
ÅRSREDOVISNING
2011
HSB Sydost Ekonomisk Förening





3HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL

Vd har ordet ................................................................................................ 4

HSB Sydost ................................................................................................... 5

Ekonomisk översikt koncernen ..................................................... 10

Föreningsstyrningsrapport .............................................................. 11

Förvaltningsberättelse ....................................................................... 14

Förslag till vinstdisposition .............................................................. 17

Resultaträkning ...................................................................................... 17

Balansräkning.......................................................................................... 18

Kassaflödesanalys ................................................................................ 20

Redovisningsprinciper ........................................................................ 21

Noter ............................................................................................................. 22

Revisionsberättelse .............................................................................. 31

Styrelse och vd ....................................................................................... 32

Ledning, driftledare, valberedning och revisorer .............. 33



4 

VD HAR ORDET

VD HAR ORDET
"Ständiga förändringar är det enda säkra vi vet om framtiden" är det bestående in-
trycket från en föreläsning jag lyssnade på i mitten av 1980-talet. Ganska utopiskt då 
tyckte både jag och andra som lyssnade till henne. Så här med 30 år i backspegeln 
kan jag bara konstatera hur rätt hon hade. 

Förnyelsearbetet som vi påbörjade hösten 2009 fortsätter vi att driva med oförminskad kraft, för att möta våra framtida 
kunders behov och förväntning på tjänster, service och bemötande. Vi har inte bara kunderna att tänka på utan vi ska 
även vara attraktiva för nya medarbetare att söka sig till oss. Tiden då man stannade på ett företag i 25 30 år är förbi, 
liksom tiden då våra kunder stannade kvar enbart av lojalitetsskäl.

Årets förnyelsearbete har inriktats dels på en organisationsjustering då två affärsområden och en enhet har lagts sam-
man till ett – HSB Service. Vi har byggt vidare med att föra ut beslut, befogenheter och kundrelationer till driftledare 
i varje arbetslag. Driftledaren är inte bara chef och ledare utan också kollega med sina medarbetare. Jag hoppas vi 
kommer närmare våra kunder och stärker våra relationer genom detta. Samtidigt uppnår vi ambitionen att våra medar-
betare kan vara mera delaktiga i olika beslut, mål och uppföljning av sin verksamhet. Våra driftledare kommer att vara 
våra nyckelspelare i det framtida ledarskapet. Och vi behöver lägga resurser och utveckla såväl vårt gemensamma ledar-

skap som det enskilda ledarskapet kommande år. 

Förnyelsearbetet handlar också att utveckla de tjänster vi erbjuder 
för att möta framtida krav och önskemål. Utvecklingen driver mot 
alltmer webbaserade tjänster och tjänster som underlättar styrel-
searbetet. Vi har lanserat ett par nya tjänster inom den ekonomis-
ka och administrativa förvaltningen. Inom fastighetsservicesidan 
har vi etablerat hantverkstjänster samt Rot- och Rut-jobb.

Allt har inte varit ljust under 2011 – på nyproduktionssidan 
startade vi med god återhämtning från krisåren 2008/2009 

och vår försäljning av Hovs by gick bra i början av året. Bostads-
marknaden stannade sedan av igen och de tre sista kvartalen 

på året har varit dystra. Detta har påverkat inte bara Hovs 
by utan också Ekebo i Oskarshamn. Annat smolk i 
bägaren är att vi fick ett överklagande av bygglov för 
ett efterfrågat projekt – Räppe Kanal i Växjö. 

Tyvärr blir nu detta projekt försenat. Glädjeämnen 
finns det dock inom nyproduktionen – vi har vun-
nit markanvisningstävling i Kalmar som ger oss 
möjlighet för produktion fram mot 2016 och vi har 
skaffat mark i Karlskrona för behov fram mot en 
horisont 2020. 

Tillbaks till framtiden som vi ständigt behöver 
påminna oss om och försöka lyfta blicken så att vi 
inte som den gamle stinsen bara konstaterar att 
tågen passerar förbi. Framtidsmötet i februari gav 
mig den insikten ytterligare en gång. Man kan 
möta förändringar på olika sätt – bejaka dem 
eller hålla emot. Jag vet vilket sätt jag vill hantera 
förändringar på!

 

 Börje Nilsson, vd

HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2011
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HSB SYDOST 
– DET GRÖNA BOSTADSFÖRETAGET

Nyproduktion
HSB Sydost tar nu steget fullt ut och 
ska från och med 2012 miljöcertifiera 
all vår nyproduktion. Vi kommer 
att använda Miljöbyggnad som ett 
styrande verktyg under alla nybyg-
gnadsprojekteringar med målsättnin-
gen silver eller guld som resultat.
Miljöbyggnad är ett kvitto på bra 
miljöansvar och är utvecklat för att 
värna om människors hälsa och vår 
miljö. Systemet bedömer miljöaspe-
kter inom:

	Energi – användning, behov och   
 energislag
	Innemiljö – ljud, ljus, fukt, luft-   

 och ventilation
	Material och kemikalier – före-  

 komst, dokumentation och   
 utfasning av farliga ämnen

Bostadsområdet Norrliden
På Norrliden pågår en klimatrenover-
ing där vi byter tak och även isolerar 
under taket, fönsterbyte till 3-glas 
fönster, ny ventilation där vi återvin-
ner värmen från frånluften, nytt 
värmesystem, klimatförbättring inne 
i lägenheterna där vi tar vara på över-
skottsvärmen i luften som tas ut. Vi 
installerar förbrukningsmätning av 
varmt och kallt vatten.

Åtgärder som vi beräknar minskar 
energiåtgången med 126 000 kwh för 
hela huset. Vilket motsvarar 2,3 ton 
mindre CO2 utsläpp.

I tvättstugorna har vi installerat 
rörelsestyrd belysning, vilket minskar 
elförbrukningen.

Energirådgivning
Under 2011 har vår energiexpert 
besökt 75 bostadsrättsföreningar och 
vi har delat ut 25 klimatcheckar.

Några bostadsrättsföreningar har 
genomfört renoveringar i syfte att 
minska klimatbelastningen genom att 
spara på värmekostnader.

Att ta ansvar för miljön och fokusera på miljöfrågor är naturligt för oss i HSB. Grunden för 
vårt miljöarbete är samhällsansvar, kretsloppstänkande och hållbarhet i tre dimensioner 
– ekologiskt, ekonomiskt och socialt. HSB Sydost ska därför arbeta för en bättre miljö 
och visa vägen genom att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar för minskad 
klimat- och miljöbelastning. Dagligen arbetar vi med att bidra till ett hållbart samhälle. 
Här följer några goda exempel!

Gröna arbetsplatser
Vi arbetar för utveckla gröna 
arbetsplatser genom att varje ar-
betsplats ska uppfylla ett antal 
kriterier.

Våra transporter ska bli mindre kli-
matbelastande genom att vi byter till 
biogas- eller elbilar när fordonspar-
ken ska bytas ut.

Under 2011 minskade vi CO2 utsläp-
pen  via våra biogasbilar med ca 24 
ton jämfört med bensindrift på sam-
ma sträckor, eller med enbart diesel 
drift ca 3.3 ton.

På vårt Karlshamnskontor använder 
vi regnvatten för att spola toaletterna. 
2011 sparade vi 20 000 l vatten ge-
nom detta, dessutom belastades inte 
va-systemet med denna volym dagvat-
ten

HSB Sydost tar nu steget 
fullt ut och ska från och 
med 2012 miljöcertifiera all 
nyproduktion!

HSB SYDOST
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Medarbetarundersökning
Året har innehållit fortsatta satsnin-
gar på vår viktigaste resurs – me-
darbetarna. Såväl sjukstatistik som 
årets medarbetarundersökning gav 
lovande besked att detta också bär 
frukt. 

Sjukfrånvaron landade på 2,1% 
medan medarbetarundersökningens 
totalindex förbättrats jämfört med 
2009 och 2007  års undersökningar.
Fortsatt finns givetvis ändå stora ut-
maningar att hantera. 

Medarbetarundersökningens ut-
fall stärkte oss i ambitionen att beslut 
i möjligaste mån ska fattas nära dem 
som berörs. Detta var en viktig faktor 
när vi i slutet av 2011 justerade vår or-
ganisation: Runt om i organisationen 
finns nu Driftledare – med allt större 
beslutsmandat. Vi lägger också här 
mycket fokus och resurser på dessa 
ledares utveckling.

Nyrekrytering
Vi genomgår ett tydligt generations-
skifte. Kompetent och erfaren per-
sonal lämnar för begynnande tillvaro 
som pensionärer – under 2011 rekry-
terade vi många nya kollegor.

Vi är stolta över vårt person-
alarbete, ett gott exempel är årets 
satsningar på friskvård och internt 
kursutbud. 

