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VD HAR ORDET

”En helt ny dimension”
“Året var 1984. Olof Palme var statsminister i Sverige. Ronald Reagan var president i USA. 
Hade vi i dag kunnat återvända till den tiden skulle vi finna att i stort sett allt var annorlunda. 
Den första Macintoshdatorn hade precis kommit ut på marknaden men persondatorer för alla var 
ännu långt borta och internet existerade för de flesta ens knappt i begreppsvärlden. 
I det läget skickade den amerikanske uppfinnaren Chuck Hull en patentansökan för en ny 
teknologi som nu – 29 år senare – är på god väg att växa till en av de mest omsusade 
tekniksnackisarna. I de inskickade papperna kallade Hull sin uppfinning för ”Ap-
paratus for Production of Three-Dimensional Objects by stereo lithography”. Tre 
decennier senare kallar vi det för 3D-skrivare. Det vill säga en skrivare som istället 
för att skriva ut text på papper, skriver ut fysiska objekt utifrån modeller som görs 
i datorn. Och det går snart inte en vecka utan att nya – och faktiskt ganska 
omskakande – nyheter dyker upp inom området.
I somras fick till exempel en 83-årig kvinna i Belgien en ny käke utskriven och 
inopererad. Det handlade inte om ett undantag. Långt över 30 000 män-
niskor i världen över beräknas redan ha leder eller ben inplanterade som är 
tillverkade av 3D-skrivare. Och forskare i Skottland håller just nu på att få 
fram maskiner som kan skriva ut mediciner” 
(Anders Mildner, Sydsvenskan.se, 2013-03-29) 

PÅ VÄG FRAMÅT MOT DET MODERNA HSB
Med citatet från artikeln vill jag visa på hur den digitala utveck-
lingen som vi för några år sedan tyckte var långt borta kommit 
att påverka oss i vår vardag i långt högre utsträckning än vi då 
kunde föreställa oss.
För knappt ett tiotal år sedan var det ”att ligga i framkant” om 
man kunde betala sina räkningar eller attestera fakturorna via 
nätet dvs digitalt i stället för få ut ett papper och skriva under. 
Idag är det vardag för oss alla. 
Merparten av våra deklarationer gör vi över nätet via skat-
teverkets hemsida eller via deras nyutvecklade app. Förr skrev 
vi lite högtidligt under blanketten med ”på heder och samvete” 
och åkte i väg för att lämna in den och ca tio månader senare fick 
vi besked om kvarskatt eller pengar tillbaka – idag kan vi få skatteberäk-
ningen via webbsidan direkt när vi lämnat våra uppgifter. Vem kunde gissa 
på den utvecklingen för bara fem år sedan? 

Många gånger höjs det röster att den digitala utvecklingen går för snabbt – ”vi 
hänger inte med!” Jag skulle nästan vilja påstå motsatsen. Ska vi inom HSB ha en 
chans att attrahera en ny generation för styrelsearbete måste vi ta än fler steg i 
den digitala utvecklingen av våra tjänster. Alla i styrelsen ska ha tillgång till samma 
information vid samma tillfälle i real tid! 
Vi måste också ha modet att tänka nytt när det gäller våra förvaltningstjänster. Tid 
är den vara det finns mest brist av hos de flesta av oss och vi kan tyvärr inte utöka 
dygnet med fler timmar. Däremot kan vi fundera på hur vi använder tiden på bästa 
sätt och där behöver vi inom HSB förflytta oss från nutiden till framtiden och testa 
nya tankar och tjänster, paketera gamla tjänster på ett annat sätt som frigör tid för 
nästa generations förtroendevalda. En generation som har en vardag och livspussel 
som ser helt annorlunda ut idag och i morgon än det många av oss äldre är vana vid 
och som gör att vi gärna hävdar att utvecklingen går för snabbt fram. 

Vi måste tro på framtiden och på de som ska förvalta den. Vi ska därför fortsätta vårt 
förnyelsearbete med att vara öppna för och driva digital utveckling och utveckla tjäns-
ter som ger en ny generation HSB:are möjlighet att engagera sig i styrelsearbete.

Med vänliga hälsningar
Börje Nilsson, vd
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FI – HUR HANTERAR VI VÅRT TILLSTÅND

HSB Sydost är godkänd som Betalningsinstitut och står 
under Finansinspektionens tillsyn. Det betyder att HSB 
Sydost har rättighet att bedriva betaltjänstverksamhet och 
inlåningsverksamhet för sina kunders räkning.
Sådant godkännande kan ges efter en omfattande till-
ståndsprövning hos Finansinspektionen avseende ledning, 
rutiner, processer, finansiell ställning mm. Återkommande 
rapportering sker direkt till Finansinspektionen.

