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2 ÅRSKRÖNIKA

I huvudet på vårVD
Jag har haft förmånen att leda verksamheten i HSB Mölndal under 
sju år. Under de åren har vi haft stora framgångar och lyckats uppfylla 
merparten av de mål som vi satt upp. 
    Just när allt går bra och utvecklas åt rätt håll är det lätt att låta bli 
att göra förändringar, även att man tror sig se de långsiktiga fördelarna. 
Orsakerna kan vara flera men i många fall handlar det om två saker – 
kortsiktiga vinster och/eller rädslan att misslyckas.
     Vi har bland annat vågat oss på att byta hela det systemstöd vi har 
i verksamheten samtidigt som vi gjort en omorganisation. Gamla 
invanda mönster och rutiner har rubbats vilket gjort det lite besvärlig-
are under en period. 
     I mitt huvud har naturligtvis tvivel snuddat mina tankar många 
gånger under de senaste två åren. ”Varför ställer du till det för dig?       
Njut istället av framgången!  Det går väl att leva en stund till med de 
gamla systemen? Kunderna kommer dessutom inte bli glada över att vi byter.  
Funkar verkligen ökad delaktighet i så mycket på en gång?”
     Så varför har vi genomfört två så stora förändringar samtidigt? 
Under en personalkonferens för några år sedan tog personalen fram 
de styrkor som var viktiga för vår fortsatta framgång. De enades om 
följande ord:

Hängiven, Framåtanda, Metodisk, Öppen för förändring, 
Självförtroende och Lojal.

Dessa ord, som jag personligen sammanfattar i ett ord – Passion – 
har gett mig mycket kraft i det förändringsarbete som krävts och som 
kommer krävas även framöver.
    Resan har bara börjat och jag är övertygad om att vi tillsammans
också fortsättningsvis fattar kloka och långsiktigt beslut. Den hängiven-
het och vilja som visats för att genomföra alla förändringar gör att 
mina tvivel är obefintliga just nu. Helheten kommer att bli riktigt, 
riktigt bra! 
    Förutom att tacka för året som gått vill jag också passa på att redan 
nu tacka för den passion jag kommer att möta ute i HSB-världen under 
2018 och framåt. Det är den som gör att vi uppnår vår vision  ”att vara 
den bäst ansedda aktören hos alla våra intressenter när det gäller 
boendet”.

Vi är på god väg!

David Blücher
VD, HSB MÖLNDAL

VD HAR ORDET2



VI BYGGER FÖR FLER MÖLNDALSBOR 
Allt vi bygger ska stå i flera generationer 
framåt. Det som skiljer oss från många 
andra aktörer är att vi även planerar 
för att förvalta och fortsätta relationen 
i många år framöver. De föreningar som
byggdes i vår regi på 40-talet har fort-
farande sin förvaltning hos oss. Att pro-
ducera nya bostadsrättsföreningar är en 
viktig del av vårt uppdrag med att skapa 
det goda boendet. Allt hänger ihop för 
att skapa trivsel.

Organisation
All nyproduktion sker i samverkan 
med HSB Produktion AB i handels-
bolaget HSB Produktion i Mölndal 
som vi äger tillsammans med dem. 
Vårt lokala engagemang är viktigt. 
Den personal som är tänkt att förvalta 
de nya bostadsrättsföreningarna är 
därför med så tidigt som möjligt i 
byggprocessen.

Nyproduktion 2017
Under 2017 hade vi inflyttning i vår 
första etapp på Stallbacken, HSB brf 
Hovslagaren, som stod klar i april. 
Andra etappen, HSB brf Vinnarkransen, 
kommer vara klar för inflyttning till 
hösten 2018.

I Kvarnbyn är det succesiv inflyttning 
i första etappen, HSB brf Rosendahl, 
under tiden januari–maj 2018. Andra 
etappen, HSB brf Mariedahl, är 
under försäljning och byggstartades 
under 2017. Dessa två projekt är ett 
samarbete mellan HSB Mölndal, HSB 
Göteborg och HSB Produktion AB.

Planarbeten
Pågående detaljplansarbeten är 
Heljered etapp 2 i Kållered och 
Gasellen i Krokslätt. I samråd med 
Mölndal stad har Heljeredsplanen 
omarbetats och ger i dagsläget 
plats för ca 140 lägenheter i fler-
bostadshus. Planarbetet för Gasellen
i Krokslätt tog fart i december 2017. 
Om vi lyckas hålla takten kan planen 
för de beräknade 54 lägenheterna i 
bostadsrätt antas i början på 2019.

Framtida projekt
Parallellt med pågående produk-
tion och planarbete arbetar vi med 
ett antal projektidéer för att kunna 
hålla en kontinuerlig nyproduktion 
framöver.

PRODUKTION DÅ, NU OCH FRAMÅT

APRIL 2017 Inflyttning etapp 1 
Stallbacken, HSB brf Hovslagaren

JAN– MAJ 2018 – Inflyttning 
Kvarnbyn HSB brf Rosendal

HÖSTEN 2018 – Inflyttning etapp 2 
Stallbacken, HSB brf Vinnarkransen

SAMHÄLLE/NYPRODUKTION 3
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FRAMGÅNGSRIKT MILJÖARBETE
HSB Mölndal klarar miljömålet
Vi vill inspirera våra kunder att vara del av ett resurseffektivt och hållbart samhälle 
på alla plan. Redan nu har 20 av våra 41 HSB-bostadsrättsföreningar anslutit sig till 
HSBs Klimatavtal och arbetar med energief fektiviseringar. 
     Sedan basåret 2008 har HSB Mölndal minskat koldioxidutsläppen till 61 ton 
(90%). Det gör att vi redan nu uppfyller vår del av HSBs riksgemensamma mål att 
minska utsläppen med 75% till 2023. 

Reviderat miljöarbete  
Resultatet enligt ovan, är effekten av djupgående miljöarbete. Sedan 2011 är HSB 
Mölndal miljödiplo merade vilket innebär att vi fortlöpande arbetar med miljöfrågorna 
och vidareutbildar personal både generellt och utifrån olika roller. Under 2017 
reviderades vårt miljöarbete av en extern miljörevisor för förnyelse av diplomeringen.
     Miljöbyggnad Silver är vår målbild i all nyproduktion. I brf Hovslagaren som är en 
av våra senaste bostadsrättsföreningar finns bland annat modern värmeåtervinning 
av både frånluft och avloppsvatten. Föreningen har solceller för egen elproduk tion, 
ett bra isolerat klimatskal och energieffektiva installationer för till exempel värme-
växlare, belysningsarmaturer samt styrning av inomhustemperaturen. 
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ÄNNU BÄTTRE OCH ENKLARE 
ATT VARA KUND

• 41 medlemsanslutna HSB-
bostadsrättsföreningar 

• 18 privata bostadsrätts-
föreningar som förvaltnings-
kunder

• 237 hyresrätter 

• 40 bostadsrättsföreningar 
använder sig av tjänsten 
Underhållsplan online 

• 39 bostadsrättsföreningar 
deltog på budgetkonferensen

OMBYGGNADSPROJEKT 

HOS BEFINTLIGA 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

HAR GENOMFÖRTS UNDER ÅRET

25

HSB MÖLNDAL 
I SIFFROR

En inloggning för allt
Under året har viktiga förändringar 
skett för att utveckla våra tjänster i 
HSB Portalen för framtida behov. 
Ambitionen är att tjänsterna ska vara 
lättillgängliga och kunna användas 
på såväl dator som smartphone. Med 
endast en inloggning når kunderna 
allt som rör den egna föreningen via 
HSB Portalen.  

Lätt att vara kund
I vår strävan att förenkla för våra 
kunder har vi under året arbetat fram 
ett nytt helhetserbjudande. Grund-
tanken är att de förtroendevalda i 
föreningarna ska känna sig trygga 
med att det löpande arbetet fungerar 
smidigt. Utifrån det har vi skapat 
helhetsavtal som innefattar ekonomisk 
administration, teknisk administration 
samt fastighetsskötsel. 
     Våra kunder ska med lätthet vara 
framgångsrika fastighetsägare. Därför 
erbjuder vi varje år möjligheten att 
stärka kompetensen inom viktiga 
områden såsom ekonomi, teknik, un-
derhållsplanering, styrelsearbete och 
juridik. Under året har vi dessutom 
stöttat våra HSB-bostadsrättsföreningar 
i arbetet med stadgeändringar.

Uppskattade konferenser
Den årliga brf-konferensen hölls på 
Marstrands Havshotell och innehöll 
såväl inspirationsföreläsning, juridik-
information samt besök av ramavtals-
leverantörer. I år kunde vi erbjuda 
HSB-bostadsrättsföreningarna två kost-
nadsfria platser eftersom HSB Mölndal 
gjorde ett bra ekonomiskt resultat 2016. 

