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2010 har varit ett år präglat av konkret förnyelse arbete. Vi har genom olika 
förändringar skaffat oss den plattform vi behöver för att kunna leverera ännu 
mer utvecklad och förbättrad kund- och medlemsnytta.

Organisationen har förändrats, vi har ökat tillgänglighet 
såväl för de som ringer som de som besöker oss, vi har effek-
tiviserat vissa delar av tjänsterna, vi har skaffat nya tjänster 
att erbjuda, vi har förvärvat nya fastigheter och så vidare.

Allt detta speglas i årets resultat. Vi har rustat för fram tiden 
och ser redan nu att vi kan öka våra intäkter framöver. Detta 
för att kunna stärka vårt resultat och handlingsutrymme för 
framtida nyproduktion och fastighetsförvärv, men också för 
att vidareutveckla vårt tjänsteutbud. 

En del poster av engångs karaktär har varit tyngre än 
andra, till exempel tjänsteutveckling, företagsutveckling 
och omställnings arbete. Annat som också påverkar resul-
tatet, tyvärr i negativ riktning, är pensionsbufferten som 
har behövt fyllas på mer än beräknat beroende på hur 
pensionsmedlen förvaltats.

Vi har med andra ord rustat oss för framtiden med det 
förnyelsearbete som bedrivits under 2010.

EkONOmISk öVERSIkT   |   VD HaR ORDET

eKonomISK öVeRSIKt KonceRnen
2006 2007 2008 2009 2010

tillgångar, eget kapital och skulder
anläggningstillgångar 360 201 372 541 414 253 422 908 527 175
kortfristiga placeringar och likvida medel 446 777 451 642 426 047 307 912 317 139
övriga omsättningstillgångar 25 302 29 319 75 007 161 527 86 154
Summa tillgångar 832 280 853 502 915 307 892 347 930 468

Eget kapital 109 977 117 742 117 128 118 643 116 299
Långfristiga skulder och avsättningar 309 015 303 638 325 914 373 383 412 423
kortfristiga skulder 413 288 432 122 472 265 400 321 401 746
Summa eget kapital och skulder 832 280 853 502 915 307 892 347 930 468

Resultat och räntabilitet
Resultat efter finansiella poster 11 253 10 857 -64 1 297 145
Räntabilitet på eget kapital 8,2% 7,3% 0,0% 0,8% 0,1%

ekonomisk ställning
Soliditet i % 13,2 13,8 12,8 13,3 12,5
Justerad soliditet i % enligt HSBs kod för föreningsstyrning   27,0 24,5 23,9
kassalikviditet i % 112 109 101 86 90
avräkningslikviditet i % 118 114 110 100 103

Förklaringar till nyckeltal
Räntabilitet på eget kapital: resultat efter finansiella poster minus schablon-
 skatt 26,3%/ IB eget kapital.
Soliditet: eget kapital/balansomslutningen.
Justerad soliditet: (eget kapital +övervärden skattejusterad)/ balans-
 omslutning + övervärden-likvida medel).

kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus lager plus omsättningsbara placeringar i finansiella 
 anläggningstillgångar/kortfristiga skulder.
avräkningslikviditet: likvida medel, kortfristiga placeringar, omsättningsbara placeringar 
 i finansiella anläggningstillgångar samt kreditlöften/avräkningsskuld förvaltade brf.
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hSB Sydost omfattar moderföreningen och samtliga helägda dotterföretag, hSB 
Fastigheter Sydost aB, hSB Sydost aB, hSB Fastigheter i Karlskrona aB och Bygg-
administratören i Blekinge aB.

FöRenIngSStyRnIngSRappoRt

Bakgrund
HSBs kod är utformad särskilt för HSB-
rörelsen och utgår från Svensk kod för 
bolagsstyrning, de kooperativa princi-
perna och HSBs värderingar. HSBs kod 
för föreningsstyrning började gälla den 
1 januari 2008. 

Syftet med koden är att den ska bli 
ett verktyg för att i praktiken kunna 
verkställa en öppen demokratisk med-
lemskontroll av hur beslut fattas inom 
HSB. Koncernerna för dessa verksam-
heter ska präglas av öppenhet och 
transparens i enlighet med kodens 
intentioner.

HSBs kod omfattar HSB-förening-
arna, HSB nationella bolag och HSB 
Riksförbund.

tillämpning av hSB Kod
På HSB Sydosts hemsida finns en sär-
skild avdelning för HSB Kod där man 
hittar den information som krävs för 
tillämpning av koden.

Följa – förklara
Koden ska tillämpas enligt principen 
»följ eller förklara«. Det innebär att 
om en förening avviker från koden ska 
skälen för avvikelsen redovisas i fören-
ingsstyrningsrapporten.

Koden innebär att årsredovisningen 
kompletteras med denna föreningsstyr-
ningsrapport som översiktligt beskriver 
hur föreningen tillämpat HSBs kod för 
föreningsstyrning under räkenskapsår 
2010.

Föreningsstyrningsrapporten är inte 
granskad av föreningens revisor.

1. Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens 
högst beslutande organ. Förenings-
stämmans befogenhet utövas helt av 
fullmäktige.

 HSB Sydost ändrade sina stad-
gar under 2010. Genom de nya stad-
garna upplöstes den tidigare distrikts-
organisationen för val av fullmäktige. 

Fullmäktige utses numera direkt från 
varje bostadsrättsförening samt bospar-
gruppen. Grundtalet är även förändrat 
till 100. Antal fullmäktige uppgår till 
249.

Bospargruppen utses på samma 
grundtal i relation till sitt totala med-
lemsantal.

Föreningen informerade, i decem-
ber 2010 på hemsidan och i Styrelse-
posten, att föreningsstämman år 2011 
hålls den 28 maj.

Information om fullmäktiges rätt 
att få ett ärende behandlat på stäm-
man och vid vilken tidpunkt en sådan 
begäran måste ha nått föreningen för 
att med säkerhet kunna tas in i kallelsen 
har föreningen i december 2010 lämnat 
på sin hemsida och i medlemstidningen 
Hemma i HSB.

Föreningsstämma 2010
Föreningsstämman hölls den 27 maj 
2010 på Kosta Boda Art Hotel, Kosta. 
Vid föreningsstämman deltog 75 
ombud och därutöver 57 personer, 
som representerade styrelse, revisorer, 
distriktsråd, valberedning och personal.

Vid föreningsstämman var hela 
styrelsen och föreningens revisorer 
närvarande.

Efter förslag från valberedningen 
valdes Monica Widnemark, Lessebo, till 
stämmoordförande. Till justeringsmän 
utsågs Eila Wiktorsson, Oskarshamn 
och Siv Redmo, Karlskrona, inte någon 
av dem är styrelseledamot eller anställd 
i föreningen.

Fullmäktige gavs möjlighet att ställa 
frågor, kommentera och lämna förslag 
till beslut.

Protokollet från föreningsstämman 
fanns tillgängligt på hemsidan inom 
ramen för koden.

2. Valberedning
Föreningens valberedning väljs på för-
eningsstämma. Beslut innefattar förfa-
rande för att vid behov ersätta ledamot 

som lämnar valberedningen innan dess 
arbete är slutfört.

Valberedningen har 2010 haft föl-
jande sammansättning:
  Lars-Eric Morthensson, född 1936, Fria 

gruppen, Växjö, invald 1993.
  Lars-Eric Ståhlberg, född 1934, Brf 

Pantern, Karlskrona, invald 1998.
  Kenneth Ottosson, född 1936, Brf 

Rimsmeden, Kalmar, invald 2006.
  Siv Elofsson, född 1939, Brf Pantern, 

Karlskrona, invald 2010.
  Birgitta Johansson, född 1954, Brf 

Päronholmen, Västervik, invald 
2010.

  Anders Roselius, född 1942, Brf 
Spetsamossen, Växjö, invald 2010.