Samverkan
Dessutom har vi tagit ytterligare kliv 
rörande samverkan kring personal-
frågorna – vi samarbetar tätt med 
skolor, fackliga samarbetspartners 
och andra HSB-föreningar. Värt 
att nämna kring den delen är att vi 
under 2011 delade vi vår Personal-
chefsfunktion med HSB Nordvästra 
Götaland. 

MEDARBETARE

I Nöjd Medarbetarundersökningen mäts förbättringspotential. 
Frågorna ställs dels hur viktigt ett område är och hur väl det 
uppfylls. Gapet mellan vikt och utförande anges i potential. 
Idealet är 0,0, intervall mellan 0,0 och  -0,99 är ett acceptabelt 
värde, mellan -1,0 till -1,49 visar på stor förbättringspotential 
medan värden från -1,5 och uppåt är ”alarmerande”. Värden
som ligger närmre 0,0 visar på liten förbättringspotential. 

Ett 20-tal HSB-föreningar genomför denna typ av mätning ca 
vartannat år och HSB Sydost ligger i jämförelse ungefär i mitten.

NMI-undersökning

Område 2007 2009 2011

Totalbetyg -0,88 -0,74 -0,69

Ledarskap -1,29 -0,90 -0,78

Arbetsmiljö -0,96 -0,75 -0,70

Klimat alla kommer till tals -1,61 -1,20 -0,77

Kompetensutveckling -0,97 -0,91 -0,65

HSB SYDOST
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NYPRODUKTION
2011 blev något av ett mellanår 
för vår nyproduktion efter två 
intensiva år 2009 och 2010 då 
vi påbörjade och färdigställde 
rekordstort antal bostäder. 

Under 2011 färdigställdes inga 
bostäder och vi påbörjade endast 
ett projekt – bostadsrättsföreningen 
Hovs by i Växjö. Ett radhusområde 
med 28 lägenheter med fokus på till-
gänlighet, miljö, markkontakt och ge-
menskap i sann "by-anda". Området 
står klart för inlyttning i september 
2012.

Markförvärv
Vi har under året varit aktiva när det 
gäller att skaffa mark för kommande 
behov. Två markanvisningstävlingar 
har vi vunnit i Kalmar under 2011, 
vilket vi är mycket stolta över.

Kv Oljeväxten som omfattar 
cirka 40 lägenheter i samarbete med 
Hansabygg och Tengbom arkitekter.

Kv Gesällen som omfattar cirka 
140 lägenheter och kommersiella 
lokaler i samarbete med Skanska, KF 
Göta och White arkitekter.

Vi har också lyckats förvärva mark 
i Karlskrona – kv. Posse på Pantarhol-
men som är vårt senaste markförvärv. 
En fastighet vid havet med Karlskro-
nas bästa läge! Här finns utrymme 
för cirka 100 nya lägenheter.

För att möjliggöra exploatering 
av nyförvärvad tomtmark krävs oftast 
ändringar av detaljplaner. Detta 
pågår med kv. Garvaren och kv. Posse 
i Karlskrona, Röda villan i Växjö, kv. 
Gesällen och Muren i Kalmar och kv. 
Gripen i Oskarshamn.

Nyproduktionsprojekt
I tabellen hittar du en sammanställn-
ing över projekt som sträcker fram 
över en tid till runt 2020. Vi behöver 
långsiktig planering för att kunna 
hålla en jämn produktionsvolym 
framöver och vi känner oss nu ganska 
väl rustade framöver.

HSB SYDOST

Projekt/idéprojekt

Ort Projekt

Kalmar Oljeväxten

Gesällen/Muren

Norrliden (förtätning)

Oskarshamn Ekebo

Gripen

Växjö Räppe kanal

Röda villan

Vikingsborg

Portvakten

Tor (ombyggnad av lokaler till lgh)

Karlskrona Garvaren

Posse
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”Ett samtal och vi löser det…!”
Detta är numera den devis som 
HSB Service arbetar efter sedan 
augusti 2011. 

Då slogs fastighetsservice, brf- förvalt-
ning och fastighetsteknik samman till 
ett gemensamt affärsområde – HSB 
Service. Syftet med denna samman-
slagning av områden är att göra det 
enklare för våra kunder att få en 
överblick av alla våra tjänster. 

Driftledare
Vi har även fortsatt vårt arbete med 
att föra ut befogenheter och ansvar 
till varje arbetsenhet där en driftle-
dare är ”chef” och ansvarig för såväl 
kundkontakter, resultat som per-
sonal. Driftledaren är ingen person 
bakom ett skrivbord utan finns ute i 
verksamheten tillsammans med sina 
kollegor. Fullt ut ska driftledarorgan-
isationen vara på plats under våren 
2012.

Områdesansvar
Ett annat led i arbetet att komma 
närmare våra kunder är att varje fas-

tighetsskötare och lokalvårdare har 
ett tydligt områdesansvar där det
går att svara för att kunden är nöjd 
med de tjänster vi utför. Inom bostad-
srättsförvaltning kommer vi under 
2012 och prova på liknande inrikt-
ning genom att varje bostadsrätts-
ekonom blir kundansvarig.

Konsultgrupp
Fastighetstekniksidan har utvecklats 
i den positiva riktning som vi öns-
kade – kunderna har stadigt ökat 
med god lönsamhet som följd. Dock 
har vi på energikonsultsidan haft 
svårigheter att få tillräcklig lönsam-
het. Detta medför att vi under 2012 
gör ett omtag när det gäller dessa 
tjänster. Till teknikgruppen har vi 
också under hösten 2012 tillfört en 
trädgårdsmästarresurs. Denna tjänst 
ska tillföra ytterligare kompetens till 
teknikgruppen, allt för att bli mer 
kompletta på marksidan.

Tjänster
Förnyelse- och utvecklingsarbetet 
som påbörjades redan under 2009 
har kontinuerligt pågått även under 

2011 inom olika områden för att vi 
ska kunna möta kommande kon-
kurrens och våra kunders behov och 
önskemål, som förändras över tid. 

Vår tjänsteportfölj har kompl-
etterats med bl.a. flerårsprognoser, 
hantverkstjänster och sk.  Rut-tjän-
ster. Arbetet med att utveckla såväl 
tjänster som verksamhet kommer att 
vara fortsatt intensivt framöver. 

Kvalitetsuppföljning som är en 
viktig återkoppling från våra kunder 
genomför vi genom att  erbjuda våra 
kunder kvalitetsmöten. Vid dessa 
möten samlar vi en mindre grupp 
kunder för avstämning av tjänsternas 
innehåll och kvalité.

Avtal
Våra kundavtal är överlag  utformade 
på 1990-talet och upplevs som både 
omoderna och otydliga varför vi kom-
mer att starta ett arbete med översyn 
av samtliga kundavtal. Hösten 2012 
kommer detta arbete att dras igång 
och beräknas vara avslutat årsskiftet 
2013/2014.

 

HSB SERVICE

HSB SYDOST

Ett samtal och
vi löser det...!
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Ett samtal och
vi löser det...!

VÅRA HYRESLÄGENHETER 
HSB Sydost äger via helägda 
dotterföretag ett antal hyreslägen-
heter samt några bostads-
rättslägenheter som vi hyr ut. 
Hyreslägenheterna är en viktig 
del av vår medlemsnytta, en 
medlemsnytta som kanske 
kommit i skymundan. 

Idag är bostadsmarknaden kärv att 
som 20–25-åring komma in på och 
då är våra hyresrätter ett alternativ 
för de unga som bosparar eftersom 
HSB Bospar ger förtur till hyresrätter 
också. Förturen har man inte bara 
i HSB Sydost utan även i de andra 
HSB föreningarna som äger hyreslä-
genheter.

Vid årets slut hade vi 1 065 hyres-

lägenheter och 81 bostadsrättslägen-
heter. Vi genomförde en försäljning 
av drygt 200 lägenheter i Nybro som 
ett led i att omstrukturera fastighets-
beståndet till att koncentreras till Kal-
mar, Karlskrona och Växjö. Styrelsen 
i HSB Sydost har en uttalad ambition 
att på sikt äga ca 2 000 hyreslägen-
heter på attraktiva orter.

Norrliden Kalmar
Vi har påbörjat ett arbeta med att 
utveckla vårt område i Kalmar – Nor-
rliden där vi äger 689 lägenheter fär-
digställda för drygt 40 år sedan som 
en del av de s.k. miljonprogrammet. 

Utvecklingsarbetet är uppdelat 
i två faser, den ena att genomföra 
klimatrenovering av på sikt samtliga 

fastigheter, ett 30-tal. Den andra han-
dlar om att genomföra en förtätning 
av området genom att bygga ytterli-
gare ett par hyreshus samt bygga en 
del bostadsrätter. Området tillåter en 
försiktig förtätning utan att man för-
lorar boendekvalitéer.