Den alltid kostnadsfria budget-
konferensen var också ett uppskattat 
arrangemang, där styrelserna arbetade 
med sina egna budgetar.

Nöjda kunder
Vartannat år genomför vi en Nöjd-
kund-index-mätning (NKI). Formu-
lären skickades ut till ledamöterna i 
bostadsrättsföreningarna i höstas och 
hela 72% svarade.

NKI visade att drygt 90% är nöjda 
med HSB Mölndal som leverantör och 
nästan lika många tycker att vi lever 
upp till förväntningarna. Merparten 
tycker att HSB Mölndal ligger nära det 
perfekta idealet som leverantör.
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MEDARBETARE UTVECKLAR 
HSB FÖR FRAMTIDEN
Vi arbetar kontinuerligt med våra 
rutiner och arbetssätt för att utveckla 
helheten. Tillsammans med andra 
regionföreningar har vi under året 
implementerat ett HSB-gemensamt 
affärssystem i syfte att skapa en grund 
för framtida utveckling.  Arbetet har 
bidragit till ett fördjupat samarbete 
både internt och med andra region-
föreningar, vilket är en av flera 
positiva effekter.

Fokus på samarbete mellan 
kompetenser
För att understyrka vikten av samarbete 
har vi under året bland annat haft en
föreläsning med temat ”Jobbar vi 
tillsammans eller bara samtidigt”. Årets 
personalkonferens handlade om hur 
vi än mer kan ta till vara på våra olika 
kompetenser för att göra största möjliga 
nytta för våra medlemmar och kunder.

Nyanställda introduceras             
i HSB-världen
Alla nyanställda erbjuds att gå en 
grundläggande miljöutbildning samt 
HSBs gemensamma introduktionsdag. 
Vår personal deltar i de nätverk som 
finns inom HSB och behovsstyrd kom-
petensutveckling sker löpande under 
året. HSB Mölndal gör även betydande 
friskvårdssatsningar.

Nöjda medarbetare
Vi har generellt sett nöjda medarbetare 
i vår undersökning Nöjd-medarbetar-
index. På frågorna svarar 79–100% 
att de är nöjda, varav merparten är 
mycket nöjda med HSB Mölndal som 
arbetsgivare, sin arbetssituation och 
hur motiverade de är med sitt arbete. 

FORTSATT GOD TILLSTRÖMNING AV BOSPARARE
Det stora intresset för att bospara håller 
i sig. 2016 hade vi en ökning på 40%. 
Från den glädjande höga siffran fick vi 
en fortsatt ökning med 25% under 2017, 
från 880 till 1 098 bosparare. 
     Vi har också hälsat ca 550 nya 
medlemmar välkomna vilket gör att vi 
närmar oss 7 000 medlemmar i Möln-
dal. Att så många medlemmar och 
bosparare har tillkommit tror vi bland 
annat beror på våra attraktiva nyproduk-
tioner under året, samt möjligheten att 
få lägenhet i våra hyresrätter med bra 
lägen.

Information
Våra informationsvägar blir allt mer 
digitala med hemsida, nyhetsbrev och 
HSB Portalen. För de medlemmar som 
inte känner sig hemma i våra digitala 
kanaler har vi skickat ut brev under 
året med vanlig post där vi berättar om 
nyheter, aktiviteter och erbjudanden. 
Medlemstidningen ”Hemma i HSB” har 
även utkommit sex gånger under året.

Medlemskap som förenar nytta 
med nöje
För alla våra medlemmar anordnar vi 
löpande evenemang och aktiviteter. 
Under året har vi bland annat haft 
uppskattade seminarier inom trädgård 
och friskvård. Numera får shopping-
resan till Ullared anses vara etablerad 
i utbudet. De yngsta har fått gå på bio. 
   
  
Medlemmarna tycker till om oss
Under året genomfördes en Nöjd-
medlemsundersökning som visar
på överlag fortsatt nöjda medlemmar. 
Vi är glada över resultatet men bra kan 
bli bättre och förbättringar arbetar vi 
på varje dag. Här är några ord om vad 
medlemmarna tycker kännetecknar oss:

+25%
FLER BOSPARARE
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NY PLAN FÖR FRAMTIDEN
Vårt lokala målarbete utgår från HSBs nation-
ella styrdokument, vilket säkerställer att alla vi 
regionföreningar har samma vision, kärnvärden 
och uppdrag som grund för vårt arbete. 
Se illustration.

Utifrån styrdokumentet har HSB Mölndals 
styrelse satt upp nya övergripande mål för 2018 
och framåt. Personalen har sedan i sin tur 
arbetat fram HSB Mölndals aktivitetsplaner för 
det kommande året.

Allt arbete utgår från de tre huvudstrategier-
na som tagits fram gemensamt på nationell nivå.

• Öka effektivitetet
• Öka tillväxten
• Förstärka HSBs roll i samhället

HSBs gemensamma verktyg för styrning
Alla HSBs regionföreningar arbetar efter samma styr-
dokument för att hålla ihop vårt gemensamma varumärke. 

HSB kompassen
HSBs kod för föreningsstyrning
HSB varumärkesriktlinjer

Våra interna verktyg är 
HSB Mölndals stadgar
HSB Mölndals affärsplan
HSB Mölndals verksamhetsplan inklusive måldokument

STRATEGIKARTAN BYGGER 
HSBs FRAMTID

* HSB-organisationen = alla HSB-föreningar och HSB-bolag tillsammans





 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Mölndal 
ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för 
föreningens och koncernens verksamhet för år 2017, det 81:e 
verksamhetsåret.

Verksamheten
HSB Mölndal verkar inom Mölndal Stad och verksamheten 
omfattar de fyra kärnområdena: medlem, förvaltning, 
fastighetsägande och nyproduktion. Medlemsverksamheten 
och förvaltningen drivs inom HSB-föreningen, där även all 
personal är anställd. Fastighetsägandet bedrivs främst genom 
fyra dotterbolag som består av två kommanditbolag med 
bostäder, ett aktiebolag med bostäder samt ett aktiebolag med 
en större lokalfastighet. Syftet med bostadsfastigheterna är 
att dessa bland annat ska vara ett insteg i bostadskarriären 
för våra yngre medlemmar. Lokalfastigheten byggdes av HSB 
under 70-talet och idag finns delar av Sahlgrenska Universi-
tetssjukhusets administration och HSBs eget kontor som 
hyresgäster i fastigheten. Produktionen av nya bostäder 
utförs i samarbete med HSB ProjektPartner AB och bedrivs i 
det gemensamma bolaget HSB Produktion i Mölndal HB. 

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året genomfört en styrelsekonferens 
med tema verksamhetsstyrning/strategisk planering.

I övrigt har styrelsens beslut under året handlat om:
• Övergripande mål och verksamhetsstyrning
• Prognoser
• 2016 års bokslut
• Budget 2018
• Uppdatering av HSB Mölndals stadgar till                                

normalstadgar 2011 version 2
• Eventuell medverkan i HSB Finansstöd
• Remiss stadgeändring HSB Riksförbund med efterföljande beslut 

med anledning av frågan om ny nationell organisation
• Sälj- och byggstart HSB brf Mariedahl

Styrelsen får kontinuerligt rapporter avseende:
• Likviditet och avräkningsskuld 
• Nyproduktion och projektstatus
• Regelefterlevnad 
• Ekonomiska riskanalyser 
• Verksamhetsrapporter
• Nyckeltal och lönsamhet

Medlemmar
HSB Mölndal ägs av sina medlemmar; enskilda medlemmar 
och bostadsrättsföreningar. Antalet medlemmar vid årets 
slut uppgår till 6 920 st (6 406 st). 41 st av det totala medlems-
antalet utgörs av HSB Mölndals medlemskap i varje HSB-
bostadsrättsförening.

Väsentliga händelser under året
• Inflyttning i den nyproducerade HSB brf Hovslagaren                

skedde under april.
• 60% av aktieinnehavet i HSB Projektpartner AB                             

såldes i två poster till andra HSB-regionföreningar.
• Resterande 40% av ursprungligt aktieinnehav i HSB Projekt-

partner AB överläts vid årsskiftet till HSB Riksförbund ek.för.           
i utbyte mot medlemsinsatser.

• Hela affärssystemet byttes ut under våren och i samband med det 
lanserades nya e-tjänster.

• Med hänsyn till den nya penningtvättslagen som trädde i kraft          
den 1 augusti uppdaterades föreningens verksamhetsplan.

Koncernen
Koncernen består av moderföreningen HSB Mölndal samt     
de helägda dotterbolagen KB Flodhästen, KB Labacka, 
HSB Firrarna AB, HSB Mölndal Lokaler AB samt hälften-
ägarskap i Sandbäck Holding AB, Koksbacken Holding AB, 
Grässtäppen Holding AB, HSB Produktion i Mölndal HB samt 
Åby Stallbacke Utveckling AB.