  Torbjörn Melkersson, född 1948, 
Brf Norrtorn 2, Oskarshamn, invald 
2010.

Vd är sammankallande i valbered-
ningen. 

Valberedningen har fått information 
om styrelsens utvärdering.

Valberedningen har i enlighet med 
sin instruktion som fastställdes på för-
eningsstämman 2010
  lämnat förslag på ledamöter i styrel-

sen och förslag på styrelseordföran-
den,

  lämnat förslag på styrelsearvode upp-
delat mellan ordförande och övriga 
ledamöter, 

  lämnat förslag till val och arvodering 
av revisor, och 

  lämnat förslag till ordförande för 
ordinarie föreningsstämma.

Medlemmar har möjlighet att vända sig 
till valberedningen och lämna förslag 
på nomineringar till styrelseledamö-
ter. Information om detta har lämnats 
via brev till alla brf och publicerats på 
hemsidan. Förslaget kan skickas med 
e-post till info@sydost.hsb.se, på fax, per 
post eller lämnas in på lokalkontoren.

Valberedningens förslag publiceras i 
kallelsen till 2011 års föreningsstämma 
och på föreningens hemsida inom 



5HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2010

föRENINGSSTYRNINGSRappORT

ramen för koden.  En redogörelse för 
hur valberedningen bedrivit sitt arbete 
publiceras samtidigt.

Valberedningen har haft åtta sam-
manträden under 2010, från januari 
till december samt under 2011 fram 
till förslag lämnats till årets stämma. 

3. Styrelse
Styrelsen består av sju ledamöter, obe-
roende i förhållande till föreningen 
och ledningen. Inga suppleanter ingår 
i HSB Sydost styrelse. VD ingår inte som 
ledamot i styrelsen.

 Styrelsen erhåller vid varje möte en 
skriftlig, detaljerad rapport om pågå-
ende och planerade projekt samt idé-
projekt. Ny rapporteringsrutin antogs 
i december. Föreningens resultat har 
löpande följts upp under året, bland 
annat med likviditetsrapporter samt 
delårsrapport i oktober. Affärsplan för 
2010–2012 trädde i kraft under januari 
2010. Affärsplanens mål och verksam-
hetsplan har uppdaterats i samband 

med budgetprocessen för 2011. I och 
med detta har styrelsen tillfredsstäl-
lande beslutsunderlag.

Riktlinjerna för styrelsens arbete 
anges i arbetsordning som antogs i 
november 2009. Arbetsordningen 
reglerar bland annat antalet ordina-
rie styrelsemöten, vilka ärenden som 
ska behandlas, arbetsfördelning inom 
styrelsen inklusive styrelseordförandens 
uppgifter och arbetsfördelning mellan 
styrelse och vd samt vd-instruktion.

Styrelsen har under år 2010 hållit 13 
styrelsemöten, varav ett Framtidsmöte 
som ägde rum i november. 

I tur att avgå ur styrelsen vid kom-
mande ordinarie föreningsstämma 
2011 är ledamöterna Bengt Johnsson, 
Sölvesborg; Pia Fridén, Växjö; Göran 
Ågren, Oskarshamn och Marion Vin-
berg, Västervik.

Under året har ledamoten Christer 
Bergqvist avlidit i december. 

Ledamoten Niklas Åhlund avgick ur 
styrelsen i januari 2011.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens arbete har utvärderats 
genom en systematisk och strukturerad 
process. I utvärderingen identifieras 
utbildningsbehov hos såväl enskilda 
styrelsemedlemmar som styrelsen 
som helhet. En formell och noggrann 
utvärdering görs av styrelsens och de 
enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. 
Utvärdering av enskilda styrelsemed-
lemmar identifierar till vilken grad 
utbildningsbehov har uppfyllts och hur 
effektivt styrelsemedlemmen bidragit 
till styrelsens arbete.

Finansiell rapportering och intern 
kontroll
Ekonomi- och finansrapportering 
har skett vid styrelsemötena. Rapport-
rutiner och struktur infördes under 
hösten 2009 och finns med som en 
punkt på dagordningen. Ytterligare 
utveckling av ekonomiuppföljning och 
ekonomistyrning behöver utvecklas och 
implementeras inom hela koncernen 
under 2011. Föreningens finanspolicy 
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har omarbetats och antagits. I samband 
med ansökan till Finansinspektionen 
om tillstånd enligt lagen om Betaltjäns-
ter kompletterades finanspolicyn ytterli-
gare. Attest- och inköpsordning justeras 
fortlöpande avseende personer och 
i viss mån beloppsgränser. Där fram-
går tydligt firmateckning, fullmakter 
och delegeringar, attestens innebörd, 
generella regler, avtalsrätt och så vidare. 
Företagets delårsbokslut är ej granskat 
av företagets revisorer.

4. Vd
Börje Nilsson, Glemmingebro, är vd 
från och med 2009-02-01.

Vd:s arbete regleras genom vd-
instruktion och instruktion för arbets-
fördelning mellan styrelse och vd.

5. Utbildning
Styrelseordföranden arbetar med att 
utveckla ett introduktionsprogram som 
är anpassat efter organisationen och 
enskilda ledamöters behov.

Styrelseledamöterna har under 
året genomgått utbildning i styrelsens 
arbete. 

Arbete med att ta fram lämpliga och 
strukturerade utbildningsprogram för 
befintlig och potentiell ledningsperso-
nal pågår.

6. principer för ersättning  
och andra förmåner till ledande 
 befattningshavare
Nuvarande vd har 2010 en årslön 
omfattande 816000 kr samt fri bil 
inom ramen för 10 basbelopp. Bränsle 
ingår i bilavtalet. Pensionsförsäkring 
enligt KTP-planen på samma villkor 
som övriga tjänstemän och därutöver 
utgår 4,7 procent på lönesumman för 
individuell placering. I samband med 
översyn av anställningsavtalet erhöll vd 
ytterligare 3000 kronor per månad som 
extra pensionsavsättning. Företaget 
betalar sjukvårdsförsäkring i DKV hälsa.

Vd omfattas inte av LAS vid uppsäg-
ning, från HSB Sydosts sida gäller 12 
månaders uppsägningstid och ytter-
ligare 12 månaders uppsägningslön.

 Vd:s prestation utvärderas årligen 
i samtal mellan ordförande och vd. I 
samband med detta görs också översyn 
av vd:s avtal.

Styrelseledamöternas närvaro på stämmor, framtidsmöte  
och styrelse möten

 
namn

närvaro 
Styrelsemöten

 
Stämma

 
extrastämma

 
Framtidsmöte

Bengt Johnsson 13 av 13 1 1 1

pia fridén 13 av 13 1 1 0

Göran Ågren 13 av 13 1 0 1

Thomas Gylfe 13 av 13 1 1 1

marion Vinberg 9 av 13 1 0 0

Christer Bergqvist 12 av 13 1 1 1

annelie Venderot 6 av 13 1 0 0

Niklas Åhlund 2 av 13 0 1 1

Börje Nilsson 13 av 13 1 1 1

annelie Venderot avgick vid stämman 2010. Niklas Åhlund tillträdde sin styrelsepost vid 
 stämman 2010. Christer Bergquist avled hastigt i december 2010. 

7. Föreningens revisorer
Vid föreningsstämma 2010 valdes Eva 
Gustafsson och Ingemar Arwidson till 
revisorer i föreningen. 

HSB Riksförbund har utsett Liselotte 
Herrlander till auktoriserad revisor för 
HSB Sydost.

Styrelsen sammanträffar med revi-
sorerna minst 1 gång per år.

8. distrikten
HSB Sydost har fram till januari 2011 
varit indelad i fyra distrikt: Kronobergs 
län, södra Kalmar län, norra Kalmar län 
och Blekinge län. Inom varje distrikt 
verkar ett distriktsråd. Distriktsstäm-
morna utser distriktsråden. Distrikts-
verksamheten har efter stadgeänd-
ringen upphört.

