbyggnadsvision under Pers ledning. 

Han är HSB-ledamot och var tidigare ledamot och 
ordförande i Distriktsrådet i Jönköping.

Per är en folkrörelsemänniska och har särskilda kun-
skaper inom bygg- och exploateringsområdet, vilket 
är en viktig kvalitet för styrelsen och ledningen i HSB 
Göta. Per har lämnat de kommunala förtroendeupp-
dragen, sånär som att han är ledamot i Jönköpings 
Energi AB med tillhörande bolag.

LENA HANSSON, född 1950 i Borås där hon bor i 
HSB brf Kråkan. Hon har en omfattande erfarenhet 
från bank och kreditgivning i tidigare yrkesroller. Un-
der lång tid har hon arbetat i tidigare Götabanken, 
Nordea, Provinsbanken och slutligen inom Danske 
Bank, varifrån hon nu är pensionär. Lena har varit 
chef på lokal eller delregional nivå i bankerna. Hon 
tillför styrelsen kompetens inom finansiell styrning 
och det allmänna ekonomiska området, utöver att 
hon har god erfarenhet av bostadsrättsföreningarnas 
arbete, bland annat som HSB-ledamot. Hon är vice 
ordförande i brf Kråkan och aktiv i Styrelseakade-
mien i Borås.

ANITA LUNDQVIST, född 1946, har arbetat på Folk-
tandvården i Habo varifrån hon gick i pension under 
2011. Hon var suppleant i styrelsen under 2007 och 
invaldes som ledamot 2008. Anita har ett långt för-
flutet som ordförande i en HSB-bostadsrättsförening 
i Jönköping och är HSB-ledamot sedan några år i ett 
par föreningar. Hon har även erfarenhet av styrelsear-
bete i Folktandvården i Habo. Anita bor i bostadsrätt 
i Jönköping. Personligt har hon genom studier på 
gymnasienivå bättrat på språkkunskaper och även läst 
psykologi och företagsekonomi med mera. Hon är 
också engagerad i klimatfrågorna.

JAN JOHANSSON lämnade styrelseuppdraget vid 
stämman 2014-05-12.

HÅKAN KÄLLMAN, född 1962, invaldes i styrelsen vid 
HSB Götas stämma 2014. Han bor i HSB brf Håven i 
Värnamo och arbetar sedan 2010 som inköpschef på 
Invacare Rea AB i Diö, ett bolag inom Invacare kon-
cernen. Företaget levererar hjälpmedelsprodukter till 
sjuk- och hälsovården. Håkan har arbetat inom indu-
strin sedan 1988 med produktion, inköp och teknisk 
försäljning. 2002–2008 var han teknisk chef och sedan 
operativ chef för Dolomite AB.

Utöver styrelseuppdraget i egna HSB brf Håven sitter 
han med i två styrelser sedan 2007; Dolomite AB 
och Invacare Dolomite AB. Dolomite AB är idag ett 
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ETHOS
HSB:s kärnvärderingar:

ENGAGEMANG Vi vill skapa det goda boendet

TRYGGHET Vi står för ekonomisk, fysisk och social trygghet

HÅLLBARHET Vi arbetar med långsiktighet, kvalitet och miljömedvetenhet

OMTANKE Vi visar hänsyn och empati 

SAMVERKAN Vi samarbetar i öppenhet

industrifastighetsbolag, Invacare Dolomite AB är ett 
exportförsäljningsföretag för Dolomite och Invacares 
produkter. I botten har Källman en utbildning som 
ingenjör.
 
LEIF MÖLLER, som är född 1948 bor i bostadsrätt 
i HSB brf Kyrkoherden i Varberg och har varit ord-
förande i föreningen sedan överlämnandet. Han in-
valdes i HSB Götas styrelse vid stämman 2013.      

Leif är utbildad socionom. Sedan unga år har han va-
rit engagerad i förenings- och folkrörelsearbete. Han 
har även bred erfarenhet från kommunal verksam-
het. Under senare delen av sitt arbetsliv har han inne-
haft chefsroller i social- och omsorgsnämnder i kom-
munerna Ronneby, Lessebo och Varberg. 

TORBJÖRN HÄGG, född 1965, invaldes i HSB Götas 
styrelse 2009. Han var dessförinnan styrelsesupp-
leant 2006–2008. Torbjörn är engagerad som HSB-
ledamot i flera brf och var tidigare ordförande i 
dåvarande Distriktsråd för Höglandet, där han också 
tidigare varit ledamot i många år.

Till vardags är han ekonomichef på MP-bolagen i Vet-
landa, som är en privatägd koncern med huvudinrikt-
ning mot såväl metallbearbetning som träförädling. I 
botten är han civilekonom. Torbjörn tillför styrelsen 
kompetens inom främst ekonomi och organisation.