Kommentarer resultaträkningen
Koncernen redovisar ett positivt resultat innan skatt med 
39,4 mkr (23,7 mkr), vilket till största delen beror på försälj-
ning av en större aktiepost.

Hyresintäkterna i koncernen minskade med 0,9 % jämfört 
med föregående år, 21,4 mkr (21,6 mkr).

Övriga intäkter ökade till 115,8 mkr (79,1 mkr) vilket är 
hänförligt till successiv vinstavräkning i nyproduktionsprojekt.

Kostnader för drift, underhåll och entreprenadkostnader  
ökade till 114,4 mkr (72,2 mkr) vilket beror på nyproduktion 
och summan skall ställas i relation till posten övriga intäkter. 
Underhåll i fastighetsbeståndet minskade med 0,5 mkr 
jämfört med föregående år och utfallet blev 3,4 mkr vilket är 
något över budgeten för året.

Fastighetsskatten ökar något jämfört med föregående år, 
1,1 mkr (0,7 mkr).

Avskrivningarna minskar jämfört med föregående år. Den 
genomsnittliga avskrivningen är 2,8% (2,5%).  

Centrala administrationskostnader ökar till 17,9 mkr (16,0 
mkr), och merparten av ökningen kommer från satsning på 
nya affärssystem och e-tjänster.

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar består av reavinst från försäljning av 
en aktiepost i HSB Produktion AB samt utdelning från HSB 
Projektpartner. Utdelningen är i princip på en oförändrad 
nivå jämfört med föregående år 3,2 mkr (3,2 mkr).

Räntenettot minskar något jämfört med tidigare år 1,6 mkr 
(1,7 mkr).
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Kommentarer balansräkningen
Balansomslutning minskar främst som en följd av den stora 
aktieposten som avyttrades under året. 

Egna kapitalet ökade med 49,4% till 119,8 mkr (80,2 mkr). 
Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2017 och 
soliditeten ökar till 48,0% (30,2%).

Låneskulden (räntebärande) minskar med 30% till 102,5 mkr 
(146,6 mkr), minskningen beror främst på att moderfören-
ingen har amorterat bort sina lån. Den bundna inlåningen 
från bostadsrättsföreningarna har minskat med 8 mkr 
samtidigt som avräkningsskulden ökar med motsvarande 
belopp 8,2 mkr till 78,0 mkr.
 

Kommentarer finansieringsanalysen
Under 2017 har kassaflödet varit positivt, 45,4 mkr (2,2 
mkr), och de likvida medlen har ökat till 80,5 mkr (35,1 
mkr).

Moderföreningen
Moderföreningen redovisar ett positivt resultat efter finan-
siella poster med 50,8 mkr (3,2 mkr). 

Avräkningsskulden 
Skulden till våra ägare (HSBs bostadsrättsföreningar) på 
avräkningskontot var vid utgången av 2017 78,0 mkr och 
HSB Mölndals kassa plus checkräkning på 7,5 mkr uppgick 
till 88,0 mkr. Koncernens fastighetsbestånd värderas regel-
bundet av extern värderingsfirma. Marknadsvärdet bedöms 
med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, 
det vill säga en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata ges värden som överensstämmer 
med de bedömningar marknaden kan antas göra under 
rådande marknadssituation. Vid den fastighetsvärdering 
som utfördes 2012 och delvis förnyades 2015 framgår 
att HSB Mölndal har stora övervärden i sitt nuvarande 
fastighetsbestånd. Enligt värderingen har fastigheterna 
ett bedömt marknadsvärde på ca 313 mkr och är att ställas 
mot ett bokfört värde på 110 mkr som i sin tur är belånade 
till 27,5 mkr (inklusive checkkrediten). Dock är inte detta 
övervärde snabbt omsatt i likvida medel och faller därför 
utanför likvidavräkningsmetoden. HSB Mölndal har valt 
att inte öka upplåningen annat än vid behov. Styrelsen har 
valt att strategiskt konsolidera företaget successivt. Det skall 
ske genom att uppnå så bra avkastning som möjligt. 

Lagen om betaltjänster
HSB har bedömts omfattas av Lagen om betaltjänster då vi 
tillhandahåller genomförandet av betalningstransaktioner 
via autogiro och andra kontobaserade betalningar. Då vi 
faller under en genomsnittlig nivå på 3 miljoner euro per 
månad så har ansökning om Undantag från tillståndsplikt 
gjorts. I ansökan till Finansinspektionen beskrivs företagets 
rutiner och kontroller för vårt betalningsflöde samt obero-
endet, insikt och eventuell brottsbakgrund hos ansvariga 
och ledande personer i HSB Mölndal. Finansinspektionen 
har på dessa grunder klassificerat HSB Mölndal som en så 
kallad registrerad betaltjänstleverantör.

FRAMÅTBLICKAR 
Resultat koncernen 2018
Resultatet före skatt i den löpande verksamheten bedöms bli 
lägre än resultatet för 2017. 
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

KONCERNEN 2017 2016 2015 2014 2013

Totala intäkter tkr 137 904 115 013 76 084 41 809 41 371

Resultat efter finansiella poster tkr 39 393 23 701 15 274 1 406 853

Balansomslutning tkr 249 614 265 458 237 258 226 312 200 985

Antal anställda st 26 23 22 23 24

Soliditet % 48,0 30,2 24,4 19,6 21,1

Soliditet enligt HSBs kod % 86,7 65,2 60,8 54,7 57,9

Kassalikviditet % 93,4 86,6 77,8 25,9 8,5

MODERBOLAGET 2017 2016 2015 2014 2013

Totala intäkter tkr 36 833 28 220 35 788 27 830 28 089

Resultat efter finansiella poster tkr 50 766 3 176 5 223 106 –349

Balansomslutning tkr 245 761 233 273 223 389 216 182 184 204

Antal anställda st 26 23 22 23 24

 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Balanserade vinstmedel  57 353 766 kr
Årets vinst    51 459 983 kr
 108 813 749 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs                        108 813 749 kr                                                             

 108 813 749 kr

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
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RESULTATRÄKNINGAR

Koncernen Moderbolaget

TKR Not 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 3 137 172 100 096 21 592 21 827

Övriga rörelseintäkter 4 732 650 305 568

Resultat från andelar i koncernföretag 5 – 14 267 – –

Resultatandel från HB/KB 6 – – 14 936 5 825

137 904 115 013 36 833 28 220

Rörelsens kostnader

Drift, underhåll och entreprenadkostnader –114 392 –72 207 –16 485 –16 645

Fastighetskatt –1 074 –745 –27 –27

Bruttoresultat 22 438 42 061 20 321 11 548

Centrala administrationskostnader 7, 8, 9 –17 879 –16 009 –18 023 –14 572

Avskrivningar 10, 11 –3 541 –3 843 – 605 – 604

Summa rörelsens kostnader –136 886 –92 804 –35 140 –31 848

Rörelseresultat 1 018 22 209 1 693 –3 628

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 5 – – 9 500 4 068

Resultat från övriga värdepapper och fodringar

som är anläggningstillgångar 12 39 946 3 163 39 946 3 163

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 41 229 360 487

Räntekostnader –1 612 –1 900 – 733 – 914

Summa resultat från finansiella poster 38 375 1492 49 073 6 804

Resultat efter finansiella poster 39 393 23 701 50 766 3 176

Bokslutsdispositioner 14 – – 1 352 2 175

Skatt på årets resultat 15 –72 –1 511 –658 462

ÅRETS VINST 39 321 22 190 51 460 5 813
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BALANSRÄKNINGAR 

Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar 10 109 920 111 789 – –

Förbättringsutgift på annans fastighet 16 – – 828 939

Maskiner och inventarier 11 1 729 2 019 1 254 1 503

Pågående projekt 17 2 039 2 039 2 039 2 039

113 688 115 847 4 121 4 481

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 – – 115 704 113 678

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 19 – – 7 440 1 001

Aktier och andelar 20 11 612 26886 11 612 26 886

Fordringar hos koncernföretag 21 – – 10 747 10 747

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag  22 – – 5 379 4 987

Uppskjutna skattefordringar 23 826 1 584 826 1 584

Andra långfristiga fordringar 24 1 950 6 741 1 950 6 730

14 388 35 211 153 658 165 613

Summa anläggningstillgångar 128 076 151 058 157 779 170 094

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter 25 13 680 13 603 – –

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 6 228 2 380 1 897 2 410

Fordringar hos koncernföretag – – 2 667 2 397

Övriga kortfristiga fordringar 3 306 55 170 822 21 617

Aktuella skattefordringar 2 642 2 858 2 163 2 247

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2  012 1556 1455 1456

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 26 13 134 3 721 – –

27 322 65 685 9 004 30 127

Kassa och bank 80 536 35 112 78 978 33 052

Summa omsättningstillgångar 121 538 114 400 87 982 63 179

SUMMA TILLGÅNGAR 249 614 265 458 245 761 233 273
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BALANSRÄKNINGAR 
Koncernen Moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 3 470 3 200 3 470 3 200