I avvaktan på att nya stadgar skulle 
antas har distriktsstämmor hållits enligt 
nedan. 

Distriktsstämmor
Under mars månad hölls distriktsstäm-
mor i samtliga fyra distrikt för att utse 
fullmäktige till HSB Sydost ordinarie 
föreningsstämma och för att välja 
distriktsråd. Dessutom redogjorde vd 
för föreningens verksamhet.

Distriktsråd 
Distrikt 1, Kronobergs län

Ledamöter
Mats Rundberg, Växjö
Lars-Eric Morthensson, Växjö
Roger Bengtson, Älmhult
Per-Olof Nyström, Växjö
Gerd Jörgensen, Växjö

Suppleant
Rolf Samuelsson, Växjö

Distrikt 2, södra Kalmar län
Ledamöter
Stig Holm, Kalmar
Christer Bergquist, Kalmar
Caroline Carlsson, Nybro
Kenneth Ottosson, Kalmar

Suppleant
Lena Bromberg, Kalmar

Distrikt 3, norra Kalmar län
Ledamöter
Göran Ågren, Oskarshamn
Marion Vinberg, Västervik

Suppleant
Sonja Lindell, Oskarshamn

Distrikt 4, Blekinge län
Ledamöter
Kenth Storm, Karlskrona
Stig Karlsson, Karlshamn

Suppleant
Siv Elofsson, Karlskrona



FöRValtnIngSBeRättelSe
Styrelsen och verkställande direktören 
för HSB Sydost ekonomiska förening, 
organisationsnummer 729500-1767, 
avlämnar härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2010-01-01−2010-12-31, 
föreningens 77:e verksamhetsår.

ägarförhållande/medlemmar
HSB Sydost är en ekonomisk förening 
som med en andel var ägs av vardera 
210 bostadsrättsföreningar och 14449 
medlemmar.

Vårt uppdrag, vision och affärsidé
Vårt uppdrag är att i samverkan med 
medlemmarna skapa »Det goda boen-
det«. Vår vision är att vara den aktör 
som har det bästa anseendet när det 
gäller boendet. Våra kärnvärderingar 
är tydliga: Engagemang, Trygghet, 
Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. 
HSB Sydost har formulerat affärsidén 
sålunda: 

Genom våra tjänster och aktiva råd-
givning tillgodoser vi medlemmarnas och 
hyresgästernas behov av trygghet, ekonomisk 
nytta och grönt boende.

Våra ledstjärnor för vårt dagliga 
arbete är att vi är affärsmässiga, lärande 
och gillar utveckling.

 
Verksamhet
Föreningen bedriver verksamhet inom 
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. 
Verksamheten bedrivs inom affärs-
områdena Bostadsrättsförvaltning, 
Fastighetsservice, Hyresfastigheter 
och Nyproduktion/Fastighetsteknik. 
Dessutom finns en Stab med vd, perso-
nal-, ekonomi- samt kommunikations-
funktion.

Koncernen omfattar, förutom 
modern HSB Sydost ek för, dotterbo-
lagen HSB Fastigheter Sydost AB, HSB 
Fastigheter i Karlskrona, HSB Sydost AB 
och Byggadministratören i Blekinge AB 
(varav det sistnämnda är vilande bolag). 

Konjunktur/omvärld/påverkan 
Den finansiella turbulensen som 
startade under hösten 2008 har kraft-
fullt påverkat vår verksamhet, främst 
under 2009, då vi varit mitt uppe i 
en omfattande nybyggnationsfas. 
Under 2009 fick HSB Sydost genom 
garanti åtagande förvärva osålda och 

fördigställda bostadsrätter. Under 2010 
har avyttringen fortsatt och vid slutet 
av året fanns endast några stycken 
osålda bostadsrätter/radhus. I lager 
finns ytterligare några bostadsrätter 
till försäljning som dock är uthyrda. 
Hela beståndet av bostadsrätter i Brf 
Vänskapen i Kalmar förvärvades under 
2009. Samtliga uthyrdes redan 2009. 
HSB Sydost förbereder upplägg för att 
avyttra dessa bostadsrätter.

medarbetare
Antalet medarbetare (årsmedeltal) är 
97 (96).

Sjukfrånvaron har minskat till 1,7% 
(4,9). Skälet är minskad långtidssjuk-
frånvaro.

En arbetsmiljökartläggning genom-
fördes under 2010 av företagets före-
tagshälsovård.

avräkningslikviditet/finans
HSB Sydost har en kapitalförvaltning 
som inneburit förbättrad avkastning 
på inlånat kapital. En finanspolicy som 
garanterar bostadsrättsföreningarnas 
likviditet finns. Avräkningslikviditeten 
har under året varierat i intervallet 
95–103%. Enligt koden för förenings-
styrning får likviditeten inte understiga 
80%. Föreningens styrelse har beslutat 
att likviditeten inte ska understiga 90% 
samt att målet är 100%.

Företaget gör löpande lik vidi tets-
beräkningar / bedömningar för att upp-
rätthålla rätt likviditet och upplåning.

Avräkningslikviditeten som under 
året stigit från 100% till 103% vid års-
skiftet, beräknas såsom summan av 
likvida medel, placeringar samt kre-
ditlöften att ställa mot inlånade medel 
(avräkningskonton och placeringar) 
från bostadsrättsföreningarna. I place-
ringar finns även innehav (30,6 mkr) 
som ingår i långfristiga värdepappers-
innehav och som anses mycket likvida.

affärsområde nyproduktion och 
Fastighetsteknik
Under året har färdigställande skett av 
18 lägenheter i kv Tegner i Växjö, brf 
Stella, (bostadsrättsföreningen äger 
våningsplanen 3–5 i en tredimensionell 
fastighetsbildning) och 27 lägenheter i 
Brunnsparken i Ronneby, brf Brunns-
parken.

I slutet av året gjordes ett omtag på 
kv Börjhem i Växjö. Här planeras nu 
för 28 marklägenheter i brf Hovs by. 
Preliminärt påbörjande april/maj 2011.

Under hösten anställdes en energi- 
och miljökonsult som ett led i det 
Gröna HSB och vårt utökade tjänste-
utbud. Tillsammans med övriga pro-
jektledare kan vi nu erbjuda en bred 
byggteknisk kompetens till kunder och 
för våra egna fastigheter.

föRVaLTNINGSBERÄTTELSE
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affärsområde Bostadsrätts-
förvaltning
Under 2010 genomgick affärsområdet 
bostadsrättsförvaltning stora organisa-
tionsförändringar, utveckling och effek-
tiviseringar. Affärsområdet svarar för 
tjänster till bostadsrättsföreningarna 
inom ekonomi, administration, kund-
tjänst och telefoni. Många av tjänsterna 
regleras i avtal mellan HSB Sydost och 
bostadsrättsföreningarna, men en del 
av tjänsterna är sådana som fören-
ingarna kan köpa till. Affärsområdet 
hanterar cirka 210 administrativa avtal 
och innefattar cirka 25 medarbetare. 
Löpande under året har det arbetats 
med att ta fram enhetliga processer 
och rutiner för samtliga kontor, att 
effektivisera olika arbetsområden och 
att utveckla våra tjänster så att vi kan 
bli ännu bättre.

Under året har grunden lagts för att 
kunna utveckla tjänster med ett högre 
kundvärde. Tjänster mot kund har tagit 
sikte på att definiera vilka tjänster som 
ska tillhandahållas lokalt och vilka tjäns-
ter som kan samlas och utföras för hela 
affärsområdet vid ett kontor. 

Exempel på kundnära tjänster är 
ekonomisk analys och rådgivning 
medan tjänster som kan samlas är scan-
ning och betalning av leverantörsfak-
turor, telefonkundtjänst.