Klimatrenoveringen sker till en 
början i en av fastigheterna för att 
vi där ska vinna erfarenheter och 
kunna mäta vilka effekter renoverin-
gen får på förbrukning av värme, el 
och vatten. Vår ambition är att skapa 
en modern standard i bostäderna så 
långt det är möjligt under rimliga 
ekonomiska förutsättningar. 

Hyreslägenheter

Ort Antal lägenheter

Kalmar 689

Nybro 29

Växjö 180

Karlskrona 153

Totalt 1 051

Bostadsrätter som hyrs ut

Ort Antal lägenheter

Västervik 2

Kalmar 32

Växjö 34

Älmhult 1

Ronneby 2

Karlshamn 7

Väckelsång 3

Totalt 81

Marknadsvädering jämfört över tid, samma oberoende värderingsföretag har anlitats

Omfattar December 2011 Januari 2012

Hyresfastigheter exkl. sk Nybrobeståndet som avyttrades 
2011 samt nyförvärv 2010 och 2011 447,9 mkr 459,4 mkr

Samtliga ägda hyresfastigheter vid respektive år 527,2 mkr 600,4 mkr

Mark Uppgift saknas 9,6 mkr

Bostadsrätter exkl. Vänskapen och Garvaregården Uppgift saknas 28,0 mkr

Sammantaget visar värderingen ett marknadsvärde om ca 638 mkr i hyresfastigheter, bostadsrätter samt 
mark. Bokfört värde uppgår till ca 433 mkr 2011, dvs marknadsvärdet överstiger bokfört värde med ca 200 
mkr. Värdeutvecklingen ( på 22 månader) för jämförbart bestånd av hyresfastigheter uppgår till ca 2,6%.

HSB SYDOST
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2007 2008 2009 2010 2011
Tillgångar, eget kapital och skulder
Anläggningstillgångar 372 541 414 253 422 908 527 175 624 744
Kortfristiga placeringar och likvida medel 451 642 426 047 307 912 317 139 256 924
Övriga omsättningstillgångar 29 319 75 007 161 527 86 154 61 666
Summa tillgångar 853 502 915 307 892 347 930 468 943 334

Eget kapital 117 742 117 128 118 643 116 299 132 849
Långfristiga skulder och avsättningar 303 638 325 914 373 383 412 423 412 791
Kortfristiga skulder 432 122 472 265 400 321 401 746 397 694
Summa eget kapital och skulder 853 502 915 307 892 347 930 468 943 334

Resultat och räntabilitet
Resultat efter finansiella poster 10 857 -64 1 297 145 18 075
Räntabilitet på eget kapital 7,3% 0,0% 0,8% 0,1% 11,5%

EKONOMISK ÖVERSIKT KONCERNEN

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.

Nyckeltal

EKONOMISK ÖVERSIKT

2007 2008 2009 2010 2011
Soliditet i % 13,8 12,8 13,3 12,5 14,1
Justerad soliditet i % enligt HSBs kod för föreningsstyrning  27,0 24,5 23,9 28,9
Kassalikviditet i % 109 101 86 90 95
Avräkningslikviditet i % 114 110 100 103 100
Fritt eget kapital (mkr) 105 104 106 103 119

Balansomslutning, eget kapital och justerat kapital 
koncernen 2007-2011 (miljoner kr)
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB Sydost omfattar moderföreningen och samtliga helägda dotterföretag, HSB Fastig-
heter Sydost AB, HSB Sydost AB, HSB Fastigheter i Karlskrona AB, HSB 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 principerna och HSBs 
värderingar. HSBs kod för förenings-
styrning 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 
medlemskontroll av hur beslut fattas 
inom HSB. Koncernerna för dessa 
verksamheter ska präglas av öppen-
het 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 
föreningsstyrningsrapporten.

Koden innebär att årsredovis-
ningen kompletteras med denna 
föreningsstyrningsrapport som 
översiktligt beskriver hur föreningen 
tillämpat HSBs kod för föreningsstyr-
ning under räkenskapsår 2011.

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 stadgar 
under 2010. Genom de nya stadgarna 
upplöstes den tidigare distrikts-
organisationen för val av fullmäktige. 

Fullmäktige utses numera direkt 
från varje bostadsrättsförening samt 
bospargruppen. 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 
december 2011 på hemsidan och i 
Styrelseposten, att föreningsstämman 
år 2012 hålls den 5 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 
2011 lämnat på sin hemsida och i 
medlemstidningen Hemma i HSB.

Föreningsstämma 2011
Föreningsstämman hölls den 28 maj 
2011 på Kosta Boda Art Hotel, Kosta. 
Vid föreningsstämman deltog 118 
ombud och därutöver 43 personer, 
som representerade styrelse, reviso-
rer, valberedning och personal.
 Vid föreningsstämman var Bengt 
Johnsson, Thomas Gylfe och Göran 
Ågren representerade från styrelsen 
och Ingemar Arwidson som förening-
ens revisor.
 Efter förslag från valberedningen 
valdes Göran Borg, Lessebo, till stäm-
moordförande. Till justeringsmän 
utsågs Jan-Olof Olsson, Karlskrona 
och Uno Persson, Växjö inte någon 
av dem är styrelseledamot eller 
anställd i föreningen.
 Fullmäktige gavs möjlighet att 
ställa frågor, kommentera och lämna 
förslag till beslut.
 Protokollet från föreningsstäm-
man fanns tillgängligt på hemsidan 
inom ramen för koden.

2. Valberedning
Föreningens valberedning väljs på 
föreningsstämma. Beslut innefattar 

förfarande för att vid behov ersätta 
ledamot som lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört.

Valberedningen har 2011 haft 
följandesammansättning:

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

  Kenneth Ottosson, född 1936, Brf 
Rimsmeden, Kalmar, invald 2006.

  Siv Elofsson, född 1939, Brf Pan-
tern, Karlskrona, invald 2010.

  Birgitta Johansson, född 1954, Brf 
Päronholmen, Västervik, invald 
2010.

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

Anders Roselius är sammankallande i 
valberedningen. 

Valberedningen har fått information 
om styrelsens utvärdering.

Valberedningen har i enlighet med 
sin instruktion som fastställdes på för-
eningsstämman 2011

  lämnat förslag på ledamöter i 
styrelsen och förslag på styrelse-
ordföranden,

  lämnat förslag på styrelsearvode 
uppdelat mellan ordförande och 
övriga ledamöter, 

  lämnat förslag till val och arvode-
ring 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 
mejl till valberedningen@sydost.hsb.se, på 
fax, per post eller lämnas in på lokal-
kontoren.

Valberedningens förslag publiceras i 
kallelsen till 2012 års föreningsstämma 
och på föreningens hemsida inom 
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ramen för koden.  En redogörelse för 
hur valberedningen bedrivit sitt arbete 
publiceras samtidigt.

Valberedningen har haft åtta sam-
manträden under 2011, från januari 
till december samt under 2012 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 

tillfredsställande 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 mel-
lan styrelse och vd samt vd-instruktion. 
Arbetsordningen revideras vid styrel-
sens konstituerande möte. 

Styrelsen har under år 2011 hållit 13 
styrelsemöten, Framtidsmötet flyttades 
från september 2011 till februari 2012. 

I tur att avgå ur styrelsen vid kom-
mande ordinarie föreningsstämma 
2012 är ledamöterna Thomas Gylfe, 
Växjö, Ann-Christine Quist-Karlsson, 
Nybro och Sebastian Lindroth, Växjö.

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 kommer att utvecklas 
och implementeras inom hela koncer-
nen. 

Föreningens finanspolicy har omar-
betats och antagits. I samband med 
ansökan till Finansinspektionen om 
tillstånd enligt lagen om Betaltjänster 
kompletterades finanspolicyn ytterli-
gare. Attest- och inköpsordning justeras 
fortlöpande avseende personer och 
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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 
arbetsfördelning 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 utbildningspro-
gram för befintlig och potentiell 
ledningspersonal pågår.

6. Principer för ersättning  
och andra förmåner till ledande 
 befattningshavare
Nuvarande vd har 2011 en årslön 
omfattande 813 200 kr från 1 feb. 
2011. I beloppet ingår pensionsav-
sättningar utöver KTP-planen. Vd har 
rätt till förmånsbil inom ramen för 10 
prisbasbelopp, bränsle ingår i bilavta-
let. Företaget betalar sjukvårdsförsäk-
ring i DKV Hälsa. Inga ersättningar 
eller personalförmåner utgår. 

Vd omfattas inte av lagen om 
anställningsskydd. Vid uppsägning 
från företaget utgår ersättning mot-
svarande två årslöner, ett års uppsäg-
ningstid inräknad, dock längst till 
fyllda 65 år. 
 Vd:s prestation utvärderas årligen 
i samtal mellan ordförande och vd. I 
samband med detta görs också över-
syn av vd:s avtal.

7. Föreningens revisorer
Vid föreningsstämma 2011 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 
revisorerna minst 1 gång per år.