Annat bundet eget kapital/reservfond 3 077 2 786 3 077 2 786

6 547 5 986 6 547 5 986

Fritt eget kapital inklusive årets resultat

Balanserat resultat 73 891 51 992 57 353 51 831

Årets vinst 39 321 22 190 51 460 5 813

113 212 74 182 108 813 57 644

Summa eget kapital 119 759 80 168 115 360 63 630

Avsättningar

Uppskjutna skatter 23 5 286 5 973 3 169 3 270

Övriga avsättningar 27 3 155 2 988 2 552 2 988

Summa avsättningar 8 441 8 961 5 721 6 258

Låneskulder (räntebärande)

Skulder till kreditinstitut 28, 29 20 000 62 000 – 42 000

Övriga långfristiga skulder 28 – 2 240 – 2 025

Skulder till bostadsrättsföreningarna 28 82 537 82 349 82 537 82 349

Summa låneskulder (räntebärande) 102 537 146 589 82 537 126 374

Rörelseskulder (ej räntebärande)

Leverantörskulder 6 286 2 827 2 233 1 706

Skulder till koncernföretag – – 35 979 31 989

Övriga skulder 5 804 22 698 817 711

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 6 787 4 215 3 114 2 605

Summa rörelseskulder (ej räntebärande) 18 877 29 740 42 143 37 011

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 249 614 265 458 245 761 233 273
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Inbetalda 

insatser
Annat bundet 

eget kapital
Fritt 

eget kapital
Summa 

eget kapital

Eget kapital 2016-12-31 3 200 2 786 74 182 80 168

Förändring andelskapital 270 – – 270

Omföring enligt stämmobeslut – 291 –291 –

Årets resultat – – 39 321 39 321

Eget kapital 2017-12-31 3 470 3 077 113 212 119 759

MODERFÖRENINGENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Inbetalda 
insatser

 
Reservfond

Fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2016-12-31 3 200 2 786 57 644 63 630

Förändring andelskapital 270 – – 270

Omföring enligt stämmobeslut – 291 –291 –

Årets resultat – – 51 460 51 460

Eget kapital 2017-12-31 3 470 3 077 108 813 115 360
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KASSAFLÖDESANALYSER

Koncernen Moderbolaget

KASSAFLÖDESANALYSER                                       Not 2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 1 018 22 210 1 693 –3 628

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.        31 3 754 –10  826 –14 720 203

Erhållen ränta 144 229 463 487

Erhållna utdelningar 3 181 3 162 12 681 3 163

Erlagd ränta –1 612 –1 890 –733 –914

Betald inkomstskatt 216 –2 631 83 –854

Erhållen 6 701 10 254 – 533 –1543

Ökning/minskning exploateringsfastighet –77 13  603 – –

Ökning/minskning kundfordringar –3 848 9 680 513 –649

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 41 995 –53  323 20 527 –20 711

Ökning/minskning leverantörsskulder 3 459 930 527 629

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder –14 322 2 132 4 605 1011

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 908 –16 724 25 639 –21263

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 1 382 – 4 769 –245 –1070

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 51 889 7 725 51 889 15 221

Sålda materiella anläggningstillgångar – 4 194 – 4 269

Uttag från dotterbolag – – 6 003 –

Investeringar i intresseföretag – – – 4 033 –

Förändring övriga finansiella anläggningstillgångar 4 791 – 4 388 –

Uttag och återbetalning aktieägartillskott från intresseföretag – – 4 500 –

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – – – – 25

Kassaflöde från investeringsverksamheten 55 298 7 150  62 502 18 395

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Insatskapital 270 177 270 177

Upptagna lån – 11 625 – 2 243

Erhållet/lämnat koncernbidrag – – 1 352 2 175

Amortering av skuld – 44 052 – – 43 837 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 43 782 11 802 – 42 215 4 595

Årets kassaflöde 45 424 2 228 45 926 1 727

Likvida medel vid årets början 35 112 32 884 33 052 31 325

Likvida medel vid årets slut                                    32 80 536 35 112 78 978 33 052
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN

Not 1 Redovisnings- och          
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning 
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där 
moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer 
än 50% av rösterna. Dessa bolag konsolideras 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att
dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fast-
ställs som skillnaden mellan tillgångarnas och
skuldernas verkliga värden elimineras i sin hel-
het. I koncernens egna kapital ingår härigenom
endast den del av dotterbolagens egna kapital 
som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom 
koncernen elimineras i sin helhet. Föreningen 
äger 50% i HSB Produktion i Mölndal HB, 50% i 
Sandbäck Holding AB, 50 % i Kocksbacken Hol-
ding AB, 50 % i Grässtäppen Holding AB samt 
50% i Åby Stallbacke Utveckling AB där projekte-
ring för planerade framtida byggnationer utförs. 
Innehavet i dessa bolag redovisas i koncernens 
bokslut enligt klyvningsmetoden.
   Klyvningsmetoden innebär att koncernens an-
del av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
i det gemensamt styrda företaget, slås ihop post 
för post med motsvarande poster i koncernens 
resultat- och balansräkning.

Intäkter
Nettoomsättningen i HSB Mölndal ek. för. 
består av förvaltningsintäkter och hyresintäkter.
Uthyrningen klassificeras som operationell lea-
sing eftersom den avser hyresavtal där de
ekonomiska fördelar och risker som är hänför-
liga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår 
hos leasinggivaren. Hyresintäkter redovisas 
i den period uthyrningen avser. Betalningar, 
inklusive en första rabatterad hyra, enligt dessa 
avtal redovisas linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser 
och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skatte-
satser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende 
temporära skillnader som hänför sig till investe-
ringar i dotterföretag redovisas inte i koncern-
redovisningen då moderföretaget i samtliga 
fall kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte bedöms 
sannolikt att en återföring sker inom överskåd-
lig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida skatte-
mässiga avdrag redovisas i den utsträckning 
det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Fordringar 
och skulder nettoredovisas endast när det 

finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, 
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas 
i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas 
direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovi-
sas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utran-
geras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaff-
ningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som 
avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den 
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redo-
visas som kostnader. Realisationsvinst respektive 
realisationsförlust vid avyttring av en anlägg-
ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad. 
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan-
deperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Bolagets mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga 
typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader
  Stomme och grund   100 år
  Utvändig byggnad   50 år
  Invändig byggnad   30–45 år
  VVS   30–45 år
  El & Tele  10–40 år
  Transporter   20– 40 år
  Styr & regler   20 år
  Utrustning   15–40 år

Installationer   5–30 år

Successiv vinstavräkning
För uppdrag till fast pris redovisas de inkomster 
och utgifter som är hänförliga till ett utfört uppdrag 
som intäkt respektive kostnad i förhållande till 
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen 
(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdig-
ställandegrad bestäms genom att nedlagda 
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade 
totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas in-
täkter endast i den utsträckning som motsvaras 
av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt 

kommer att ersättas av beställaren. En befarad 
förlust på ett uppdrag redovisas omgående som 
kostnad.

Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och 
risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt
väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras 
som operationell leasing. Betalningar, inklusive 
en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redo-
visas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Exploateringsfastigheter
Fastigheter som innehas för exploatering samt 
kostnader för utveckling av dessa fastigheter
redovisas som exploateringsfastigheter. Ex-
ploateringsfastigheter värderas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundfordring-
ar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätt-
en att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och koncernen har överfört 
i stort sett alla risker och förmåner som är för-
knippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna 
har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter av-
drag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Fordringar som är räntefria eller som löper med 
ränta som avviker från marknadsräntan och har 
en löptid överstigande 12 månader redovisas till 
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändring-
en redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett 
mindre innehav av räntebärande tillgångar. Inne-
haven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående 
i posten redovisas inledningsvis till anskaffnings-
värde. I efterföljande redovisning redovisas aktier-
na till anskaffningsvärde med bedömning av om 
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande 
tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncern-
en mot ränteförändringar. Genom säkringen
erhåller bolaget en fast ränta och det är denna 
ränta som redovisas i resultaträkningen i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter.