Detta har också avspeglats i det 
pågående förnyelsearbetet genom att 
vi stärkt upp en del kontor med eko-
nomisk kompetens via nyrekryteringar 
av ekonomer och har nu bemannat 
samtliga kontor med minst en bostads-
rättsekonom. Vi har samlat scanning 
i Kalmar och inrättat en gemensam 
telefonkundtjänst i Karlskrona. Till-
gängligheten för såväl kunder som 
allmänhet har också utökats genom 
ändrade och utökade öppettider, 
avskaffande av semesterstängning på 
de större kontoren samt genom att tele-
fonkundtjänst ska vara nåbar 8–18 på 
vardagar med undantag för fredagar. 
Dessa förändringar genomfördes som 
svar på kritik i en kundenkät på alltför 
dålig tillgänglighet.

Tjänsteutvecklingen har också tagit 
sikte på att ta fram tjänster som stödjer 
bostadsrättsföreningarnas långsiktiga 
planering av ekonomi och underhåll.

Under 2011 kommer utvecklingen 
av affärsområdet att fortskrida ytter-
ligare. Detta genom att vi kommer 
att lansera en hel del av de tidigare 

omtalade nya tilläggstjänsterna såsom 
HSB-certifiering där brf kan kvalitets-
säkra sig samt Förvaltningsanalys (FA) 
där brf kan köpa till exempelvis en 
flerårsbudget, likviditetsanalys, nyck-
eltalsrapport med mera, men vi kom-
mer också att fortsätta fokusera på att 
effektivisera dagliga rutiner och göra 
dem mer enhetliga, och att kunna ge 
brf ännu mer ekonomisk rådgivning. 
Våra numera lokala fullservicekontor 
ger föreningarna direktkontakt med 
sin egen ekonom och mer tillgänglig-
het via ökade öppettider. Vår ambition 
är också att även under 2011 få in nya 
kunder och avtal genom att vara mer 
aktiva på marknaden. 

Det ska löna sig att ha administrativt 
avtal med HSB Sydost. Medlemsnytta 
skapas genom såväl tjänster som att 
medarbetare utvecklas. Genom vår 
ökade spetskompetens samt aktiva råd-
givning ska våra kunder kunna dra nytta 
av att ha avtal med HSB. Vår målsätt-
ning är att trygghet, kvalitet och utveck-
ling ska gå hand i hand och främja våra 
kunder i deras verksamhet.

affärsområde Fastighetsservice
Affärsområdet erbjuder teknisk förvalt-
ning till våra bostadsrättsföreningar, 
bostadsrättinnehavare och externa kun-
der inom HSB Sydost. 2010 har varit 
ett stabilt år där vi har jobbat intensivt 
med att få ett likartat arbetssätt på alla 
orter. Under året har vi påbörjat en stor 
utbildningsinsats.

Under 2010 har också en genom-
lysning av samtliga delar inom affärs-
området genomförts och resultatet av 
genomlysningen kommer att implemen-
teras under 2011. Genomlysningen visar 
bland annat på bristande lönsamhet 
och pekar på möjligheter att utveckla 
verksamheten i lönsam riktning.

En plan för hur verksamheten ska 
utvecklas såväl innehållsmässigt som 
ekonomiskt under 2011 och framåt har 
presenterats för styrelse och verkstäl-
lande ledning. Samtliga medarbetare 
har också involverats i den processen. 
En ny organisation kommer att imple-
menteras för att bättre svara upp mot 
kunder och medarbetare. Nya verksam-
hetsfält och tjänster kommer också att 
lanseras och införas i affärsområdet. 

affärsområde hyresfastigheter
Det samlade fastighetsbeståndet i 
moderföreningen har vid årets slut ett 

redovisat värde motsvarande 111 mkr 
(108) med uthyrningsbar yta om cirka 
16000 kvm. 

Våra fastigheter och innehav av 
bostadsrätter har lämnat en vinst efter 
finansiella poster om 4,2 mkr mot före-
gående års 3,9 mkr. Resultatet är då 
rensat från föregående års reservering 
för osålda bostadsrätter och det belopp 
som behövde utnyttjas.

HSB Fastigheter Sydost AB har 
förbättrat sitt resultat efter finansiella 
poster från 7,5 mkr till 8,8 mkr. Ett lågt 
ränteläge under 2010 är den största för-
klaringen till förbättrat resultat. Bolaget 
har under året byggt om Sköldpaddan 8 
i Karlshamn till att rymma samtlig per-
sonal i Karlshamn.

Under 2010 förvärvades ett nytt 
bolag som har till uppgift att vara ett 
holdingbolag till en ny del av fastighets-
innehaven. Bolaget förvärvade 1 april 
ett bolag från Dagon-koncernen som 
nu heter HSB Fastigheter i Karlskrona 
AB. Detta bolag innehöll en fastighet i 
Karlskrona, inrymmande en butikslokal 
i bottenvåningen(Willys) samt 47 hyres-
rätter. Per 1 september förvärvades en 
grannfastighet som består av tomtmark. 
Denna tomt avses att bebyggas. Bola-
gets resultat efter finansiella poster 
för 8 månaders verksamhet uppgår 
till 0,8 mkr och är belastat med 0,2 för 
uttag av nya pantbrev.

Värdering av fastigheterna
En extern värderare har runt årsskif-
tet 2009/2010 värderat våra fastighe-
ter. Värderingarna 2010 med avdrag 
för beräknad skatt (26,3 procent) 
visade ett övervärde på cirka 120 mkr 
i förhållande till redovisat värde 2010. 
Övervärdet höjde koncernens jus-
terade soliditet enligt HSBs kod för 
föreningsstyrning med cirka 11% (se 
den ekonomiska översikten). En för-
nyad värdering har inte genomförts 
eftersom det pågår ett arbete med att 
omstrukturera fastighetsbeståndet så 
att det koncentreras till Växjö, Kalmar 
och Karlskrona. Detta arbete beräknas 
vara slutfört under andra tertialet 2011 
varefter förnyad värdering kommer att 
genomföras. 

Innehavet av bostadsrätter har inte 
värderats men ett övervärde bedöms 
finnas.

föRVaLTNINGSBERÄTTELSE

8 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2010
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EkONOmISka NYCkELTaL

Resultatutveckling och finansiell 
ställning
HSB Sydost redovisar en förlust efter 
finansiella poster om -9,1 mkr (-6,2).

Moderns soliditet är 12,9% och har 
sjunkit från 14,2% föregående år.

Koncernens soliditet är 12,5% och 
har jämfört med föregående år sjunkit 
från 13,3%.

Kassalikviditeten har förbättrats från 
86% till 90%. (Definition: omsättnings-
tillgångar minus lager plus omsättnings-
bara placeringar i finansiella anlägg-
ningstillgångar/kortfristiga skulder.)

Resultatet i moderföretaget har 
påverkats främst av kostnader för per-
sonalomställning, tjänsteutveckling och 
nya tjänster, organisationsutveckling/
företagsutveckling, marknadsförings-
kostnader, dubbla hyror vid flytt av 
kontor, hyresbortfall vid ombyggnad 
till ungdomslägenheter samt buffert-
påfyllnad till KP-pensionsfond. Vidare 
har nyproduktionen totalt sett lämnat 
lägre netto än beräknat.

Dotterbolaget HSB Fastigheter Syd-
ost AB redovisar ett resultat efter finan-
siella poster på 8,8 mkr (7,5). 

Dotterbolagen HSB Fastigheter i 
Karlskrona AB och HSB Sydost AB 
redovisar ett samlat koncernresultat 
efter finansiella poster på 0,5 mkr för 

sitt första verksamhetsår (8 mån  i kon-
cernen).

Väsentliga händelser under året
  Flytt av IT-driften har skett under 

året till HSB VästIT. 
  Såväl Karlshamnskontoret som Växjö-

kontoret har under året flyttat in i nya 
lokaler. Om- och tillbyggnad gjordes 
av fastigheten Sköldpaddan 8 i Karls-
hamn vilken rymmer Karlshamns-
kontoret och fastighets service.