BETALTJÄNSTVERKSAMHET
Regler om betaltjänster finns i lagen om betaltjänster 
(2010:751) samt finansinspektionens föreskrifter mm. 
HSB Sydost har tillstånd, att för kundernas räkning, betala 
fakturor, löner och ersättningar mm. Betalningarna sker 
med de medel som kunderna håller tillgängliga på sina 
avräkningskonton hos HSB Sydost. HSB Sydost lyder även 
under lag om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism (2009:62). Denna lag ska förhindra att 
banker och andra betalningsinstitut används för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.  Lagen innebär i 
korthet att HSB Sydost måste har god kundkännedom om 

både befintliga och nya kunder samt att HSB Sydost måste 
fortlöpande följa föreningarnas transaktioner.

INLÅNINGSVERKSAMHET
HSB Sydost arbetar, efter uppdrag från sina kunder, med  
inlåningsverksamhet där vi hjälper till att placera över-
skottslikviditet med syfte att ge kunderna en avkastning på 
dessa medel som föreningen själv inte kan uppnå.
För att kunna bedriva sådan verksamhet krävs registrering 
hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksam-
het (2004:299). I HSB Sydosts fall är registreringen för 
inlåningsverksamhet underordnad godkännandet som 
Betalningsinstitut enligt ovan.
HSB har en finanspolicy som uppdateras av styrelsen 
varje år. Den är kopplad till HSB koden och styr strikt vår 
inlåningsverksamhet. 
HSBs inlåningsverksamhet omfattas inte av den statliga 
insättningsgarantin. Bostadsrättsföreningarnas inlåning 
placeras i sin helhet i svensk bank eller sparbank. 
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

DET GRÖNA BOSTADSFÖRETAGET
”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. Vi ska 
aktivt bidra till ett hållbart samhälle.” 

Så lyder vår miljöpolicy som har arbetats fram under det 
gångna året, vilken antogs vid stämman i maj 2012.

Inom fyra områden ska vi aktivt bedriva arbete som svarar 
mot vår miljöpolicy. Utvalda områden är nyproduktion, 
arbetsplatser, egna fastigheter och medlemmar, både 
bostadsrättsföreningar och enskilda individer. Inom varje 
område definieras tydliga och mätbara mål för vårt arbete 
så att vi i framtiden kommer kunna följa utvecklingen av 
det miljöarbete vi utför.

Från och med 2012 miljöcertifierar vi all nyproduktion. 
Vi använder oss av det svenska bedömningssystemet 
Miljöbyggnad. Miljöbyggnad fungerar som ett styrande 
projekteringsverktyg inom energi, inomhusklimat och 
material. Med detta verktyg förbättrar vi systematiskt kvali-
teten på alla bostäder som byggs. Miljöbyggnad hjälper oss 
att bygga bättre bostäder med minskad klimatpåverkan, 
samtidigt som vi är med och driver utvecklingen mot ett 
mer klimatneutralt byggande i stort.

GRÖNA ARBETSPLATSER
Under 2012 har vi arbetat vidare med fokus på Gröna ar-
betsplatser. Målet för året var att samtliga arbetsplatser el-
ler enheter skulle kvalificera sig som en Grön arbetsplats, 
vilket glädjande nog också uppfylldes enligt de kriterier 
som var uppsatta. 
Grön arbetsplats är ett klassningssystem som vi själva har 
tagit fram för att minska klimatbelastningen, energieffekti-
visera verksamheten och att på så vis minska våra kostna-
der på lång sikt. Vi satsar på att förändra vårt vardagliga 
beteende och våra invanda arbetsmetoder i allt, från 
inköp av produkter och material till resvanor.
Klassificeringssystemet Gröna arbetsplatser går ut på att 
poängsätta alla kontors och arbetsställens gröna arbeten. 
Vår förhoppning är att det ska bli ett effektivt verktyg i 

att göra miljöarbetet mätbart samtidigt som det kommer 
ge oss en chans att arbeta med utvärdering från år till år. 
Bland kriterierna finns sortering av avfall, miljöåtgärder 
på våra kontor samt hur vi informerar nyanställda om vår 
miljöpolicy. 