Säkringsredovisningens upphörande: 
Säkringsredovisningen avbryts om 
     – säkringsinstrumentet förfaller, säljs, 
        avvecklas eller löses in; eller 
    –  säkringsrelationen inte längre uppfyller 
        villkoren för säkringsredovisning

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion 
som avbryts i förtid redovisas omedelbart i
resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen 
fortlever i enlighet med koncernens dokumente-
rade strategi för riskhantering.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
i någon utav de finansiella anläggningstillgång-
arna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas 
i resultaträkningsposten Resultat från övriga vär-
depapper och fordringar som är anläggningstill-
gångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt 
för aktier och andelar och övriga enskilda finans-
iella anläggningstillgångar som är väsentliga. 
Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov 
är negativa ekonomiska omständigheter eller 
ogynnsamma förändringar av branschvillkor i 
företag vars aktier bolaget investerat i. Ned-
skrivning för tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde beräknas som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av företagsledningens bästa uppskattning av 
de framtida kassaflödena diskonterade med 
tillgångens ursprungliga effektivränta.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en 
legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Företaget 
nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas 
regleras efter mer än tolv månader. Den ökning 
av avsättningen som beror på att tid förflyter 
redovisas som räntekostnad.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar 
i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bo-
nus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en
kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Pensioner: Företaget har endast avgiftsbestäm-
da planer vilket innebär att företaget betalar
fastställda avgifter till ett annat företag, normalt 
ett försäkringsföretag, och har inte längre någon
förpliktelse till den anställde när avgifterna är 
betalda.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar en-
dast transaktioner som medfört in- eller utbetal-
ningar. Som likvida medel klassificerar företaget,
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut samt kort-
fristiga likvida placeringar som är noterade på  
en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.

Moderföretagets redovisnings- 
och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas i moderföretaget som i koncernen, 
förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, 
i enlighet med ÅRLs indelning.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas 
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposi-
tioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpe-
skillingen som erlagts för aktierna samt för-
värvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och 
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när 
de uppkommer. Utdelning från dotterföretag 
redovisas som intäkt.

Likvida medel
Moderföretaget har medel på koncernkonto hos 
koncernens finansbolag. Dessa klassificeras 
som fordran i balansräkningen och som likvida 
medel i kassaflödesanalysen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade 
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt ) 
i förhållande till balansomslutningen.

Soliditet enligt HSBs kod: 
Eget kapital + övervärden dividerat med 
summan  av balansomslutning + övervärden 
– likvida medel.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inklusive 
kortfristiga placeringar dividerat med kort-
fristiga skulder.

Not 2 Uppskattningar och 
bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar 
om framtiden. De uppskattningar för redovisnings-
ändamål som blir följden av dessa kommer, de-
finitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande år behandlas 
i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter: 
Företaget undersöker varje år om något ned-
skrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inget 
nedskrivningsbehov bedöms finnas för 2017.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal till fast pris:
Koncernen redovisar intäkter och kostnader för 
entreprenaduppdrag i takt med färdigställande. 
Färdigställandegraden beräknas utifrån en 
bedömning av kvarstående arbete och sålda 
lägenheter. Befarade förluster redovisas som 
kostnad så fort de identifieras.
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 Not 3  Nettoomsättningens fördelning per rörelsegren
 Koncernen        Moderbolaget

Rörelsegren: 2017 2016 2017 2016
Förvaltning 21 229 21 741 21 561 21 737
Hyresintäkter 21 416 21 616 31 90
Successiv vinstavräkning pågående projekt 94 527 56 739 – –

Summa 137 172 100 096 21 592 21 827

Not 4  Övriga rörelseintäkter

 Koncernen        Moderbolaget
2017 2016 2017 2016

Föreningsavgälder – 245 – 245
Övrigt 732 405 305 323
Summa 732 650 305 568

Not 5  Resultat från andelar i koncernföretag
         Koncernen           Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag – 14 267 – 4 068
Utdelning Åby Stallbacke Utveckling AB – – 9 500 –
Summa 0 14 267 9 500 4 068

Not 6  Resultat från HB/KB
         Moderbolaget

2017 2016
Resultatandel från KB och HB 14 936 5 825
Summa 14 936 5 825

Not 7  Ersättning till revisorerna

          Koncernen           Moderbolaget
PwC 2017 2016 2017 2016
Revisionsuppdraget 231 231 178 178
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 65 103 65 103
Skatterådgivning 155 – 155 –
Summa 451 334 398 281

Borevision AB
Revisionsuppdraget – 19 – 19
Summa 0 19 0 19
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Not 8  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

        Koncernen          Moderbolaget
Medelantalet anställda 2017 2016 2017 2016
Kvinnor 11 9 11 9
Män 15 14 15 14
Totalt 26 23 26 23

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 622 1 351 1 622 1 351
Löner och ersättningar till övriga anställda 10 656 9 988 10 656 9 988

12 278 11 339 12 278 11 339

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 002 4 012 4 002 4 012
Pensionskostnader 1 183 1 225 1 183 1 225
Totalt 17 463 16 576 17 463 16 576

 Koncernen           Moderföreningen
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2017 2016 2017 2015
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 5 4 5 4
Män 3 4 3 4
Totalt 8 8 8 8

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor 1 1 1 1
Män 1 1 1 1
Totalt 2 2 2 2

Den verkställande direktören har ett anställningsavtal som innehåller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från föreningens sida och 
yttterligare avgångsvederlag motsvarande en årslön. Vid uppsägning från VDs sida är uppsägningstiden 6 månader. Övriga förmåner är tjänstebil, 
fria drivmedel inom Sverige.

Not 9  Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

         Koncernen           Moderbolaget
HSB Mölndal ekonomisk förening som leasingtagare 2017 2016 2017 2016

Förfaller till betalning inom ett år 100 122 100 122
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 175 72 175 72

275 194 275 194

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av leasing av fordon som löper på 36 månader.

        Koncernen            Moderbolaget
HSB Mölndal ekonomisk förening som leasinggivare 2017 2016 2017 2016

Förfaller till betalning inom ett år 10 933 10 568 – –
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 10 940 8 716 – –
Förfaller till betalning senare än fem år 532 – – –

22 405 19 284 0 0

I koncernens redovisning utgörs leasingen av uthyrning av bostäder och lokaler.
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Not 10  Byggnader, mark och markanläggningar

       Koncernen        Moderbolaget
Byggnader 2017 2016 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 162 325 157 841 – 767
Inköp 1 137 4 625 – –
Försäljningar och utrangeringar –1 638 – – –
Omklassificeringar – – – –767
Erhållet bidrag för solcellsinvestering – –141 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 161 824 162 325 0 0

Ingående avskrivningar –64 547 – 61 256 – – 501
Försäljningar och utrangeringar 1 638 – – –
Årets avskrivningar – 3 002 – 3 291 – –
Omklassificeringar – – – 501
Utgående ackumulerade avskrivningar – 65 911 – 64 547 0 0
Utgående restvärde enligt plan 95 913 97 778 0 0

       Koncernen         Moderbolaget
Mark 2017 2016 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 13 815 13 815 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 815 13 815 0 0
Utgående restvärde enligt plan 13 815 13 815 0 0

Markanläggningar 2017 2016 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 229 229 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 229 229 0 0
Ingående avskrivningar –32 –28 – –
Årets avskrivningar –5 –5 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar –37 –33 0 0
Utgående restvärde enligt plan 192 196 0 0

Summa Förvaltningsfastigheter, mark och markanläggningar 109 920 111 789 0 0

Samtliga fastigheter i koncernen betraktas antingen som exploateringsfastigheter eller förvaltningsfastigheter. En av koncernens förvaltningsfastig-
heter är en kontorsfastighet som innehas för långsiktig uthyrning och hyrs ut till moderföreningen i mindre omfattning. Förvaltningsfastigheternas 
redovisade värde uppgår till 109 920 tkr. För upplysningsändamål görs regelbundet en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det 
verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den 
aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder som exempelvis aktuella 
priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt 
som kan antas väsentligt påverka fastigheternas verkliga värde. Samtliga fastigheterna värderades 2012-12-31 och per 2015-12-31 värderades 
en del av beståndet och sammantaget uppgår det bedömda marknadsvärdet per 2017-12-31 till 312 700 tkr. Värderingen beaktade dels nuvärdet 
av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma 
förutsättningar. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde användes en kalkylperiod på 10 år och en diskonteringsränta före skatt på mellan 3,56% 
och 5,78 % och fastigheterna förutsattes fortsatt vara uthyrda i sin helhet. Inför årets bokslut har företagsledningen gjort en bedömning av det verk-
liga värdet. Ledningen anser att de parametrar som använts vid värderingarna inte har förändrats på något väsentligt sätt och att fastigheternas 
verkliga värde därför kan anses stämma överens med ovan angivet värde.
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Not 11  Maskiner och inventarier
       Koncernen          Moderbolaget 
2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 8 711 8 426 6 689 6 404
Inköp 245 285 245 285
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 956 8 711 6 934 6 689

Ingående avskrivningar – 6 692 – 6 146 –5 186 –4 694
Årets avskrivningar – 535 – 546 –494 –492
Utgående ackumulerade avskrivningar –7 227 –6 692 –5 680 –5 186
Utgående restvärde enligt plan 1 729 2 019 1 254 1 503

Not 12  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

         Koncernen          Moderbolaget 
2017 2016 2017 2016

Utdelning HSB Projektpartner AB 3 181 3 163 3 181 3 163
Försäljning andelar i HSB Projektpartner AB 36 889 – 36 889 –
Resultatandel HSB Produktion i Kvarnby –227 – –227 –
Ränteintäkter 103 – 103 –