  Styrelsen genomförde stadge-
ändringar rörande borttagande av 
distrikt och distriktsstämmor.

  Två nya bolag i koncernen har till-
kommit. HSB Sydost AB som har 
rollen som holdingbolag för tillkom-
mande fastighetsbolag. Per 1 april 
förvärvades en fastighet i Karlskrona 
som ingick i ett förvärvat bolag. Bola-
get namnändrades till HSB Fastig-
heter i Karlskrona AB.

  Färdigställande under 2010 av 18 
lägenheter till Brf Stella i Växjö och 
27 lägenheter till Brf Brunnsparken 
i Ronneby.

händelser efter balansdagen
En fastighet i Karlskrona har förvärvats 
med tillträde per den 2 maj 2011. Fastig-
heten rymmer 2340 kvm uthyrningsbar 

area och omfattar cirka 90 lägenheter. 
Förvärvet sker via förvärv av ett aktie-
bolag i vilket fastigheten ingår.

Avtal har ingåtts om avyttring av 
samtliga Nybro-fastigheter som ingår 
i HSB Fastigheter Sydost AB. Försälj-
ningen sker genom så kallad paketering 
och köparen tillträder 1 juni 2011.

medlemsantal
Medlemsantalet i HSB-föreningen var 
vid årets början 14 299 och vid dess 
slut 14449.

Under 2010 beslutades en stadge-
ändring som innebär att distrikts-
indelningen avskaffas och ersätts med 
att varje bostadsrättsförening utser 
fullmäktige direkt till HSB Sydosts 
föreningsstämma.

Bospargruppen kommer även fort-
sättningsvis vara indelad i distrikt för 
val av sina fullmäktige.

medlemsavgift i hSB Sydost
Medlemsavgiften har för bospargrup-
pen varit 195 kr.

För bostadsrättsföreningarna har 
medlemsavgiften varit 4500 kr plus 
225 kr/lägenhet.
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FöRSlag tIll VInStdISpoSItIon
Resultatet i koncernen uppgår till -2 424 tkr. Koncernens fria egna kapital uppgår till 103 323 tkr varav 0 tkr kommer 
att åtgå för föreslagen avsättning till bundet eget kapital. De till föreningsstämman förfogande stående vinstmedel i 
moderföreningen utgör:

Balanserat resultat  68 155 844 kr
Årets resultat -9 246 473 kr

Summa 58 909 371 kr

Styrelsen och vd föreslår att moderföreningens fria egna kapital disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 58 909 371 kr

Summa 58 909 371 kr

ReSUltatRäKnIng Verksamhetsåret 2010-01-01–2010-12-31 (tkr)

RESULTaTRÄkNING

not            Koncernen              hSB Sydost ek för  

2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 1 210 287 249 276 153 596 164 196

kostnad för sålda varor och tjänster 2 -192 679 –226 359 -155 534 –160 061

Bruttoresultat 17 608 22 917 -1 938 4 135

försäljnings- och marknadsföringskostnader 2 -4 865 –4 752 -4 518 –4 498

administrationskostnader 2 -7 836 –6 369 -5 426 –3 703

övriga rörelsekostnader/intäkter 3 2 022 –1 816 1 764 –1 145

Rörelseresultat 6 929 9 980 -10 118 –5 211

Resultat från andelar

Resultat från andelar i koncernföretag 4 308 0 308 0

Resultat från andra långfristiga

värdepappersinnehav 4 111 125 111 125

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

övriga finansiella intäkter 5 4 771 7 682 4 854 7 324

övriga finansiella kostnader 5 -11 974 –16 490 -4 294 –8 480

Resultat efter finansiella poster 145 1 297 -9 139 –6 242

aktuell skatt 6 -1 663 –41 20 1 190

Uppskjuten skatt 6 -906 –145 -127 565

Årets resultat -2 424 1 111 -9 246 –4 487
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BaLaNSRÄkNING

BalanSRäKnIng per 2010-12-31 (tkr)

not               Koncernen               hSB Sydost ek för        

tillgångar 2010 2009 2010 2009

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 7 230 460 230 460

Summa immateriella anläggningstillgångar 230 460 230 460

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 458 416 388 216 110 919 107 771

maskiner och inventarier 9 6 317 4 806 5 891 4302

pågående nyanläggning 10 328 93 328 0

Summa materiella anläggningstillgångar 465 061 393 115 117 138 112 073

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 11 0 0 10 450 10 350

fordringar hos koncernföretag 12 0 0 21 789 0

andra långfristiga värdepappersinnehav 13 55 484 25 230 55 484 25 230

andra långfristiga fordringar 14 6 400 4 103 6 400 4 103

Summa finansiella anläggningstillgångar 61 884 29 333 94 123 39 683

Summa anläggningstillgångar 527 175 422 908 211 491 152 216

omsättningstillgångar

lager och pågående arbeten 15

Varulager 209 262 209 236

pågående arbeten 172 35 842 172 35 842

fastigheter och bostadsrätter 71 334 88 457 17 081 27 412

Summa lager och pågående arbeten 71 715 124 561 17 462 63 490

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 5 706 25 820 5 259 25 426

fordringar hos koncernföretag 0 0 4 136 5 851

övriga fordringar 16 4 189 8 138 3 724 7 219

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 544 3 008 3 798 2 736

Summa kortfristiga fordringar 14 439 36 966 16 917 41 232

kortfristiga placeringar 18 267 440 267 435 267 440 267 435

kassa och bank 49 699 40 477 29 761 32 864

Summa omsättningstillgångar 403 293 469 439 331 580 405 021

Summa tillgångar 930 468 892 347 543 071 557 237
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BaLaNSRÄkNING

not               Koncernen                 hSB Sydost ek för

eget kapital och skulder 2010 2009 2010 2009

Bundet eget kapital 19

andelskapital 7 209 7 129 7 209 7 129

Reservfond – 3 747 3 747

Bundna reserver 5 767 5 767 –

Summa bundet eget kapital 12 976 12 896 10 956 10 876

Fritt eget kapital 19

Balanserat resultat 105 747 104 636 68 156 72 643

Årets resultat -2 424 1 111 -9 246 –4 487

Summa fritt eget kapital 103 323 105 747 58 910 68 156

avsättningar

avsättningar för pensioner 1 026 1 441 1 026 1 441

avsättningar för skatter 6 765 5 924 0 0

Summa avsättningar 7 791 7 365 1 026 1 441

långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 403 332 364 718 85 583 86 403

övriga långfristiga skulder 1 300 1 300 1 300 1 300

Summa långfristiga skulder 404 632 366 018 86 883 87 703

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 652 2 489 808 808

Leverantörsskulder 10 713 15 446 7 311 13 023

Skatteskulder 854 0 330 231

avräkning med brf 357 826 360 413 357 826 360 413

övriga skulder 21 6 217 2 124 5 872 1 866

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 22 484 19 849 13 149 12 720

Summa kortfristiga skulder 401 746 400 321 385 296 389 061

Totalt eget kapital och skulder 930 468 892 347 543 071 557 237

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 23 551 094 508 452 149 820 150 178

ansvarsförbindelser 23 14 390 22 913 14 390 22 913

BalanSRäKnIng per 2010-12-31 (tkr)
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kaSSafLöDESaNaLYS

                  Koncernen           hSB Sydost ek för
den löpande verksamheten  2010  2009 2010 2009