FOKUSGRUPPER

För att stimulera ett utvecklingsarbete startades un-
der hösten 2011 tre fokusgrupper med uppgift att 
analysera och lägga fram förslag till förbättringar och 
förnyelser inom våra kärnverksamheter medlem, ny-
produktion och förvaltning. Grupperna utses, efter 
nominering från distrikten, av huvudstyrelsen och 
rapporterar direkt till denna. Under 2014 har fokus-
grupperna dels rapporterat om sitt arbete på stäm-
morna samt under hösten lämnat skriftliga slutförslag 
till styrelsen.

VD 
Henrik Zäther, född 1965, har fortsatt varit VD un-
der verksamhetsåret. Principer om VDs ersättningar 
och övriga anställningsvillkor återfinns på sid 24. Ut-
värdering av VD:s arbete är genomförd enligt koden 
av styrelsen. VD är utbildad civilekonom och innehar 
i dag även uppdrag  utanför föreningen i form av 
ordförande i Stiftelsen HSBs Garantifond, ledamot 
av Fastigos styrelse samt ledamot i styrelsen för Hög-
skoleservice i Jönköping AB.

LEDNINGSGRUPP

HSB Götas koncernledningsgrupp består, utöver VD, 
av Rolf Lind, Evalotte Skoglund, Lise-Lei Hugosson, 
Kent Zerath och Mikael Carlson. Ledningsgruppen 
träffas efter en särskild mötesordning. Lönesättningen 
för ledningsgruppen baseras på traditionell månads-
lön. Ingen form av bonus- eller resultatbaserad lön 
finns för någon medarbetare.

REVISORER 
På föreningsstämman 2013-05-12 valdes Pontus Er-
liden, KPMG till revisor samt nyvaldes Johanna Lago, 
KPMG till revisorsuppleant. HSB Riksförbund har 
därutöver utsett Christer Weglin, BoRevision som 
revisor. Revisionsberättelsen återfinns på sidan 39 i 
Årsredovisningen. Arvoden och kostnader för revi-
sionen framgår av sidan 24. Företagsledningen har 
två möten per år med revisorerna.

INTERNKONTROLL

Vår interna uppföljning och kontroll bygger på 
månatlig avstämning mot budget per rörelsegren 
liksom mot uppsatta verksamhetsmål. Åtgärdande/
kompenserande insatser vidtas där kontrollen visar 
behov av detta eller där kontrollen kan anses svag. 
Särskild internrevisor finns ej.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

HSB Göta har vid bokslutstillfället ingen avvikelse i 
förhållande till regelverket i HSB kod.
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KINNA
– föregående års stämmoplats 
Kinna var platsen för HSB Götas ordinarie stämma 
2014. Hotellet tog emot 80-talet fullmäktigeledamöter, 
styrelse, revisorer och andra åhörare. På stämman 
agerade såväl ordförande Per Larsson och VD Henrik 
Zäther, liksom Fokusgruppernas företrädare när man 
redovisade sina olika insatser.

HSB – där möjligheterna bor

NÄSSJÖ
– stämmoplats 2015
HSB Göta genomför årets ordinarie stämma 
i Nässjö, i kulturhuset Pigalle den 18 maj. 
Stämmoförhandlingar med redovisning 
av det gångna verksamhetsåret, frågor och 
diskussion samt val av styrelse med mera 
står på arbetsordningen. 
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ORDFÖRANDE PER LARSSON ÖPPNADE STÄMMAN 2014 OCH ANSLOG EN POSITIV TON OM UTVECKLINGEN I HSB.

HENRIK ZÄTHER REDOVISADE, I EGENSKAP AV VD, VERKSAMHETEN.

HÅKAN KÄLLMAN INVALDES SOM NY LEDAMOT I STYRELSEN VID STÄMMAN.

FR.V. REVISORERNA JOHANNA LAGO OCH PONTUS ERLIDEN SAMT 
AVGÅENDE STYRELSELEDAMOTEN JAN JOHANSSON. ORDFÖRANDE 
FÖR STÄMMAN VAR MARKS KOMMUNALRÅD MARGARETA LÖVGREN.

NÄSSJÖ RESECENTRUM.

STADSHUSET.
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HSB Göta
Klostergatan 24, Box 628, 551 18 Jönköping

Tel 077-110 10 30 · Fax 036-16 30 45
E-post: fornamn.efternamn@hsb.se

www.hsb.se/gota
HSB – där möjligheterna bor

OMSLAGSBILDER FRÅN NYA HSB BRF TORGET I JÖNKÖPING
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