Summa 39 946 3 163 39 946 3 163

Not 13  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
         Koncernen           Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016
Ränteintäkter 41 229 360 487
Summa 41 229 360 487
Varav avseende koncernföretag – – 322 322

Not 14  Bokslutsdispositioner
      Moderbolaget 

2017 2016
Erhållet koncernbidrag 2 642 2 368
Lämnat koncernbidrag – 1 290 – 193
Summa 1 352 2 175

Not 15 Skatt på årets resultat
       Koncernen        Moderbolaget 
2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt – – – –
Uppskjuten skatt –72 –1511 –658 462
Skatt på årets resultat –72 –1 511 –658 462

Redovisat resultat före skatt 39 393 23 701 52 118 5 351

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) –8 666 –5 214 –11 466 –1 177
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –101 –112 –101 –25
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 8 815 3 870 10 909 1664
Skatteeffekt avseende underskott där uppskjuten skatt ej redovisats –120 –55 – –

Redovisad skattekostnad –72 –1 511 –658 462
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Not 16  Förbättringsutgift på annans fastighet
       Koncernen     Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Ingående anskaffningsvärden – – 1 552 –
Inköp – – – 785
Omklassificeringar – – – 767
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 1 552 1 552

Ingående avskrivningar – – –613 –
Årets avskrivningar – – –111 –112
Omklassificeringar – – – –501
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 –724 –613
Utgående restvärde enligt plan 0 0 828 939

Not 17  Pågående projekt
       Koncernen      Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Förvärvskostnad projekt 2 039 2 039 2 039 2 039

Utgående nedlagda kostnader 2 039 2 039 2 039 2 039

Not 18  Andelar i koncernföretag

Koncernen Org. num. Säte Kapitalandel ( %)
HSB Firrarna AB 556739 -6956 Mölndal   100
HSB Mölndal Lokaler AB 556652-2719 Mölndal 100
Kommanditbolaget Labacka 916565 -8601 Mölndal 100
Kommanditbolaget Flodhästen 916444-4409 Mölndal 100

Moderföreningen        Kapitalandel ( %)        Rösträttsandel ( % ) Antal aktier
Bokfört värde 

17-12-31
Bokfört värde 

16-12-31

HSB Firrarna AB 100 100 1 000 120 120
HSB Mölndal Lokaler AB 100 100 1 000 100 100
Kommanditbolaget Labacka 100 100 53 457 53 410
Kommanditbolaget Flodhästen 100 100 62 027 60 048

Summa 115 704 113 678

Moderbolaget

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 113 678 116 507
Försäljningar av andelar – –201
Resultatandel från dotterbolag 8 029 6 003
Uttag från dotterbolag –6 003 –7 477
Omklassificeringar – –1 154

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 115 704 113 678

Utgående redovisat värde 115 704 113 678
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Not 19  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen Org. nummer Säte Kapitalandel ( %)

Grässtäppen Holding AB 556982-1282 Mölndal 50
Koksbacken Holding AB 559034 -8768 Mölndal 50
Sandbäck Holding AB 559085-6497 Mölndal 50
HSB Produktion i Mölndal HB 969740-4326 Mölndal 50
Åby Stallbacke Utveckling AB 556947-9107 Mölndal 50

Moderbolaget direkt ägda
       Kapitalandel 

 ( %)

       
Rösträttsandel 

( %)
Redovisat värde 

2017-12-31 
Redovisat värde 

2016-12-31 Antal andelar

Grässtäppen Holding AB 50 50 50 50 500
Koksbacken Holding AB 50 50 3 950 50 500
Sandbäck Holding AB 50 50 157 25 25000
HSB Produktion i Mölndal HB 50 50 3 133 –274

Åby Stallbacke Utveckling AB 50 50 150 1 150 500

Summa 7 440 1 001

  
                    Moderbolaget

2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 1001 –
Inköp av andelar – 25
Resultatandel från intresseföretag 6 906 –178
Lämnat aktieägartillskott 4 033 –
Återbetalt aktieägartillskott –1 000 –
Uttag ur handelsbolag –3 500 –
Omklassificering – 1 154
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7 440 1 001
Utgående redovisat värde 7 440 1 001

Not 20  Aktier och andelar
       Koncernen            Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Aktier i HSB Projektpartner AB, motsvarande 0 % (4,8 %) – 25 004 – 25 004
Andelar i Folkets Hus  30 30 30 30
Andelar i HSB Riksförbund 11 841 1 837 11 841 1 837
Andelar i Fonus 10 10 10 10
HSB Produktion i Kvarnby –269 5 –269 5
Summa 11 612 26 886 11 612 26 886

Not 21  Fordringar hos koncernföretag
                Moderbolaget

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 10 747 29 078
– Omklassificeringar m.m. – –18 331

Utgående anskaffningsvärden
10 747 10747

Redovisat värde
10 747 10 747

Not 22  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
                Moderbolaget

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 4 987 –
– Tillkommande fordringar 791 –
– Avgående fordringar –399 –
– Omklassificeringar m.m. – 4 987

Utgående anskaffningsvärden 5 379 4 987

Redovisat värde 5 379 4 987
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Not 23  Uppskjuten skatt

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångar eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader 
avseende följande poster har resulterat i uppskjuten skatteskuld samt uppskjuten skattefordran.

       Koncernen  Moderbolaget
Uppskjuten skatteskuld 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Byggnader 3 421 3 348 3 086 3 187
Förbättringsutgift på annans fastighet – – 83 83
Pågående projekt 1 865 2 625 – –

5 286 5 973 3 169 3 270

       Koncernen    Moderbolaget
Uppskjuten skattefordran 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Pensioner 533 622 533 622
Underskottsavdrag 293 962 293 962

826 1 584 826 1 584

Not 24  Andra långfristiga fordringar
       Koncernen  Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Kapitalförsäkring 1 950 2 277 1 950 2 277
Fordran avseende utlåning till nyproduktionsprojekt – 4 453 – 4 453
Övriga fordringar – 11 – –
Summa 1 950 6 741 1 950 6 730

Not 25  Exploateringsfastigheter
       Koncernen       Moderbolaget

Mark 2017 2016 2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 13 603 32 096 – –
Inköp 77 13 603 – –
Försäljning – –32 096 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 680 13 603 0 0
Utgående restvärde enligt plan 13 680 13 603 0 0
Summa Exploateringsfastigheter 13 680 13 603 0 0

Not 26  Upparbetade ej fakturerade intäkter
       Koncernen

Successiv vinstavräkning 2017-12-31 2016-12-31

Upparbetade intäkter 90 028 72 552
Avgår delfakturering –76 894 –68 831
Summa 13 134 3 721

Not 27  Övriga avsättningar
       Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Avsättningar garantier 731 158 128 158
Avsättningar löneskatt 474 553 474 553
Kapitalförsäkring 1 950 2 277 1 950 2 277
Summa 3 155 2 988 2 552 2 988
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Not 29  Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:        Koncernen     Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Kontrakt med negativa verkliga värden
Ränteswapar 1 249 2 205 – 1 787

Per balansdagen 2017-12-31 finns inga ränteswapar i moderbolaget.
De nominella beloppen på koncernens utestående ränteswapar per balansdagen uppgick till 17 000 tkr (34 000 tkr).

Not 30   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
       Koncernen       Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna räntekostnader 33 68 3 39
Förutbetalda hyror 1 122 1 118 – –
Upplupna semesterlöner 1 864 1 559 1 864 1 559
Upplupna sociala avgifter 701 600 701 600
Övriga poster 3 067 870 546 407
Summa 6 787 4 215  3 114 2 605

Not 31  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, m.m.
       Koncernen            Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Avskrivningar 3 541 3 843 605 604
Avsättningar 167 –401 –436 –401
Resultatandel från KB och HB – – –14 936 –
Övriga poster 46 –14 268 47 –
Summa justeringar 3 754 –10 826 –14 720 203

Not 32  Likvida medel
       Koncernen     Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Kassamedel – 5 – 5
Banktillgodohavanden 80 536 35 107 78 978 33 047
Likvida medel i kassaflödesanalysen 80 536 35 112 78 978 33 052

Not 33  Ställda säkerheter
       Koncernen     Moderbolaget

För egna avsättningar och skulder 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 110 743 110 743 – –
Pantsatt kapitalförsäkring 1 950 2 277 1 950 2 277

Summa ställda säkerheter 112 693 113 020 1 950 2 277

Not 28  Räntebärande skulder

Av de räntebärande skulderna skall enligt plan 0 tkr (9 000 tkr) amorteras inom ett år efter balansdagen. 

Föreningen har inga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen. 

Av de räntebärande skulderna till bostadsrättsföreningarna, som består av saldo på avräkningen 78,0 mkr (69,8 mkr) och bunden inlåning 
4,5 mkr (12,5 mkr), förfaller allt inom ett år efter balansdagen.
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Not 35  Förslag till vinstdisposition
Till föreningstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel   57 353 766 kr
Årets vinst       51 459 983 kr
                                                108  813   749 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs                  108  813   749 kr 
                                108  813   749 kr 

Not 36  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapårets utgång.