Styrelseledamöternas närvaro på stämmor, framtidsmöte  
och styrelse möten

 
Ledamöter Styrelsemöten

 
Stämma

 
Framtidsmöte

Bengt Johnsson 13 av 13 1 1

Thomas Gylfe 13 av 13 1 1

Göran Ågren 13 av 13 1 1

Ann-Christine 
Quist-Karlsson*

11 av 13 1 1

Sebastian Lindroth* 10 av 13 1 1

Monica Widnemark* 11 av 13 1 1

Linda Holm* 11 av 13 1 1

Börje Nilsson 13 av 13 1 1

*Valdes till styrelseledamöter vid stämman 2011.

Valberedningens närvaro på möten och stämma

 
Namn Närvaro möten

 
Stämma

Anders Roselius 8 av 8 1

Kenneth Ottosson 7 av 8 1

Siv Elofsson 7 av 8 1

Birgitta Johansson 7 av 8 1

Torbjörn Melkersson 6 av 8 1



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören 
för HSB Sydost ekonomiska förening, 
organisationsnummer 729500-1767, 
avlämnar härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2011-01-01−2011-12-31, 
föreningens 78:e verksamhetsår.

Ägarförhållande/medlemmar
HSB Sydost är en ekonomisk förening 
som med en andel var ägs av vardera 
211 (210) bostadsrättsföreningar och 
14 534 (14 449) 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, Håll-
barhet, Omtanke och Samverkan. HSB 
Sydost har formulerat affärsidén såsom:
 
Genom våra tjänster och aktiva rådgivning 
tillgodoser vi medlemmarnas och hyresgäs-
ternas 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 tre affärs-
områden Nyproduktion, HSB Service 
och Hyresfastigheter. Dessutom finns 
en Stab med vd, ekonomichef, sty-
relse- och vd-assistent, HSB-ledamot 
samt internt stöd med personalchef, 
kundtjänst och kommunikation.

Koncernen omfattar, förutom 
modern HSB Sydost ek för, dotterbo-
lagen HSB Fastigheter Sydost AB, HSB 
Fastigheter i Karlskrona, HSB Karls-
krona AB, HSB Sydost AB och Byggad-
ministratören i Blekinge AB (varav det 
sistnämnda är vilande bolag).
 
Konjunktur/omvärld/påverkan 
Räkenskapsåret 2010 präglades av en 
återhämtning efter finanskrisen åren 
dessförinnan, vilket förbättrade våra 
kunders efterfrågan på nyproduce-
rade bostäder och även påverkade 

efterfrågan på våra tjänster. Under 2011 
har efterfrågeläget på nyproduktion 
sjunkit tillbaka något, dels beroende 
på banksektorns införande av begräns-
ningar i finansieringsmöjligheter, dels 
på att det generella konjunkturläget 
försvagats successivt under året. Betal-
tjänstlagens införande har medfört att 
HSB Sydost sökt och erhållit tillstånd att 
bedriva betaltjänster för våra kunders 
räkning.

Samverkan
HSB Sydost har under året inlett diskus-
sioner md HSB NV Götaland och HSB 
Göta om samverkan inom strategiska 
områden som nyproduktion, fastighetsä-
gande samt nyttjande av gemsamma per-
sonella resurser. Personalchefen i HSB 
Sydost har även fungerat som personal-
chef i HSB NV Götaland sedan februari 
och de tre HSB föreningarna har en 
gemensam kursplaneringsresurs sedan 
maj 2011. Samverkansdiskussionerna 
kommer att intensifieras under 2012.

Medarbetare
Antalet medarbetare (årsmedeltal) är  
98 (97 i koncernens alla bolag).

Sjukfrånvaron uppgår till en nivå 
om 2,1 % (1,7). 

Året har innehållit fortsatta sats-
ningar på vår viktigaste resurs – med-
arbetarna. Såväl sjukstatistik som årets 
medarbetarundersökning gav positiva 
besked. Undersökningens totalindex 
förbättrades jämfört med både 2009 
och 2007 års undersökningar. 

Avräkningslikviditet/finans
HSB Sydost har en kapitalförvaltning 
som syftar till förbättrad avkastning på 
inlånat kapital. En finanspolicy som styr 
såväl HSB Sydost placeringsmöjlighet 
som garanterar bostadsrättsföreningar 
att likviditet finns. Avräkningslikvidite-
ten 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%. Sedan juni 
2011 är HSB Sydost registrerat som 
betaltjänstinstitut hos Finansinspek-
tionen och står därmed under deras 
tillsyn.

Företaget gör löpande lik vidi tets-
beräkningar / bedömningar för att 
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upprätthålla rätt likviditet och upplå-
ning.

Avräkningslikviditeten som vid års-
skiftet uppgår till 100 %, beräknas så 
som summan av likvida medel, place-
ringar samt kreditlöften att ställa mot 
inlånade medel (avräkningskonton 
och placeringar) från bostadsrättsför-
neningarna. I placeringar finns inne-
hav (50,6 mkr) som ingår i långfristiga 
värdepappersinnehav och som anses 
mycket likvida. 

Affärsområde Nyproduktion
Ingen nyproduktion färdigställdes 
under 2011. Under året påbörjades 
byggnationen av 28 bostäder i radshus-
form i brf Hovs by i Växjö. Området står 
klart för inflyttning i september 2012.

Vi har vunnit två markanvisningstäv-
lingar under 2011, båda i Kalmar. Kv 
Oljeväxten i samarbete med Hansabygg 
och Tengbom arkitekter. Kv Gesällen/
Muren i samarbete med Skanska, KF 
Göta och White arkitekter.

På Pantarholmen i Karlskrona ligger 
kv Posse, vårt senaste markförvärv, som 
tillträds februari 2012. En fastighet vid 
havet med Karlskronas bästa läge!

HSB Service
Under året har affärsomårdena 
Bostadsrättsförvaltning och Fast-
ighetsservice lagts samman till ett 
affärsområde – HSB Service. I detta 
affärsområde ingår även Fastig-
hetsteknik. Affärsområdet hanterar 
alla tjänster som vänder sig till våra 
kunder – främst HSB bostadsrättsför-
eningar. 

Bostadsrättsförvaltning 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.

Genom vår ökade spetskompe-
tens samt aktiva rådgivning ska våra 
kunder kunna dra nytta av att ha 
avtal med HSB. Vår målsättning är 
att trygghet, kvalitet och utveckling 
ska gå hand i hand och främja våra 
kunder i deras verksamhet.

Genom fastighetsservice erbjuds 
teknisk förvaltning till våra bostads-
rättsföreningar, bostadsrättinneha-
vare och externa kunder inom HSB 
Sydost och vi har för närvarande 112 

avtal. 2011 har det pågått ett intensivt 
arbete med utveckling och förnyelse, 
en ny organisation med driftledare 
på varje ort har genomförts. 

Fastighetsskötare och lokalvårdare 
har utsetts till områdesansvariga på 
respektive ort och område. Detta 
möjliggör ett tydligare fokus mot 
kunder deras behov och önskemål 
samt en nära kontakt på plats. 

Fastighetsservice har under 2011 
startat en ny verksamhetsdel – hant-
verkstjänster – i Kalmar och Växjö. 
Tjänsten innebär att vi utför ombygg-
nadsarbeten så som badrums- och 
lägenhetsrenoveringar. Efterfrågan 
på dessa tjänster har varit positiv och 
inneburit att vi har nyanställt 6 medar-
betare i Kalmar. 

Sedan senare delen av 2011 är 
det även möjligt att anlita oss för 
Rut-tjänster, i Växjö och Karlskrona, 
och även vicevärdstjänster. I Oskars-
hamn har vi under många år inte 
varit etablerade, dock har vi gjort ett 
omtag under hösten 2011 och har nu 
även etablerat oss här. Verksamheten 
med projektledare och konsulter 
för renovering och tillbyggnad har 
fortsatt vara positiv med god utveck-
ling av kundstock och lönsamhet. 
Energikonsulttjänsten har dock inte 
uppnått avsedd lönsamhet. 

Affärsområde Hyresfastigheter
Det samlade fastighetsbeståndet 
i moderföreningen har vid årets slut 
ett bokfört värde motsvarande 106 mkr 
(111) med uthyrningsbar yta om 
ca 16 000 kvm. 

Våra fastigheter och innehav 
av bostadsrätter har lämnat en vinst 
efter finansiella poster om 2,8 mkr mot 
föregående års 4,2 mkr. 

Under året har fyra fastigheter 
ur vårt bestånd i Nybro avyttrats till 
ett marknadsvärde om 71 mkr. Försälj-
ningen har skett genom s.k. paketering. 
Reavinsten uppgår efter försäljnings-
kostnader m.m. till ca 29 mkr. Fastig-
heterna frånträddes juni 2011. 