Resultat efter finansiella poster 145 1 297 -9 139 –6 242

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

avskrivningar 6 163 5 728 2 829 2 773

ökning eget kapital 0 337 0 0

Justering för nedskrivning projekt 0 1 145 0 1 145

Reavinst avyttring anläggningstillgångar -2 042 672 -2 042 -1

Justering för skatt -1 663 -41 20 -20

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 603 9 138 -8 332 -2 345

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

ökning (–) / minskning (+) av lager 52 846 –103 486 46 028 –42 414

ökning (–) / minskning (+) kortfristiga fordringar 19 527 15 821 21 318 –18 915

ökning (+) / minskning (–) av kortfristiga skulder 4 012 –45 950 -1 181 –2 209

Kassaflöde före investeringar 78 988 –124 477 57 833 –65 883

Investeringar/försäljningar

Investeringar i fastigheter -74 964 -23 331 -4 750 -2 800

Investeringar i andelar 0 0 -100 0

Investeringar i maskiner/inventarier -3 031 -1 666 -3 031 -1 099

försäljningar 2 559 7 464 2 559 153

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 3 552 –142 010 52 511 –69 629

Finansieringsverksamheten
förändring inlåning brf -2 587 -25 994 -2 587 -25 994

ökning (+) / minskning (–) av andelskapital 80 67 80 67

Nyupplåning 43 000 50 304 0 0

amortering lån -4 386 -2 544 -820 -809

ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar -30 432 42 -52 282 42

Nettoförändring av finansieringsverksamheten 5 675 21 875 -55 609 -26 694

Förändring av likvida medel 9 227 –120 135 -3 098 –96 323

Likvida medel vid årets början 307 912 426 047 300 299 394 622

Likvida medel vid årets slut 317 139 307 912 297 201 300 299

I likvida medel ingår kassa och bank samt kortfristiga placeringar. 

KaSSaFlödeSanalyS per 2010-12-31 (tkr)
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Samtliga belopp anges i tusentals 
svenska kronor om inte annat anges.

årsredovisningslag
HSB Sydost och  koncernen till-
lämpar Årsredovisningslagen samt 
Bokförings nämndens allmänna råd och 
vägledningar där inget annat anges. 

Värderingsprinciper
Redovisning av intäkter: Intäktsredovis-
ning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 
Intäkter.

Som inkomst redovisar företaget 
det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas. Företaget 
redovisar därför inkomst till nominellt 
värde (fakturabelopp) om bolaget får 
ersättningen i likvida medel direkt vid 
leverans av varor och tjänster. Intäkts-
redovisning av pågående entreprenad-
uppdrag sker utifrån successiv vinstav-
räkning i de fall utfallet kan beräknas 
på ett tillfredsställande sätt. Intäkter 
och kostnader redovisas i resultaträk-
ningen i förhållande till uppdragets 
färdigställandegrad. Färdigställande-
graden bestäms på basis av nedlagda 
uppdragskostnader för hela uppdra-
get. På uppdrag där utfallet inte kan 
beräknas på ett tillfredsställande sätt 
redovisas intäkt motsvarande nedlagda 
kostnader på balansdagen. Befarade 
förluster kostnadsförs omedelbart.

Ränta och utdelning redovisas som 
intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar 

som är förknippade med transaktionen 
samt att inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas 
med tillämpning av den räntesats som 
ger en jämn avkastning för tillgången 
i fråga.

Materiella anläggningstillgångar är 
upptagna till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar.

Övriga finansiella tillgångar är 
värderade till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar.

Varulager är värderat till anskaff-
ningsvärde med avdrag för inkurans 
på material.

Kundfordringar har upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga fordringar och skulder redo-
visas med anskaffningsvärde om inte 
annat särskilt anges.

avskrivningar
För HSB Sydosts fastigheter sker avskriv-
ning med 1% av anskaffningsvärdet 
från och med 2003.

Samma avskrivningar görs även i 
dotterbolagen.

Avskrivningar på bostadsrätter och 
aktiverade ombyggnader i egna bostads-
rätter görs efter 10–15 års plan.

Maskiner och inventarier skrivs av 
med 20% årligen. Större arbetsmaski-
ner 10% (fr o m 2004).

Inkomstskatt
Redovisade skatter omfattar all skatt 
som ska betalas eller erhållas för 

aktuellt år och justeringar för tidigare 
års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. Värdering av samtliga 
skatteskulder/fordringar sker till nomi-
nella belopp och görs enligt gällande 
skatteregler. Uppskjuten skatt beräknas 
enligt balansräkningsmetoden på alla 
temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar HSB 
Sydost ekonomisk förening samt dess 
helägda dotterbolag enligt not 11.

Koncernredovisning har upprättats 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär 
att bokfört anskaffningsvärde för aktier 
i dotterbolag elimineras mot värdet av 
egna kapitalet vid förvärvet.

Obeskattade reserver i koncernens 
balansräkning delas upp i latent skatte-
skuld (26,3 %) vilket redovisas under 
långfristiga skulder och bundna reser-
ver (73,7 %) i eget kapital. 

Av moderföreningens totala för-
säljning avser 7024 tkr exkl moms 
(4853 tkr) försäljning till dotterbolag.
Moderföreningen har köpt tjänster från 
dotterbolag med 365 tkr (0 tkr).

Av moderföreningens totala ränte-
intäkter utgör 366 tkr (2 tkr) ränte-
intäkter från dotterbolag.

RedoVISnIngSpRIncIpeR 

REDOVISNINGSpRINCIpER



15

NOTER

noteR
not             Koncernen                        hSB Sydost ek för  

1 nettoomsättning 2010 2009 2010 2009

Byggadministration 3 185 4 194 3 185 4 194

fastighetsförvaltning, egna fastigheter/bostadsrätter 84 783 78 396 21 068 21 913

förvaltnings- och administrationsarvoden 14 350 13 669 17 386 15 661

fastighetsservice 25 811 26 526 29 799 28 919

Entreprenadverksamhet/byggnation 76 078 119 384 76 078 85 934

medlemsavgifter 3 532 3 142 3 532 3 142

övriga intäkter 2 548 3 965 2 548 4 433

Summa nettoomsättning 210 287 249 276 153 596 164 196

2 Rörelsens kostnader
personalkostnader -51 595 -46 426 -46 474 -41 143

Driftskostnader -140 938 -179 664 -114 627 -122 888

Underhållskostnader -6 684 -5 662 -1 548 -1 458

avskrivningar -6 163 -5 728 -2 829 -2 773

Summa rörelsens kostnader -205 380 -237 480 -165 478 -168 262

I driftskostnader ingår bl a fastighetskostnader, nyproduktionskostnader, inköp varor och tjänster, hyror, 
IT-kostnader, marknadsåtgärder och medlems- och informationsverksamhet.

anställda och personalkostnader 

medeltal anställda med fördelning på        2010       2009
män och kvinnor     

totalt Kvinnor män totalt Kvinnor män

HSB Sydost ek för 88 36 52 86 37 49

HSB Sydost aB 0 0 0

HSB fastigheter i karlskrona aB 0 0 0

HSB fastigheter Sydost aB 9 4 5 10 4 6

Byggadministratören i Blekinge aB 0 0 0 0 0 0

Summa medeltal anställd personal 97 40 57 96 41 55

Könsfördelning företagsledning män Kvinnor

Styrelse 3 2

Verkställande direktör 1 0
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löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

         
2010

          
2009

Styrelse övriga Styrelse övriga
och vd anställda totalt och vd anställda totalt

hSB Sydost ek för

Löner och ersättningar 1 121 29 808 30 929 1 079 27 666 28 745

Sociala kostnader 703 13 364 14 067 662 12 069 12 731

(varav pensionskostnader) 260 3 445 3 705 238 2 822 3 060

hSB Fastigheter Sydost aB

Löner och ersättningar 0 3 044 3 044 0 3 106 3 106

Sociala kostnader 0 1 198 1 198 0 1 196 1 196

(varav pensionskostnader) 0 163 163 0 89 89

övriga dotterbolag

Löner och ersättningar 0 0 0 0 0 0

Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0

(varav pensionskostnader) 0 0 0 0 0 0

Koncernen totalt

Löner och ersättningar 1 121 32 852 33 973 1 079 30 772 31 851

Sociala kostnader 703 14 562 15 265 662 13 265 13 927

(varav pensionskostnader) 260 3 608 3 868 238 2 911 3 149

 avgångsvederlag och villkor för företagsledning och styrelse
 Verkställande direktören
 fast månadslön (68000 kr) utgår samt fri bil inom ramen för 10 basbelopp (bränsle ingår i bilavtalet) pensionsför- 
 säkring enligt kTp-planen på samma villkor som övriga tjänstemän. Därutöver utgår 4,7% på lönesumman för indivi- 
 duell placering. I samband med översyn av anställningsavtalet erhöll vd ytterligare 3000 kr per månad som extra
 pensionsavsättning. företaget betalar sjukvårdsförsäkring i DkV Hälsa. Verkställande direktören omfattas inte av
 lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företaget utgår ersättning motsvarande två årslöner, ett års 
 uppsägningstid inräk nad.        
 