INSAMLING AV KLIMATDATA
En samordnare på var enhet eller arbetsplats inom HSB 
Sydost ansvarar för att medarbetarna fyller i formulär med 
framtagna kriterier över miljöåtgärder. Viktigt är naturligt-
vis att alla nyanställda får information om Grön arbetsplats 
och att Grön arbetsplats får bli en stående punkt vid varje 
arbetsplatsmöte. Genom dessa medarbetarenkäter får 
vi en indikation på hur vi ligger till i vårt viktiga miljö-
arbete, hur vi källsorterar, hur frekvent vi samåker, vilka 
miljömärkta produkter som används, hur ofta vi använder 
video- och telefonkonferensutrustning samt hur lokalerna 
miljöanpassas etc. HSB Sydost har en högre ambition än 
standard och vi strävar efter att förbättra oss och skärpa 
kraven från år till år. 

Exempel på områden där miljöåtgärder vidtas:
• Gröna inköp i allt från kontorsmaterial till arbetsredskap
• Kontorsbyggnader vi arbetar i energieffektiviseras
• Avfallsåtervinning med sorteringskärl vid alla arbets-
   platser och enheter
• Livsmedel vi använder till personalfika och konferenser 
   är kravmärkta
• Vatten. Snålspolande kranar och toaletter
• Kontorsmaterial. Dubbelsidig utskrift som standard
• Maskiner, fordon och transporter. Ersätta större del 
   av tjänsteresor med videokonferens och telefonmöten, 
   samåker till möten, att tjänstefordon och arbetsmaskiner 
   successivt byts mot miljövänligare alternativ som drivs 
   med hjälp av gas eller el.
• Kemiska produkter. Miljömärkta städ-, köks- och hygien-
   kemikalier.
• Information. Grön arbetsplats som stående punkt vid 
   arbetsplatsmöten. 
• Energi. Energieffektiv och närvarostyrd belysning

HSB Sydost
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KLIMATRENOVERING PÅ NORRLIDEN
Inom bostadsområdet Norrliden pågår en omfattande 
klimatrenovering där vi bland annat tilläggsisolerar tak, 
byter fönster och värmesystem i ytterligare två av våra 
byggnader. Under januari och februari 2013 gjordes de 
första mätningar av energiförbrukningen i områdets  
färdigrenoverade hyreshus. När vi jämförde med ett  
orenoverat identiskt hus förbrukades 35% lägre energi.  

MEDLEMMAR
Under det gångna året och även en bit in på 2013 har vi 
arrangerat HSB Nära dig – en turné med temat miljö, kli-
mat och energi där vi besökt bostadsrättsföreningar runt 
om i vårt verksamhetsområde. Vi har även presenterat vårt 
tjänsteutbud och vår nyproduktion vid dessa träffar. 
Arbetssättet har skapat ett forum att diskutera miljöfrå-
gor i där våra medlemmar har fått en chans att få svar 
på frågor som rör miljö, klimat och energi. Vår förhopp-

ning var att det skulle inspirera till en ökad aktivitet och 
medvetenhet inom miljö- och energifrågor. Tillsammans 
kan vi bidra till en hållbar utveckling genom ett utbyte av 
konstruktiva idéer och förslag. 

Vi har också minskat förbrukningen av papper genom att 
tillhandahålla dokument digitalt via styrelseportalen samt 
distribuera digitala nyhetsbrev till våra medlemmar. 

ENERGITAL – HSB SYDOST EGNA FASTIGHETER 2012
I diagrammet nedan kan ni följa fördelningen för energi-
användningen i våra egna fastigheter för 2012. 
Under 2013 kommer vi fortsätta arbeta mot en grönare 
framtid och sätta våra miljöfrågor i fokus i enlighet med 
vår miljöpolicy.

Elförbr. (1 426 769 kWh)
Fjärrvärmeförbr. (18 959 104 kWh)

35 % minskad energiförbrukning efter 
Klimatrenovering i Norrliden

2012 fick vi ett erkännande från 
Klimatkommissionen Kronoberg 
för vårt arbete med miljöfrågor.
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EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE, 
GENERATIONSSKIFTE OCH SAMVERKAN 

STRATEGISKA MÅL OCH LEDARSKAPSLÖFTET 
”Våra medarbetare med rätt kompetens är våra strategiskt vikti-
gaste resurser. Personlig utveckling i kombination med kontinuer-
lig kompetensutveckling skapar förutsättningar för framgång”

”Medarbetarnas och företagets utveckling förusätter ett aktivt och 
ansvarstagande ledarskap” 