Klimatrenovering har inletts 
av en fastighet i Norrlidens beståndet 
i Kalmar. Klimatrenoveringen omfat-
tar takbyte, ny isolering, fönsterbyte, 
nytt  tvårörs värmesystem och ny FTX-
ventilation. Genom åtgärderna förvän-
tas förbrukningen av energi (värme, 
varmvatten och fastighets el) minska 
med ca 130 000 kwh/år, vilket innebär 

en minskad belastning av CO2 med ca 
2,4 ton/år. 

Värdering av fastigheterna
En extern värdering av koncernens 
fastigheter har genomförts under 
slutet av 2011, motsvarande gjor-
des dessförinnan runt årsskiftet 
2010/2011. Värderingarna med 
hänsyn tagit till beräknad skatt (26,3 
%) visade ett övervärde på ca 140 
(130) mkr i förhållande till bokfört 
värde 2011, att beakta i jämförelsen 
med senaste värderingen är att kon-
cernens fastigheter i Nybro avyttra-
des under 2011. Övervärdet höjer 
koncernens justerade soliditet enligt 
HSB:s kod för föreningsstyrning 
med ca 14 (11) procentenheter se 
den ekonomiska översikten. Fastig-
heternas värde exkl. Nyproduktion 
har stigit med ca 3 % sedan förra 
värderingen.
 
Värdering av bostadsrätter 
Vårt innehav av bostadsrättslokaler 
och lägenheter har marknadsvärde-
rats till ca 28 mkr. En intern över-
låtelse från HSB Sydost ek. för. till 
HSB Fastigheter i Karlskrona AB har 
genomförts av bostadsrätter i brf Tor, 
brf Lyckansberg och brf Södraryd. 
Reavinst med 7,3 mkr har därmed 
uppkommit i moderföreningen.

Riskbedömning, reservationer m.m
HSB Fastigheter Sydost AB innehar 
merparten av bostadsrätterna i Brf 
Vänskapen i Kalmar. Avsikten har 
varit att avyttra dessa efterhand. Sty-
relsen har beslut att under en längre 
tid behålla bostadsrätterna. Bostads-
rättsföreningen har konsoliderats in i 
HSB Sydost koncernredovisning. 

Nedskrivning av bostadsrättsin-
nehavet i brf Garvaregården sker 
med ca 15 % mot bokfört värde pga 
nedgång i den lokala bostadsmark-
naden i Karlshamn. Återköps- och 
värdegarantier är utställda för ett 
antal bostadsrätter i brf Garvaregå-
den i Karlshamn samt radhus med 
äganderätt i Karlshamn. Samtliga 
uppförda 2009. Garantierna löper ut 
under 2012-2014. Risken för att dessa 
garantier behövs infrias är svårbe-
dömbar men vid balansdagen förelåg 
inga krav på att uppfylla garantierna.

I bokslutet har reservationer för 
garanti- och reklamationskostnader 
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i brf Brunnsparken gjorts. Reserva-
tioner för omställningskostnader har 
även tagits i resultatet för 2011.

Skatteverket har beslutat att 
påföra HSB Sydost ett överskott 
med 4 674 994 kr för taxeringsår 
2010. Skatteverket anser att förut-
sättningar för oss ej föreligger, att 
med skattemässig avdragsrätt, lämna 
koncernbidrag från HSB Fastigheter 
i Sydost AB till vårt moderbolag HSB 
Sydost ek. förening. Vi överväger 
att överklaga Skatterverkets beslut. 
Beslutet påverkar dock årets resultat i 
koncernen oaktat ett överklagande. 

Resultatutveckling och finansiell 
ställning
HSB Sydost ek. för. redovisar ett posi-
tivt resultat efter finansiella poster, 
utdelning från dotterbolag m.m. om 
26,0 mkr (-9,2). Koncernens resultat 
efter finansiella poster uppgår till 
18,1 mkr.

Moderns soliditet är 17,3 % jäm-
fört med 12,9 %  föregående år. Kon-
cernens soliditet är 18,5 % jämfört 
med 12,5%  föregående år.

Kostnadssidan i moderföretaget 
har påverkats främst av kostnader för 
tjänsteutveckling och nya tjänster, 

företagsutveckling, marknadsförings-
kostnader, kostnader för tillstånd 
enligt Betaltjänstlagen, it-anpass-
ningar för ekonomisk uppföljning 
samt start av ny verksamhet. Vinstav-
räkning inom nyproduktion har näst 
intill uteblivit pga marknadsläget. 
Vidare har energitjänster inte lämnat 
önskat resultat. 

Dotterbolaget HSB Fastigheter 
Sydost AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på mkr -1,2 (8,8).
Dotterbolagen HSB Fastigheter i 
Karlskrona AB och HSB Sydost AB 
redovisar ett samlat koncernresultat 
efter finansiella poster på 0,1 mkr 
för verksamhetsåret. Arbetet med att 
förbättra kärnverksamheternas lön-
samhet avspeglas i budget för 2012. 
Styrelsen har satt ett långsiktigt mål 
för koncernens lönsamhet att den 
ska 2015 uppnå en nivå av 9% av fritt 
eget kapital och som delmål för 2013 
uppnå 3,5%.

Händelser efter balansdagen
En fastighet i Karlskrona har förvär-
vats med tillträde per den 1 februari 
2012. Fastigheten är tomtmark i 
centralt läge i syfte att bygga bostads-
rätter inom de kommande åren. 

Förvärvet görs i koncernbolaget HSB 
Fastigheter i Karlskrona AB.
HSB Sydost och HSB Göta har fort-
satt samverkansdiskussioner och gett 
vd i respektive förening i uppdrag att 
ta fram förslag till affärsmässiga sam-
verkansformer inom en del områden 
som exempelvis gemensam HR-
funktion, utreda utformningen och 
konsekvenserna av ett gemensamt 
fastighetsbolag, utforma en gemen-
sam nyproduktionsorganisation samt 
utreda samordningsmöjligheter mel-
lan HSB Servicedelarna mellan de 
båda föreningarna.

Medlemsantal
Medlemsantalet i HSB-föreningen 
var vid årets början 14  449 och vid 
dess slut 14 534.

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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RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2011-01-01–2011-12-31 (tkr)

RESULTATRÄKNING

Not            Koncernen              HSB Sydost ek för  

2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 1 166 869 210 287 115 355 153 596

Kostnad för sålda varor och tjänster 2 -154 236 -192 679 -116 874 -155 534

Bruttoresultat 12 633 17 608 -1 519 -1 938

Försäljnings- och marknadsföringskostnader 2 -4 126 -4 865 -4 126 -4 518

Administrationskostnader 2 -6 877 -7 836 -5 755 -5 426

Övriga rörelsekostnader/intäkter 3 27 611 2 022 – 1 764

Rörelseresultat 29 241 6 929 -11 400 -10 118

Resultat från andelar

Resultat från andelar i koncernföretag 4 – 308 29 000 308

Resultat från andra långfristiga

värdepappersinnehav 4 698 111 7 956 111

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga finansiella intäkter 5 8 743 4 771 9 138 4 854

Övriga finansiella kostnader 5 -20 607 -11 974 -8 711 -4 294

Resultat efter finansiella poster 18 075 145 25 982 -9 139

Aktuell skatt 6 -1 635 -1 663 – 20

Uppskjuten skatt 6 587 -906 -180 -127

Årets resultat 17 027 -2 424 25 803 -9 246

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Resultatet i koncernen uppgår till 17 027 tkr och i moderföreningen till 25 803 tkr. Moderföreningens fria egna kapital 
uppgår till 84 712 tkr varav 1 290 tkr föreslås avsättat till reservfond. De till föreningsstämman förfogande stående vinst-
medel i moderföreningen utgör:

Balanserat resultat  58 909 371 kr
Årets resultat 25 802 591 kr

Summa 84 711 962 kr

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

Avsättes till reservfond 1 290 000 kr
Balanseras i ny räkning 83 421 962 kr

Summa 84 711 962 kr
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING per 2011-12-31 (tkr)

Not               Koncernen               HSB Sydost ek för        

Tillgångar 2011 2010 2011 2010

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 7 – 230 – 230

Summa immateriella anläggningstillgångar – 230 – 230

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 534 709 458 416 105 728 110 919

Maskiner och inventarier 9 7 134 6 317 6 774 5 891

Pågående nyanläggning 10 352 328 238 328

Summa materiella anläggningstillgångar 542 195 465 061 112 739 117 138

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 – – 10 450 10 450

Fordringar hos koncernföretag 12 – – 10 901 21 789

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 79 838 55 484 74 652 55 484