 Styrelse
 Några särskilda avtal för styrelsens ledamöter föreligger inte.

 Kostnader för revision
 I kostnaderna ingår för HSB Sydost revisionsarvode till förtroendevalda revisorer med 34 tkr (35 tkr)  och revisions- 
 arvode till revisor med 132 tkr (102 tkr). för hela koncernen uppgår revisionskostnaderna till 227 tkr (152 tkr). 
    

 Sjukfrånvaro i hSB Sydost ek för
Sjukfrånvaro i % i HSB Sydost ek för –29 år 30–49 år 50 år– totalt i %

män 0,2 0,5 1,3 1,0

kvinnor 4,6 4,4 1,2 3,0

Totalt 1,9 2,3 1,3 1,7

av frånvaron utgör sjukskrivning 60 dagar eller mer 69 % av total frånvaro.
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avskrivningar på immateriella, materiella och finansiella 
anläggningstillgångar

            Koncernen   hSB Sydost ek för                 
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

2010 2009 2010 2009

Goodwill 230 230 230 230

Byggnader 4 116 3 707 860 860

Om- och tillbyggnader 413 492 413 492

maskiner och inventarier 1 404 1 299 1 326 1 191

Summa 6 163 5 728 2 829 2 773

Fördelning

kostnad för sålda varor och tjänster 5 967 5 685 2 633 2 730

försäljningskostnader 53 12 53 12

administrationskostnader 143 31 143 31

Summa 6 163 5 728 2 829 2 773

3 övriga rörelsekostnader/intäkter
hSB Sydost

Realisationsvinst/förlust fastighetsförsäljningar 2 022 -671 1 764 0

Nedskrivning projektkostnader 0 -1 145 0 -1 145

Summa 2 022 -1 816 1 764 -1 145

4 Resultat från andelar
Resultat för dotterbolag försatt i konkurs (nedskrivningar 
aktier och fordringar samt infriat borgensåtagande)

308 0 308 0

Utdelning från HSB projektpartner aB 67 101 67 101

Ränteintäkter på övriga långfristiga innehav 44 24 44 24

Summa 111 125 111 125

5 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter                                    

Ränteintäkter 4 426 7 342 4 328 7 178

Ränteintäkter från koncernföretag – – 366 2

Räntebidrag 193 214 8 17

föreningsavgäld 152 127 152 127

Summa 4 771 7 683 4 854 7 324

Finansiella kostnader

Räntekostnader lån, placeringar, brf -11 764 –15 877 -4 294 –8 480

pantbrevskostnader -210 –613 0 0

Summa -11 974 –16 490 -4 294 –8 480
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6 Inkomstskatter
            Koncernen   hSB Sydost ek för                 

2010 2009 2010 2009

aktuell skatt -1 663 –41 20 1 190

Uppskjuten skatt -906 –145 -127 565

Summa -2 569 –186 -107 1 755

7 Immateriella anläggningstillgångar
anskaffningsvärde goodwill 1 150 1 150 1 150 1 150

Utgående anskaffningsvärde 1 150 1 150 1 150 1 150

ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 690 460 690 460

Årets avskrivning 230 230 230 230

Utgående ackumulerade avskrivningar 920 690 920 690

Redovisat värde goodwill 230 460 230 460

8 Byggnader och mark
Byggnader, om- och tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärde 402 325 353 744 95 319 95 319

Årets anskaffningar 51 109 48 581 4 250 0

försäljningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 453 434 402 325 99 569 95 319

mark

Ingående anskaffningsvärde 24 471 30 788 24 793 21 993

Årets anskaffningar 23 620 3 299 171 2 800

Omklassificeringar 0 –924 0 0

försäljningar 0 –8 692 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 091 24 471 24 964 24 793

ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar 38 580 34 381 12 341 10 989

Justering för försäljning 0 0 0 0

Årets avskrivningar 4 529 4 199 1 273 1 352

Utgående ackumulerade avskrivningar 43 109 38 580 13 614 12 341

Redovisat värde
Byggnader 410 325 363 745 85 955 82 978

mark 48 091 24 471 24 964 24 793

Totalt 458 416 388 216 110 919 107 771

taxeringsvärde
Byggnader 480 592 383 099 92 827 88 081

mark 116 972 100 145 26 746 27 045

Totalt 597 564 483 244 119 573 115 126

fastigheterna Graniten 1, Gnejsen 1 och flintan 1 i det helägda dotterbolaget HSB fastigheter Sydost aB är upp-
förda på mark med tomträtt. för övriga fastigheter äger koncernen marken. Årets anskaffningar avser förvärv av 
Garvaren 23 och 27 i karlskrona samt ombyggnadskostnader av främst Sköldpaddan 8 i karlshamn och ungdoms-
lägenheter på Hackan 24 i Växjö.         
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9 maskiner och inventarier                                        
            Koncernen   hSB Sydost ek för                 

2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 24 336 24 342 21 069 21 642

Årets försäljningar/utrangeringar -4 240 –1 672 -4 240 –1 672

förändring i koncernsammansättning 0 0 0 0

Årets anskaffningar 3 031 1 666 3 031 1 099

Utgående anskaffningsvärde 23 127 24 336 19 860 21 069

ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 19 530 19 750 16 767 17 095

Årets försäljningar/utrangeringar -4 123 -1 520 -4 123 –1 520

förändring i koncernsammansättning 0 0 0

Årets avskrivningar 1 403 1 300 1 325 1 192

Utgående ackumulerade avskrivningar 16 810 19 530 13 969 16 767

Redovisat värde 6 317 4 806 5 891 4 302

10 pågående nyanläggning
Ingående anskaffningsvärde 93   28 412 0   0

Årets anskaffningar 9 191   15 411 4 578   0

färdiga arbeten -8 956   –43 730 -4 250   0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 328 93 328   0

Utgående balans av pågående nyanläggning avser planerad ombyggnad i egna bostadsrätter i Brf Tor i Växjö.