Not 34  Eventualförpliktelser

       Koncernen     Moderbolaget
Eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ansvar för dotterbolags skulder – – 1 891 888
KP Pension 2 % 212 201 212 201
Summa ansvarsförbindelser 212 201 2 103 1 089
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH                      
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för HSB Mölndal ekonomisk förening för år 
2017. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 9–27 i den tryckta versionen av detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroen-
devalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncern-
en enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och                    
koncernredovisningen

Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även 
annan information än årsredovisningen och koncernredo-
visningen och återfinns på sidorna 1–8 och 31–36. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 

i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god  
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Mölndal ekonomisk förening, organisationsnummer 752000-0394
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Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens 
och koncernens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Mölndal ekono-
misk förening för år 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisor-
ernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderför-
eningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekono-
miska situation och att tillse att föreningens organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolle-
ras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen, eller på något annat sätt handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller stadgarna.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda revi-
sorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

GÖTEBORG 2018-04-24 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

INGER KOLLBERG,
Auktoriserad revisor       

ANDERS FRIDELL
Förtroendevald revisor 
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT HSB MÖLNDAL

HSBs kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad 
särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperativa prin-
ciperna och HSBs värderingar. HSBs kod för 
föreningsstyrning började gälla den 1 januari 
2008. Syftet med koden är att den ska vara ett 
verktyg för att i praktiken kunna verkställa 
en öppen demokratisk medlemskontroll av 
hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för 
föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, 
HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. 
Koncernerna för dessa verksamheter ska 
präglas av öppenhet och transparens i enlighet 
med kodens intentioner.

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller 
förklara”. Det innebär att om en förening av-
viker från del av koden ska skälen för avvikelsen 
redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begrep-
pet förening i kodtexten innefattar även HSB-
bolag. Koden innebär att årsredovisningen kom-
pletteras med denna föreningsstyrningsrapport 
som översiktligt beskriver hur föreningen till-
lämpat HSBs kod för föreningsstyrning under 
räkenskapsåret. Föreningsstyrningsrapporten 
har inte granskats av föreningens revisor.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslu-
tande organ. Föreningsstämmans befogenhet 
utövas helt av fullmäktige. Föreningens fullmäk-
tige uppgick år 2017 till 54 personer.

Föreningen informerade i december 2017 
att föreningsstämman år 2018 hålls den 24 maj. 
Information om fullmäktiges rätt att få ett ärende 
behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en 
sådan begäran måste ha nått föreningen för att 
med säkerhet kunna tas in i kallelsen har fören-
ingen lämnat på sin hemsida i december.

Föreningsstämma 2017
Föreningsstämman hölls den 23 maj 2017 i Möln-
dal. Vid föreningsstämman deltog 36 fullmäktige. 
Vid föreningsstämman var sju av föreningens 
åtta styrelseledamöter och två av föreningens tre 
revisorer närvarande. 
 Efter förslag från valberedningen valdes 
Bengt Odlöw till stämmoordförande. Till juste-
ringsmän utsågs Fredrica Olsson och Ronny 
Malmberg. Ingen av dem var styrelseledamot 
eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs 
möjlighet att ställa frågor, kommentera och 
lämna förslag till beslut. Protokollet från fören-
ingsstämman finns tillgängligt på hemsidan.

Valberedning
Beslutet innebär för 2017 inget särskilt förfarande 
för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört, 
med anledning av valberedningens storlek och 
sammansättning.
Valberedningens instruktion fastställs årligen 
på föreningsstämman. På föreningsstämman 

2017 fastställdes instruktionen (version 2015) 
och valberedningen skall enligt den:

• lämna förslag till ledamöter i styrelsen och styrelse-
ordförande

• lämna förslag till styrelsearvode 
• lämna förslag till val och arvodering av revisor 
• lämna förslag till ordförande för ordinarie 

föreningsstämma 
• lämna förslag till ny valberedning inför 

föreningsstämman 2018

Medlemmar bereds möjlighet att vända sig 
till valberedningen och lämna förslag på 
nomineringar. Förslagen skickas med e-post 
till info.molndal@hsb.se 

Valberedningens förslag publiceras i kallelsen 
till ordinarie föreningsstämma och på fören-
ingens hemsida tillsammans med en redogör-
else för hur valberedningen bedrivit sitt arbete.

Styrelse
Styrelsen består av åtta ledamöter och inga 
suppleanter. VD ingår inte i styrelsen. Samtliga 
ledamöter är oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen. 

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i 
arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar an-
talet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som 
ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen 
inklusive styrelseordförandens uppgifter. 
Styrelsen har under år 2017 hållit tio ordinarie 
styrelsemöten. Ett protokollfört presidiemöte 
har hållits. Utöver det fasta styrelsearvodet 
finns ett sammanträdesarvode om 1 500 kr/
tillfälle. Arvode per protokollfört presidiemöte 
utgår med 800 kr/ledamot.

Revisorer
Vid föreningsstämman 2017 omvaldes Anders 
Fridell till förtroendevald revisor i förening-
en. Han har god erfarenhet av revision i olika 
typer av bolag och god erfarenhet av HSB. 
 Dessutom utsågs PwC till revisor. HSB 
Riksförbund har utsett PwC. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom 
en systematisk och strukturerad process. 
I utvärderingen identif ieras utbildnings-
behovet hos styrelsen som helhet. En formell 
utvärdering görs av styrelsens och de enskilda 
styrelsemedlemmarnas arbete. Resultatet 
av utvärderingen diskuteras i styrelsen och 
ligger till grund för förbättringar av styrelsens 
arbete.

Finansiell rapportering
Likviditetsrapport lämnas vid varje styrelse-
möte omfattande avräkningsskuld till bostads-
rättsföreningar samt total skuld inklusive 

kreditinstitut med två års historik. Enligt verk-
samhetsplanen granskas regelefterlevnaden 
årligen med rapporter avseende compliance, 
risk och åtgärder mot penningtvätt och finans-
iering av terrorism.

Bedömt verkligt värde på mark och fastig-
heter redovisas i förvaltningsberättelsen. 

 
Intern kontroll
Attestinstruktionen för HSB Mölndal gran-
skas av revisorerna och uppdateras årligen. 
I slutet av varje räkenskapsår genomför 
revisorerna en granskning och avlämnar en 
granskningsrapport till ledning och styrelse.

Vid varje kvartal redovisas en ekonomisk 
uppföljning per verksamhetsområde för 
styrelsen och från och med 2009 görs den må-
nadsvis internt. I årsredovisningen finns ett 
avsnitt som redogör för hur föreningen följer 
HSBs gemensamma styrdokument. Nöjd-
medarbetar/kund/medlemsundersökning 
genomförs kontinuerligt, senast under 2017.

Utbildning/temadagar
Nya styrelseledamöter introduceras till styrel-
searbetet enligt rutin och erbjuds utbildning 
för nya ledamöter. Alla i styrelsen har blivit 
erbjudna att gå styrelseutvecklingsprogram 
som anordnas av HSB Riksförbund. Styrelsen 
får årligen utbildning kring åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.

Utöver styrelsemöten har delar av styrelsen 
under året deltagit i HSB Mölndals budget-
konferens och bostadsrättskonferens. Separat 
styrelsekonferens med tema verksamhetsstyr-
ning/strategisk planering har genomförts.  

Styrelsens kommunikation med 
föreningens revisor
Styrelsen sammanträffar normalt med revisor-
erna en gång per år i samband med den årliga 
granskningsrapporten.

VD
David Blücher är född 1971, har studerat till 
Driftingenjör med fastighetsinriktning på 
Chalmers Tekniska högskola. Därutöver har 
David under åren 2004– 2005 genomgått 
HSBs Ledarutvecklingsprogram i samarbete 
med Växjö Universitet. David har jobbat med 
förvaltning av bostadsrätter och hyresrätter 
sedan 1998. VD har inga andra uppdrag 
utöver uppdrag som HSB-ledamot i två 
bostadsrättsföreningar och intresseledamot 
i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg. 
Principer för ersättning och förmåner till     
VD redovisas under not 8.