Andra långfristiga fordringar 14 2 711 6 400 5 646 6 400

Summa finansiella anläggningstillgångar 82 549 61 884 101 648 94 123

Summa anläggningstillgångar 624 744 527 175 214 387 211 491

Omsättningstillgångar

Lager och pågående arbeten 15

Varulager 139 209 132 209

Pågående arbeten 805 172 805 172

Hus under produktion 7 114 – 7 114 –

Fastigheter och bostadsrätter 11 702 71 334 9 376 17 081

Summa lager och pågående arbeten 19 760 71 715 17 427 17 462

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 711 5 706 6 331 5 259

Fordringar hos koncernföretag – – 39 373 4 136

Övriga fordringar 16 3 748 4 189 3 222 3 724

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 32 447 4 544 31 177 3 798

Summa kortfristiga fordringar 41 906 14 439 80 103 16 917

Kortfristiga placeringar 18 199 702 267 440 199 702 267 440

Kassa och bank 57 222 49 699 41 763 29 761

Summa omsättningstillgångar 318 590 403 293 338 996 331 580

Summa tillgångar 943 334 930 468 553 383 543 071
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BALANSRÄKNING

Not               Koncernen                 HSB Sydost ek för

Eget kapital och skulder 2011 2010 2011 2010

Bundet eget kapital 19

Andelskapital 7 247 7 209 7 248 7 209

Reservfond 3 747 3 747

Bundna reserver 6 121 5 767

Summa bundet eget kapital 13 368 12 976 10 995 10 956

Fritt eget kapital 19

Balanserat resultat 102 454 105 747 58 909 68 156

Årets resultat 17 027 -2 424 25 803 -9 246

Summa fritt eget kapital 119 481 103 323 84 712 58 910

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 612 1 026 612 1 026

Avsättningar för skatter/övriga avsättningar 6 398 6 765 400 –

Summa avsättningar 7 010 7 791 1 012 1 026

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 404 482 403 332 84 762 85 583

Övriga långfristiga skulder 1 300 1 300 1 300 1 300

Summa långfristiga skulder 405 782 404 632 86 062 86 883

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 533 3 652 808 808

Leverantörsskulder 14 942 10 713 10 552 7 311

Skatteskulder 937 854 – 330

Avräkning med brf 341 684 357 826 342 729 357 826

Övriga skulder 21 15 523 6 217 1 253 5 872

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 22 074 22 484 15 261 13 149

Summa kortfristiga skulder 397 693 401 746 370 603 385 296

Totalt eget kapital och skulder 943 334 930 468 553 383 543 071

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 23 488 043 551 094 149 348 149 820

Ansvarsförbindelser 23 14 476 14 390 14 476 14 390

BALANSRÄKNING per 2011-12-31 (tkr)
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KASSAFLÖDESANALYS

                  Koncernen           HSB Sydost ek för
Den löpande verksamheten  2011  2010 2011 2010

Resultat efter finansiella poster 18 075 145 25 982 -9 139

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 6 263 6 163 3 132 2 829

Anteciperad utdelning aktier i dotterbolag -29 000

Reavinst avyttring anläggningstillgångar -27 611 -2 042 -7 258 -2 042

Avsättningar 400

Justering för skatt -1 635 -1 663 – 20

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 908 2 603 -6 744 -8 332

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Ökning (–) / minskning (+) av lager 51 955 52 846 35 46 028

Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga fordringar -27 467 19 527 -34 690 21 318

Ökning (+) / minskning (–) av kortfristiga skulder 15 089 4 012 404 -1 181

Kassaflöde före investeringar 34 669 78 988 -40 995 57 833

Investeringar/försäljningar

Investeringar i fastigheter -105 945 -74 964 -505 -4 750

Investeringar i andelar – – – -100

Investeringar i maskiner/inventarier -2 495 -3 031 -2 488 -3 031

Försäljningar 66 248 2 559 13 145 2 559

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -7 523 3 552 -30 843 52 511

Finansieringsverksamheten
Förändring inlåning brf -15 097 -2 587 -15 097 -2 587

Ökning (+) / minskning (–) av andelskapital 39 80 39 80

Nyupplåning 39 379 43 000 – –

Amortering lån -38 331 -4 386 -821 -820

Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar -38 682 -30 432 -9 014 -52 282

Nettoförändring av finansieringsverksamheten -52 692 5 675 -24 893 -55 609

Förändring av likvida medel -60 215 9 227 -55 736 -3 098

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

Likvida medel vid årets slut 256 924 317 139 241 465 297 201

I likvida medel ingår kassa och bank samt kortfristiga placeringar. 

KASSAFLÖDESANALYS per 2011-12-31 (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 dels projektens 
färdigställandegrad och dels till andel 
försålda bostäder av projektets totala 
produktionsvolym. Färdigställandegra-
den bestäms på basis av nedlagda upp-
dragskostnader för hela uppdraget. På 
uppdrag där utfallet inte kan beräknas 
på ett tillfredsställande sätt redovisas 
intäkt motsvarande nedlagda kostna-
der 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 10–20 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 aktu-
ellt 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. I 
koncernen har även bostadsrättsför-
eningarna Vikingsborg och Vänskapen 
konsoliderats in då HSB Sydost kon-
cernen bedöms ha ett dominerande 
inflytande över dessa.

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 19 255 tkr exkl moms 
(7430 tkr) försäljning till dotterbolag.
Moderföreningen har köpt tjänster från 
dotterbolag med 0 tkr (365 tkr).

Av moderföreningens totala ränte-
intäkter utgör 697 tkr (366 tkr) ränte-
intäkter från dotterbolag.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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NOTER

NOTER
Not             Koncernen                        HSB Sydost ek för  

1 Nettoomsättning 2011 2010 2011 2010

Byggadministration 2 656 3 185 2 656 3 185

Fastighetsförvaltning, egna fastigheter/bostadsrätter 60 314 84 783 21 778 21 068

Förvaltnings- och administrationsarvoden 15 951 14 350 19 624 17 386

Fastighetsservice 32 631 25 811 35 068 29 799

Entreprenadverksamhet/byggnation 29 103 76 078 29 103 76 078

Medlemsavgifter  3 537 3 532 3 537 3 532

Övriga intäkter 3 590 2 548 3 590 2 548

Summa nettoomsättning 166 869 210 287 115 355 153 596

2 Rörelsens kostnader
Personalkostnader -47 287 -51 595 -45 894 -46 474

Driftskostnader -104 123 -140 938 -75 670 -114 627

Underhållskostnader -7 566 -6 684 -2 059 -1 548

Avskrivningar -6 263 -6 163 -3 132 -2 829

Summa rörelsens kostnader -165 239 -205 380 -126 755 -165 478

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        2011       2010
män och kvinnor     

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

HSB Sydost ek för 87 36 51 88 36 52

HSB Sydost AB 0 0 0

HSB Fastigheter i Karlskrona AB 0 0 0

HSB Fastigheter Sydost AB 11 4 7 9 4 5

Byggadministratören i Blekinge AB 0 0 0 0 0 0

Summa medeltal anställd personal 98 40 58 97 40 57

Könsfördelning företagsledning Män Kvinnor

Styrelse 4 3

Verkställande direktör 1 0
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NOTER

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

         
2011

          
2010

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och vd anställda Totalt och vd anställda Totalt

HSB Sydost ek för

Löner och ersättningar 1 392 32 111 33 503 1 121 29 808 30 929

Sociala kostnader 833 9 874 10 707 703 13 364 14 067

(varav pensionskostnader) 309 488 797 260 3 445 3 705

HSB Fastigheter Sydost AB

Löner och ersättningar – 3 286 3 286 – 3 044 3 044

Sociala kostnader – 1 060 1 060 – 1 198 1 198

(varav pensionskostnader) – 231 231 – 163 163

Övriga dotterbolag

Löner och ersättningar – – – – – –

Sociala kostnader – – – – – –

(varav pensionskostnader) – – – – – –

Koncernen totalt

Löner och ersättningar 1 392 35 397 36 789 1 121 32 852 33 973

Sociala kostnader 833 10 934 11 767 703 14 562 15 265

(varav pensionskostnader) 309 719 1 028 260 3 608 3 868

 Avgångsvederlag och villkor för företagsledning och styrelse
 Vd
 Löner och andra ersättningar uppgår till 19 inkomstbasbelopp (813 200 kr) från 1 feb. 2011. I beloppet ingår  
 pensionsavsättningar utöver KTP-planen. Vd har rätt till förmånsbil inom ramen för 10 prisbasbelopp, bränsle ingår i  
 bilavtalet. Företaget betalar sjukvårdsförsäkring i DKV Hälsa. Inga andra ersättningar eller personalförmåner utgår.  
 Vd omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företaget utgår ersättning motsvarande två  
 årslöner, ett års uppsägningstid inräknad, dock längst till fyllda 65 år.        
 
 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 (34 tkr)  och revisions- 
 arvode till revisor med 97 tkr (132 tkr). För hela koncernen uppgår revisionskostnaderna till 147 tkr (227 tkr).  
   