11 andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde – – 10 350 10 350

Årets inköp – – 100 0

Utgående anskaffningsvärde – – 10 450 10 350

Innehavsspecifikation antal Kapital- Redovisat årets
Säte aktier andel värde resultat

HSB fastigheter Sydost aB                                  Växjö 10 000 100 % 10 000 6 453
Orgnr 556491-8190

Byggadministratören i Blekinge aB         karlshamn 1 000 100 % 350 -4
Orgnr 556607-5031

HSB produktion i Sydost HB                          Växjö – 50 % 0 0
Orgnr 969739-6969
Är vilande per 2010-12-31

HSB Sydost aB                                  Växjö 1 000 100 % 100 75
Org.nr 556791-1267

Dotterbolag till HSB Sydost aB
HSB fastigheter i karlskrona  aB Växjö 1 000 100 % - 616
Org.nr 556757-9411

koncernelimineringar -318
Summa 6 822
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13 andra långfristiga värdepappersinnehav                                                            
Ingående anskaffningsvärde 26 336 28 736 26 336 28 736
Årets investeringar 30 654 0 30 654 0
Omklassficering 0 -2 000 0 -2 000
Årets minskning -400 -400 -400 -400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 590 26 336 56 590 26 336

Ingående nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Redovisat värde 55 484 25 230 55 484 25 230

Specifikation

placering i fRN-lån Landshypotek 25 621 0 25 621 0
placering i fRN-lån GE 5 033 0 5 033 0
aktier i HSB projektparner aB 16 008 16 008 16 008 16 008
andelar i HSB Riksförbund 4 620 4 620 4 620 4 620
andelar i bostadsrätter 4 111 4 511 4 111 4 511
konserthusbolaaget i Växjö 30 30 30 30
Swedbank aB 2 2 2 2
övriga andelar 59 59 59 59

Totalt 55 484 25 230 55 484 25 230

14 andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärde 4 458 3 533 4 458 4 363
Årets nyutlåning/anskaffningar 3 000 1 395 3 000 565
Årets amorteringar/minskning -703 -470 --703 -470
avrundning 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärden 6 755 4 458 6 755 4 458

Ingående nedskrivningar 355 355 355 355

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 355 355 355 355

Redovisat värde 6 400 4 103 6 400 4 103

Specifikation

Insatslån- och reverslån 3 156 162 3 156 162
kapitalförsäkring pensionsutfästelse 1 026 1 441 1 026 1 441
anslutningslån fjärrvärme 288 311 288 311
mervärdeskatt enligt jämkningsregel 661 794 661 794
Uppskjuten skattefordran 1 269 1 395 1 269 1 395

Totalt 6 400 4 103 6 400 4 103

12 Fordringar hos koncernföretag
           Koncernen           hSB Sydost ek för            

2010 2009 2010 2009
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0

Årets nyutlåning 0 0 21 789 0

Årets amorteringar/minskning 0 0 0 0

Utg anskaffningsvärden och redovisat värde 0 0 21 789 0
Avser reverslån till dotterbolag till  
marknadsmässig ränta   
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15 Varulager och pågående arbeten
avser förråd av reservdelar och vitvaror inom HSB Sydosts fastighetsservice i kronoberg, kalmar och Blekinge län. 
Lagret är värderat till anskaffningsvärde med inkuransavdrag. pågående arbeten avser projekt för pågående/fram-
tida byggnation. pågående arbeten är värderat till direkta nedlagda kostnader efter avdrag för fakturerade intäkter 
med 0 tkr. Lager av bostadsrätter omfattar brf Vänskapen i kalmar, brf Garvaregården i karlshamn och brf Brunns-
parken i Ronneby. Lager av fastigheter omfattar 2 st radhus i karlshamn.

19 eget kapital    
            

Koncernen andels- Bundna Fritt årets
kapital reserver kapital resultat

Belopp vid årets ingång 7 129 5 767 104 636 1 111

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut  1 111 -1 111

Inbetalda insatser netto 80

Årets resultat -2 424

Belopp vid årets utgång 7 209 5 767 105 747 -2 424

16 övriga fordringar                    Koncernen
     2010             2009

                hSB Sydost ek för
    2010          2009

avräkning med brf 3 695 6 480 3 695 6 480

Skattefordran 13 943 13 82

fordran moms 234 591 0 591

övrigt 247 124 16 66

Totalt 4 189 8 138 3 724 7 219

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                                          

förutbetalda hyror 355 73 413 73

förutbetalda försäkringar 539 209 198 132

Upplupna byggnadsarvoden 0 1 117 0 1 117

Upplupna intäkter 1 749 322 1 749 322

Upplupna ränteintäkter 441 306 441 306

Upplupna räntebidrag 11 48 0 2

övriga förutbetalda kostnader 1 449 933 997 784

Totalt 4 544 3 008 3 798 2 736

18 Kortfristiga placeringar
Specialinlåning och obligation 267 440 267 435 267 440 267 435

Totalt 267 440 267 435 267 440 267 435

HSB Sydost ek för  andels- Reserv- Fritt årets
kapital fond kapital resultat

Belopp vid årets ingång 7 129 3 747 72 643 -4 487

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut  -4 487 4 487

Inbetalda insatser netto 80

Årets resultat -9 246

Belopp vid årets utgång 7 209 3 747 68 156 -9 246
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22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld, löner och sociala avgifter 7 882 7 183 6 840 6 532

Hyror 7 055 5 696 1 985 1 691

Räntor 1 563 1 113 589 501

Reseverat för avgången personal 1 367 0 862 0

Beräknade projektkostnader 1 694 633 1 694 633

Reserverat avseende osålda bostadsrätter 0 2 611 0 2 611

övrigt (driftkostnader mm ) 2 923 2 613 1 179 752

Totalt 22 484 19 849 13 149 12 720

21 övriga skulder                        

personalens källskatt 827 874 781 816

moms 5 059 0 5 024 0

Uttagsskatt 154 128 0

Bokningsavgift nyproduktion 0 995 0 995

övrigt 177 127 67 55

Totalt 6 217 2 124 5 872 1 866

20 Skulder till kreditinstitut                      Koncernen                hSB Sydost ek för

Räntebindningstid
2010 2009 2010 2009

Rörlig ränta /3 månader 249 259 175 181 86 391 76 081

2010 0 133 907 0 11 130

2011 102 654 32 829 0 0

2012 25 880 15 490 0 0

2013 19 391 9 800 0 0

2014- 9 800 0 0 0

avgår kortfristig del -3 652 -2 489 -808 -808

Totalt 403 332 364 718 85 583 86 403

Genomsnittsräntan i moderföretaget är 2,78% och för hela koncernen 2,80 %. 
Nyupplåning har skett i dotterbolag med 43 000 tkr i samband med förvärv av Garvaren 27 i karlskrona. 
Lån med kortare löptid än ett år och som omsätts nästkommande år betraktas som långfristiga skulder.
Lån som förfaller senare än fem år beräknas uppgå till 82 351 tkr.



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

NOTER

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 18 april 2011

  Eva Gustafsson  Ingemar Arwidson Liselotte Herrlander
  Av föreningen   Av föreningen   Auktoriserad 
  vald revisor  vald revisor  revisor

  Växjö den 18 april 2011

  Bengt Johnsson  Pia Fridén  Göran Ågren
  Ordförande  Vice ordförande

  Marion Vinberg  Thomas Gylfe  Börje Nilsson
        Vd
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23 Ställda säkerheter                      Koncernen                      hSB Sydost ek för         

För skulder till kreditinstitut
2010 2009 2010 2009

fastighetsinteckningar 550 011 507 011 148 737 148 737

kapitalförsäkring pensionsutfästelse 1 083 1 441 1 083 1 441

Totalt 551 094 508 452 149 820 150 178

ansvarsförbindelser
för de nyproducerade bostadsrättsföreningarna Nordstjärnan i Växjö, Valthornet i Växjö, klarinetten i Växjö, Eklövet i 
Växjö, England i Sövesborg, Vänskapen i kalmar, Garvaregården i karlshamn, Stella i Växjö och Brunnsparken i Ron-
neby har HSB Sydost lämnat garanti avseende försäljning, avsägelse och avgifter. Garantin gäller i 7 år från färdig-
ställandet.        

Garantiförbindelser bostadsrättsföreningar 13 250 21 840 13 250 21 840

Garantiförbindelser fastigo 516 458 516 458

ansvarsförbindelse för pensionsskuld (kp) 624 615 624 615

Totalt 14 390 22 913 14 390 22 913
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i HSB Sydost ek för för räkenskapsåret 2010. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 7–23. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncer-
nen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Växjö den 18 april 2011

Eva Gustafsson Ingemar Arwidson Liselotte Herrlander
Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor Auktoriserad revisor

ReVISIonSBeRättelSe

till föreningsstämman i hSB Sydost ek för

Org.nr 729500-1767

REVISONSBERÄTTELSE
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