Avvikelse från koden
Under 2017 har HSB Mölndal ingen avvikelse 
från koden.
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NYCKELTAL HSB MÖLNDAL
2017 2016 2015 2014 2013

FASTIGHETSUPPGIFTER

Antal fastigheter 6 6 7 7 7

Antal lägenheter 237 237 237 237 237

Yta bostäder, m2 13 569 13 569 13 569 13 569 13 569

Yta lokaler, m2 8 304 8 304 8 304 8 304 8 304

EKONOMI

Nettoomsättning, tkr 137 904 100 746 76 084 41 809 41 371

Realisationsresultat, sålda fastigheter, tkr 0 9 893 0 0 0

LÖNSAMHET

Resultat efter finansiella poster, tkr 39 393 23 701 15 274 1 406 853

Avkastning, eget kapital, % 32,9 29,6 26,4 3,2 2,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 16,9 9,8 7,6 2,0 1,9

Vinstmarginal, % 29,7 25,4 23,1 10,5 8,9

FINANSIERING

Soliditet, % 48,0 30,2 24,4 19,6 21,1

Synligt eget kapital, tkr 119 759 80 168 57 801 44 263 42 391

Kassaflöde 45 424 2 228 11 765 20 916 –1 124

TILLGÅNGAR

Bokfört värde, fastigheter, tkr 109 920 111 789 110 601 149 313 150 667

Marknadsvärde, fastigheter, tkr 312 700 312 700 314 900 325 885 325 885

Taxeringsvärde, fastigheter, tkr 223 445 223 445 186 648 186 161 186 161

Låneskuld kreditinstitut, tkr 20 000 62 000 62 000 53 000 53 000

Skuld bostadsrättsföreningar, tkr 82 537 82 349 80 106 78 682 59 089

Kassa och bank, tkr 80 536 35 112 32 884 21 119 203

Nettoskuld bostadsrättsföreningarna, tkr 2 001 47 237 47 222 57 563 58 886

* Nettoskuld brf (korrigerad), tkr –105 080 –39 094 – 42 164 –38 985 –16 792

Finansiella anläggningstillgångar, tkr 14 388 35 211 37 943 30 616 30 689

Investeringar, tkr 1 382 4 769 2 049 7 342 28 959

FÖRVALTNING

Underhåll, tkr 3 428 3 942 3 135 2 629 3 131

Vakansgrad bostäder, % 0 0 0 0 0

Vakansgrad lokaler, % 2 0 0 0 0

Omflyttning bostäder, % 7 13 15 14 15

Antal medlemmar 6 920 6 406 6 010 5 773 5 757

PERSONAL

Personalomsättning, % 13 20 4 21 12

Sjukfrånvaro, % 3,4 2,0 3,1 6,7 5,4

Arbetstid/årsarbetstid 23,8 26,6 23,9 23,6 23,9

* Nyckeltalet visar på HSB Mölndals täckning av inlånade medel från bostadsrättsföreningarna.
Ett negativt nyckeltal visar på att tillgångarna täcker skulder.

Beräknas enligt: 
Skuld brf – Kassa och bank – Finansiella anläggningstillgångar – Ställda panter + Skuld kreditinstitut
Ställda panter motsvarar 1/3 av bedömt marknadsvärde.

Avkastning eget kapital: Resultat före bokslutsdisposition och skatt i förhållande till genomsnittligt synligt eget kapital
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till omsättning
Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till tillgångar – räntefria skulder
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Anna Olihn

Hans Sahlqvist, Vice ordförande
Bertil Levin

Eva Karlsson, Ordförande
Mona Berglund Nilsson Helena Höckert Winemar

Mona Berglund Nilsson
Född: 1942. Invald: 2013.  
Befattning: Ledamot. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Undersköterska, OP-sköterska,               
f.d. riksdagsledamot, ordförande                
i brf-styrelse. 
Mötesnärvaro: 8 av 10.   
Oberoende*: Ja.

Helena Höckert Winemar
Född: 1976. Invald: 2016.  
Befattning: Ledamot. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom med lång erfarenhet               
från bankväsendet och ett par års 
erfarenhet av fastighetsbranschen. 
Mötesnärvaro: 5 av 10.    
Oberoende*: Ja.

Britt Johansson
Född: 1953 Invald: 2017.  
Befattning: Ledamot.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet:  
Förskollärarutbildning och statlig 
rektorsutbildning. Förskolechef, 
områdeschef förskola/skola samt 
chef för elevhälsan i Mölndal. 
Ledamot i brf-styrelse.
Mötesnärvaro: 4 av 10.
Oberoende*: Ja.

Eva Karlsson, ordförande
Född: 1966. Invald: 2008.  
Befattning: Ordförande.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Företagsekonomi och ledarskap. 
Ledande befattning inom Detalj-
handel och tjänstesektorn. Ledamot 
i HSB Riksförbund samt HSB 
Projektpartner.
Nuvarande anställning: Försälj-
ningschef på Svensk Fastighets-
förmedling.
Mötesnärvaro: 10 av 10.  
Oberoende*: Ja.

Bertil Levin
Född: 1947. Invald: 2011.
Befattning: Ledamot. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet:     
Ekonom med examen från Göteborgs 
Universitet. Lång erfarenhet från 
ledande befattningar inom privata 
näringslivet. Ledamot i brf-styrelse.
Mötesnärvaro: 9 av 10. 
Oberoende*: Ja.

Anna Olihn
Född: 1973. Invald: 2009.  
Befattning: Ledamot.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet:  
Magisterexamen i systemvetenskap, 
kurser i nationalekonomi, organisa-
tion, marknadsföring och redovisning.     
Flera ledarskapsutbildningar. 
F.d. ledamot i brf-styrelse.
Nuvarande anställning: 
Director Supply Chain Support–Volvo 
GTO Europe & Brazil Manufacturing 
Mötesnärvaro: 5 av 10.
Oberoende*: Ja.

Lennart Sjöström
Född: 1952  Invald: 2017.  
Befattning: Ledamot.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet:  
Har arbetat på Forbo Forshaga i 27 
år samt på LO-distriktet i Göteborg,             
IF Metall och som arbetslivsutvecklare 
på Utvecklingshuset. Vice ordför-
ande i brf-styrelse.
Mötesnärvaro: 3 av 10.
Oberoende*: Ja.
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*Oberoende i förhållande till förening och ledning.

Lennart Sjöström

Britt Johansson

Hans Sahlqvist
Född: 1948. Invald: 2014.  
Befattning: Vice ordförande. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Gti 1966. Arbetat i byggbranchen sen
1965. Platschef sen 1972 (Granstedts
Byggkomfort, Z Bygg, Jk Bygg,         
AF Bygg Teambuilder och Brodd-
heimer/Malmcrona och projektchef 
på AF Byggs från 2013–2015. Mentor       
för Attacus i Väst AB under 2017.
Mötesnärvaro: 9 av 10. 
Oberoende*: Ja.



Roger Eriksson,         
sammankallande
Född: 1946. 
Typ av medlem: Boende och 
ordförande i brf Korndahl. 
Övriga/tidigare uppdrag: 
Tidigare styrelseledamot i 
HSB Mölndal. 
Tid i valberedningen: 
Valdes 2008.

Jan-Olof Axelsson, 
ledamot
Född: 1947.
Typ av medlem: Boende och 
f.d. ordförande i brf Solhem. 
Tid i valberedningen: 
Valdes 2012.

VALBEREDNING  

Eva Fredlund, ledamot
Född: 1958. 
Typ av medlem: 
Boende och vice ordförande 
i brf Korndahl.  
Tid i valberedningen:  
Valdes 2011.

Maria Persson, ledamot
Född: 1963.
Typ av medlem: Boende i brf Rosen-
dahl och ordförande i brf Ängen.
Tid i valberedningen:
Valdes 2015.

Anna Holst, ledamot
Född: 1986.
Typ av medlem: Boende och 
ordförande i brf Tållered. 
Tid i valberedningen:
Valdes 2017.

Gunilla Ackeskog, suppleant
Född: 1952.
Typ av medlem: boende och                  
vice ordförande i brf Hovslagaren. 
Tid i valberedningen:
Valdes 2015.

Gunilla Ackeskog

Anna Holst

Roger Eriksson
Maria Persson

Jan–Olof Axelsson

Eva Fredlund

VALBEREDNING34



Petronella Wittung Danielsson, 
revisorsuppleant
Född:1980.
Typ av medlem: Medlem i HSB Mölndal.
Övriga/tidigare uppdrag: 
Magister i företagsekonomi och med över 
tio års erfarenhet av revision bland annat 
som auktoriserad revisor. Arbetar idag med 
riskhantering på ett internationellt försäk-
ringsbolag. Valdes 2016. 

Anders Fridell, revisor 
Född:1949.
Typ av medlem: Boende och ekonomi-
ansvarig i brf Korndahl. 
Övriga/tidigare uppdrag: Han har god 
erfarenhet av HSB samt av revision i olika 
typer av bolag. Valdes 2016.

Inger Kollberg, auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB. Utsedd av HSB 

Född:1968.
Övriga/tidigare uppdrag: Auktoriserad revisor 
och partner på Pricewaterhouse-Coopers AB. 
Bred erfarenhet av revision av HSB föreningar, 
bostadsrättsföreningar samt fastighetsbolag. 
Arbetar även med revision och rådgivning till 
ägarledda företag.

REVISORER 

Petronella Wittung 
Danielsson

Inger Kollberg

Anders Fridell
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