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

Män – 0,7 2,4 1,4

Kvinnor – 1,2 3,9 3,0

Totalt 4,4 0,9 2,9 2,1

Av frånvaron utgör sjukskrivning 60 dagar eller mer 39 % av total frånvaro.
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NOTER

Avskrivningar på immateriella, materiella och finansiella 
anläggningstillgångar

            Koncernen   HSB Sydost ek för                 
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

2011 2010 2011 2010

Goodwill 230 230 230 230

Byggnader 3 886 4 116 860 860

Om- och tillbyggnader 469 413 436 413

Maskiner och inventarier 1 678 1 404 1 605 1 326

Summa 6 263 6 163 3 131 2 829

Fördelning

Kostnad för sålda varor och tjänster 6 025 5 967 2 952 2 633

Försäljningskostnader 65 53 65 53

Administrationskostnader 173 143 173 143

Summa 6 263 6 163 3 131 2 829

3 Övriga rörelsekostnader/intäkter
HSB Sydost

Realisationsvinst/förlust fastighetsförsäljningar 27 610 2 022 – 1 764

Nedskrivning projektkostnader – – – –

Summa 27 610 2 022 – 1 764

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

– 308 – 308

Anteciperad utdelning från dotterbolag – – 29 000 –

Utdelning från HSB Projektpartner AB 654 67 654 67

Resultat från sålda bostadsrätter – – 7 258 –

Ränteintäkter på övriga långfristiga innehav 44 44 44 44

Summa 698 111 36 956 111

5 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter                                    

Ränteintäkter 8 270 4 426 7 983 4 328

Ränteintäkter från koncernföretag – – 697 366

Räntebidrag 16 193 1 8

Föreningsavgäld 457 152 457 152

Summa 8 743 4 771 9 138 4 854

Finansiella kostnader

Räntekostnader lån, placeringar, brf -20 607 -11 764 -8 711 -4 294

Pantbrevskostnader – -210 – –

Summa -20 607 -11 974 -8 711 -4 294
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6 Inkomstskatter
            Koncernen   HSB Sydost ek för                 

2011 2010 2011 2010

Aktuell skatt -1 635 -1 663 – 20

Uppskjuten skatt 587 -906 -180 -127

Summa -1 048 -2 569 -180 -107

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 920 690 920 690

Årets avskrivning 230 230 230 230

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 150 920 1 150 920

Redovisat värde goodwill – 230 – 230

8 Byggnader och mark
Byggnader, om- och tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärde 453 434 402 325 99 569 95 319

Konsoliderad bostadsrättsförening 67 801

Årets anskaffningar 27 771 51 109 505 4 250

Försäljningar -39 615 – -8 908 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 509 391 453 434 91 166 99 569

Mark

Ingående anskaffningsvärde 48 091 24 471 24 964 24 793

Konsoliderad bostadsrättsförening 4 897 – – –

Årets anskaffningar 18 478 23 620 – 171

Omklassificeringar – – – –

Försäljningar -5 129 – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 337 48 091 24 964 24 964

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar 43 109 38 580 13 614 12 341

Justering för försäljning -6 948 – -4 509 –

Årets avskrivningar 4 858 4 529 1 297 1 273

Utgående ackumulerade avskrivningar 41 019 43 109 10 402 13 614
Redovisat värde
Byggnader 463 248 410 325 80 764 85 955

Mark 66 337 48 091 24 964 24 964

Totalt 529 585 458 416 105 728 110 919
Taxeringsvärde
Byggnader 512 264 480 592 92 827 92 827

Mark 123 533 116 972 26 746 26 746

Totalt 635 797 597 564 119 573 119 573

Fastigheterna Graniten 1, Gnejsen 1 och Flintan 1 i det helägda dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB är uppförda på mark 
med tomträtt. För övriga fastigheter äger koncernen marken. Årets anskaffningar avser förvärv av Gullbernahult 7 sam Posse 
4 i Karlskrona. Årets försäljningar avser Lärkan, Valen, Delfinen och Räven i Nybro. Moderboalget har sålt bostadsrätter Tor, 
Lyckansberg och Södraryd till dotterbolaget HSB Fastigheter i Karlskrona AB.      
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9 Maskiner och inventarier                                        
            Koncernen   HSB Sydost ek för                 

2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 23 127 24 336 19 860 21 069

Årets försäljningar/utrangeringar -3 272 -4 240 -2 485 -4 240

Förändring i koncernsammansättning – – –

Årets anskaffningar 2 495 3 031 2 488 3 031

Utgående anskaffningsvärde 22 350 23 127 19 863 19 860

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 16 810 19 530 13 969 16 767

Årets försäljningar/utrangeringar -3 271 -4 123 -2 484 -4 123

Förändring i koncernsammansättning – –

Årets avskrivningar 1 678 1 403 1 605 1 325

Utgående ackumulerade avskrivningar 15 217 16 810 13 090 13 969

Redovisat värde 7 134 6 317 6 774 5 891

10 Pågående nyanläggning
Ingående anskaffningsvärde 328 93   328 –   

Årets anskaffningar 782 9 191   668 4 578   

Färdiga arbeten -758 -8 956   -758 -4 250   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 352 328 238 328   

11 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde – – 10 450 10 350

Årets inköp – – – 100

Utgående anskaffningsvärde – – 10 450 10 450

Innehavsspecifikation Antal Kapital- Redovisat Årets
Säte aktier andel värde resultat

HSB Fastigheter Sydost AB                                  Växjö 10 000 100 % 10 000 -1 608
Orgnr 556491-8190

Byggadministratören i Blekinge AB         Karlshamn 1 000 100 % 350 1
Orgnr 556607-5031

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

HSB Sydost AB                                  Växjö 1 000 100 % 100 29 557
Org.nr 556791-1267

Dotterbolag till HSB Sydost AB
HSB Fastigheter i Karlskrona  AB Växjö 1 000 100 % – 681
Org.nr 556757-9411
HSB Karlskrona AB
Org. nr 556774-4957

Växjö 1 000 100 % – -724

Koncernelimineringar –
Summa 27 907
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13 Andra långfristiga värdepappersinnehav                                                            
Ingående anskaffningsvärde 56 590 26 336 56 590 26 336
Årets investeringar 30 275 30 654 25 089 30 654
Omklassficering – –
Årets minskning -5 921 -400 -5 921 -400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 944 56 590 75 758 56 590

Ingående nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Årets nedskrivningar – – – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Redovisat värde 79 838 55 484 74 652 55 484

Specifikation

Placering i FRN-lån Nordea 14 971 14 971 –
Placering i FRN-lån LF Bank 10 098 10 098 –
Placering i FRN-lån Landshypotek 25 552 25 621 25 552 25 621
Placering i FRN-lån GE – 5 033 – 5 033
Aktier i HSB Projektpartner AB 16 008 16 008 16 008 16 008
Andelar i HSB Riksförbund 4 620 4 620 4 620 4 620
Andelar i bostadsrätter 8 478 4 111 3 292 4 111
Konserthusbolaget i Växjö 30 30 30 30
Swedbank AB 2 2 2 2
Övriga andelar 79 59 79 59

Totalt 79 838 55 484 74 652 55 484

14 Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärde 6 755 4 458 6 755 4 458
Årets nyutlåning/anskaffningar – 3 000 – 3 000
Lån konsoliderad bostadsrättsförening -3 000
Årets amorteringar/minskning -688 -703 -753 --703

Utgående anskaffningsvärden 3 066 6 755 6 002 6 755

Ingående nedskrivningar 355 355 355 355

Årets nedskrivningar – – – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar 355 355 355 355

Redovisat värde 2 711 6 400 5 647 6 400

Specifikation

Insatslån- och reverslån 153 3 156 3 153 3 156
Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 612 1 026 612 1 026
Anslutningslån fjärrvärme 264 288 264 288
Mervärdeskatt enligt jämkningsregel 529 661 529 661
Uppskjuten skattefordran 1 153 1 269 1 089 1 269

Totalt 2 711 6 400 5 647 6 400

12 Fordringar hos koncernföretag
           Koncernen           HSB Sydost ek för            

2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde – – 21 789 –

Årets nyutlåning – – 1 512 21 789

Årets amorteringar/minskning – – -12 400 –

Utg anskaffningsvärden och redovisat värde – – 10 901 21 789
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15 Varulager och pågående arbeten
Avser förråd av byggnadsmaterial och reservdelar HSB Sydosts fastighetsservice i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Lagret 
är värderat till anskaffningsvärde med inkuransavdrag. Pågående arbeten avser projekt för pågående/framtida byggnation. 
Pågående arbeten är värderat till direkta nedlagda kostnader efter avdrag för fakturerade intäkter med 0 tkr. Nedlagda kost-
nader för projektet Hovs by upggår till 28 363 tkr och reduceras med avdrag för upplupen fakturering om 27 563 tkr. Lager 
av bostadsrätter omfattar brf Vänskapen i Kalmar, brf Garvaregården i Karlshamn och brf Brunnsparken i Ronneby. Lager 
av fastigheter omfattar 1 st radhus i Karlshamn. Bostadsrätterna  i dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB har under året 
omklassificerats till en finansiell anläggningstillgång då innehavets karaktär väsentligen förändrats.

19 Eget kapital    
            

Koncernen Andels- Bundna Fritt Årets
kapital reserver kapital resultat

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

Effekt av konsoliderad bostadsrättsförening – 354 -869 –

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut – – -2 424 2 424-

Inbetalda insatser netto 39 – – –

Årets resultat – – – 17 027

Belopp vid årets utgång 7 247 6 121 102 454 17 027

16 Övriga fordringar                    Koncernen
     2011             2010

                HSB Sydost ek för
    2011          2010

Avräkning med brf – 3 695 – 3 695

Skattefordran 964 13 500 13

Fordran moms 2 537 234 2 537 –

Övrigt 247 247 185 16

Totalt 3 748 4 189 3 222 3 724

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                                          

Förutbetalda hyror 425 355 425 413

Förutbetalda försäkringar 488 539 191 198

Upplupna byggnadsarvoden 27 563 – 27 563 –

Upplupna intäkter 883 1 749 883 1 749

Upplupna ränteintäkter 811 441 811 441

Upplupna räntebidrag 1 11 – –

Övriga förutbetalda kostnader 2 276 1 449 1 304 997

Totalt 32 447 4 544 31 177 3 798

18 Kortfristiga placeringar
Specialinlåning och obligation 199 702 267 440 199 702 267 440

Totalt 199 702 267 440 199 702 267 440

HSB Sydost ek för  Andels- Reserv- Fritt Årets
kapital fond kapital resultat

Belopp vid årets ingång 7 209 3 747 68 156 -9 246

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut – – -9 246 -9 246

Inbetalda insatser netto 39 – – –

Årets resultat – – – 25 803

Belopp vid årets utgång 7 248 3 747 58 909 25 803
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22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld, löner och sociala avgifter 7 541 7 882 6 765 6 840

Hyror 6 254 7 055 2 097 1 985

Räntor 2 199 1 563 1 099 589

Reseverat för avgången personal 1 231 1 367 1 231 862

Beräknade projektkostnader – 1 694 – 1 694

Förutbetald administrativa tjänster BRF 2 770 – 2 770 –

Övrigt (driftkostnader mm ) 2 079 2 923 1 299 1 179

Totalt 22 074 22 484 15 261 13 149

21 Övriga skulder                        

Personalens källskatt 914 827 914 781

Skuld inköp tomt 13 608 – – –

Moms – 5 059 – 5 024

Uttagsskatt 127 154 – –

Bokningsavgift nyproduktion – – – –

Övrigt 874 177 339 67

Totalt 15 523 6 217 1 253 5 872

20 Skulder till kreditinstitut                      Koncernen                HSB Sydost ek för

Räntebindningstid
2011 2010 2011 2010

Rörlig ränta /3 månader 315 859 249 259 38 614 86 391

2011 – – – –

2012 – 102 654 – –

2013 36 956 25 880 10 556 –

2014 44 400 19 391 36 400 –

2015 – 9 800 9 800 – –

Avgår kortfristig del -2 533 -3 652 -808 -808

Totalt 404 482 403 332 84 762 85 583

Genomsnittsräntan i moderföretaget är 3,71% och för hela koncernen 3,88 %. 
Nyupplåning har skett i dotterbolag med 22 400 tkr i samband med förvärv av Gullbernahult 7 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 0 tkr.
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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 2 april 2012

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

  Växjö den 2 april 2012

  Bengt Johnsson  Thomas Gylfe  Göran Ågren
  Ordförande  Vice ordförande

  Monica Widnemark Linda Holm  Ann-Christine Quist-Karlsson
        

  Sebastian Lindroth Börje Nilsson
     vd

23 Ställda säkerheter                      Koncernen                      HSB Sydost ek för         

För skulder till kreditinstitut
2011 2010 2011 2010

Fastighetsinteckningar 487 432 550 011 148 737 148 737

Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 611 1 083 611 1 083

Totalt 488 043 551 094 149 348 149 820

Ansvarsförbindelser
För de nyproducerade bostadsrättsföreningarna Eklövet i Växjö, England i Sölvesborg, Vänskapen i Kalmar, Garva-
regården i Karlshamn, Stella i Växjö och Brunnsparken i Ronneby har HSB Sydost lämnat garanti avseende försälj-
ning, avsägelse och avgifter. Garantin gäller i 7 år från färdigställandet. Återköps- och värdegarantier är utställda för 
bostadsrätter i brf Garvaregården i Karlshamn samt radhus med äganderätt i Karlshamn, som färdigställdes 2009. 
Garantierna gäller under tiden 2012-2014.

Garantiförbindelser bostadsrättsföreningar 13 250 13 250 13 250 13 250

Garantiförbindelser Fastigo 584 516 584 516

Ansvarsförbindelse för pensionsskuld (KP) 642 624 642 624

Totalt 14 476 14 390 14 476 14 390
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Sydost ek för, org. nr 729500-1767

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen för HSB Sydost ek för för år 2011. Föreningens årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 14–30.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömn-
ing beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rät-
tvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständligheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisning-
sprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för HSB Sydost 
ek för för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltnin-
gen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens och verk-
ställande direktörens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 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 har handlat i strid med lagen om ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar. 

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.
 

Växjö den 2 april 2012
 

Eva Gustafsson  Ingemar Arwidson
Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor

Liselotte Herrlander  
Auktoriserad revisor
Utsedd av HSB Riksförbund  
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Bengt Johnsson, född 1942
Ordförande
Invald i styrelsen 2001
Yrke: Reparatör
Övriga uppdrag: bl a vice ordf. i 
Revisionen i Sölvesborgs kommun

Linda Holm, född 1973
Ledamot
Invald i styrelsen 2011
Yrke: Civilingenjör
Övriga uppdrag: revisor brf Storklas, 
Kalmar

Ann-Christine Quist-Karlsson,
född 1957
Ledamot
Invald i styrelsen 2011
Yrke: Undersköterska
Övriga uppdrag: ordförande
brf Rismåla, Nybro

Thomas Gylfe, född 1948
Vice ordförande
Invald i styrelsen 2008
Yrke: Finansiell rådgivare
Övriga uppdrag: ordförande  brf 
Strandsnäckan, Växjö

Sebastian Lindroth, född 1983
Ledamot
Invald i styrelsen 2011
Yrke: Studerande
Övriga uppdrag: ordförande brf  
Nybygget, Växjö

Göran Ågren, född 1944
Ledamot
Invald i styrelsen 2003
Yrke: Besiktningsingenjör
Övriga uppdrag: ordförande brf 
Repslagaren, Oskarshamn och 
HSB-ledamot

STYRELSE OCH VD

STYRELSE OCH VD

Börje Nilsson, född 1949
Vd HSB Sydost
Tillträdde februari 2009
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, 
styrelseledamot HSB Garantifond

Monica Widnemark, född 1951
Ledamot
Invald i styrelsen 2011
Yrke: Kommunalråd i Lessebo 
Kommun
Övriga uppdrag: ordförande i VoB 
Kronoberg, ordförande i Boverkets 
samlingsdelegation
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Björn Pettersson
född 1979
Personalchef

Johan Jaensson
född 1970
Ekonomichef

Carita Schönbaum
född 1954
Affärsområdeschef 
Nyproduktion

LEDNING, DRIFTLEDARE, VALBEREDNING OCH REVISORER

LEDNING

Börje Nilsson
född 1949
Vd och tf. Affärsområ-
deschef HSB Service

Hans Håkansson
född 1955
Affärsområdeschef 
Hyresfastigheter

DRIFTLEDARE

Anders Åhlund, driftledare Hantverksservice Kalmar

Jörgen Arvidsson, driftledare Kalmar

Tomas Karlsson, bitr. Verksamhetschef Fastighetsservice, 
driftledare Borgholm

Niklas Åhlund, Verksamhetschef Fastighetsservice

HSB Service Fastighetsservice

Johan Fredriksson, driftledare Hantverksservice Växjö

Jonny Andersson, driftledare Växjö
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VALBEREDNING

Ulf Bernefalk,  driftledare Fastighetsteknik

Anne Karlsson, driftledare Ekonomi och Administration Kalmar, 
Oskarshamn, Nybro och Västervik 

Lisa Österbladh, driftledare Ekonomi och Administration Karls-
hamn, Karlskrona, Sölvesborg samt tf. Växjö  

HSB Service Fastighetsteknik, 
Ekonomi och Administration

Mårten Lindquist, driftledare Karlshamn 

Tobias Svensson, driftledare Karlskrona

LEDNING, DRIFTLEDARE, VALBEREDNING OCH REVISORER 

REVISORER
Liselotte Herrlander, född 1957, Auktoriserad revisor

Eva Gustafsson, född 1946, Förtroendevald revisor

Ingemar Arwidson, född 1942, Förtroendevald revisor

VALBEREDNING. Kenneth Ottosson, Torbjörn Melkersson, Siv Elofsson, Birgitta Johansson och Anders Roselius.
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