Dessa mål gällande våra medarbetare, vilket även inklu-
derar HSB-ledamöter, finns formulerade i vår affärsplan 
för 2013 – 2015.  Och liksom föregående år innehöll 2012 
en rad av satsningar på vår personal. Utvecklat ledarskap 
stod i särskilt fokus, något som på slutet av året mynnade 
ut i det så kallade ”Ledarskapslöftet”. Detta för att skapa 
en gemensam och väl förankrad grundsyn av ledarskapet. 
Samtliga ledare har varit involverade i ”Ledarskapslöftet”. 
Under året har vi även gjort en satsning på en föreläs-
ningsserie kring medarbetarskap och attityder som omfat-
tade samtliga medarbetare, genom aktiviteter hopkopp-
lade med föreläsningar i ämnet

HSB Sydost är i fortsatt generationsskifte av medarbetare. 
Även under 2012 trädde flera kompetenta medarbetare 
in i pension samtidigt som vi lyckades knyta till oss nya 
kollegor. Vi blev alltfler, inte minst tack vare vår satsning 
inom hantverksservice, vid årets slut fanns 107 tillsvidare-
anställda medarbetare inom koncernen där snittåldern 
för 2012 var 45,7 år.

NYA ARBETSPLATSER
I vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare ingår 
åtskilliga delar. Ett område värt att lyfta fram lite extra 
detta år är arbetet med säkra och trivsamma arbetsplatser. 
Under 2012 utökades lokalytan för kontoret i Växjö och 
dessutom renoverades bottenplan på Kungsgatan 19 där 
Fastighetsservice ryms. I Kalmar förvärvades egna lokaler 
dit all verksamhet (exklusive HSB Fastigheter Sydost AB) 

nu samlas. Även Nybro- och Sölvesborgskontoret bytte 
under hösten adress och kontoret i Oskarshamn fick en 
genomgående renovering.

SAMVERKAN
Personalarbetet sker även i samverkan med andra HSB-
föreningar. Liksom 2011 hade vi under 2012 samarbete 
med HSB Nordvästra Götaland där vi delar vår Personal-
chefsfunktion. Under slutet av året inleddes dessutom en 
spännande samverkanstanke med HSB Göta. I och med 
samarbetet anställdes gemensam IT-ansvarig och ambitio-
nen finns att på ett kostnadseffektivt sätt samordna såväl 
Personalavdelning som löneadministration. Även fortsatt 
gäller en högt satt målsättning att arbetet med personal-
frågor ska vara högt prioriterade.

SILVERNAPPEN
Under det gångna året tilldelades 
HSB Sydost Silvernappen, en utmär-
kelse som Unionen delade ut för 
ett aktivt arbete för att de anställda 
ska kunna kombinera föräldraskap 
med arbetsliv. Ett gott betyg på 
att vi ses som en föräldravänlig 
arbetsplats. 

NMI-UNDERSÖKNING

Område 2007 2009 2011 2013
Totalbetyg -0,88 -0,74 -0,69 -0,58

Ledarskap -1,29 -0,90 -0,78 -0,48

Arbetsmiljö -0,96 -0,75 -0,70 -0,44

Klimat där alla kom-
mer till tals

-1,61 -1,20 -0,77 -0,71

Kompetensutv. -0,97 -0,91 -0,65 -0,63

Kommunikation & 
information

– -0,88 -0,89 -0,76

I nöjd medarbetarundersökningen mäts förbättringspo-
tential. 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 med 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 på övre 
halvan. 
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HUR ANVÄNDER DU TELEFONEN IDAG? 
– VÅR DIGITALA NÄRVARO 2012

Från och med 2012 finns det en bostadskö för våra hyresrätter online 
som ni finner på hsbmarknad.se/sydost.

I slutet av 2012 tog vi fram en hemsida där man enkelt kan boka våra 
hushållsnära tjänster i en digital kalender som uppdateras kontinuerligt.

Styrelseportalen har under 2012 tagit nästa steg i utvecklingen. Portalen 
ska i framtiden vara en plats där man hittar alla de tjänster och verktyg 
man behöver för att vara aktiv styrelseledamot i en HSB-förening.

Utveckling av våra digitala kommunikationsvägar i form av e-post 
istället för traditionella brev och Facebooksida i syfte om att samla upp 
viktiga frågor från våra medlemmar som varit med under resan klimat-
renovering i Norrliden. 

En digital introduktion för HSB-ledamöter finns att hämta hem på vår 
hemsida. 

Introduktionsfilm för nya brf HSB-medlemmar som finns på hemsidan.

Styrelsearbete 
på webben?

En av tio tappar sin telefon i toaletten säger en undersökning som 
Danska headsettillverkaren Jabra har gjort under 2012. Hela 73 
procent svarar att mobilen är deras viktigaste vardagspryl. Använd-
ningen av mobila enheter bara ökar och idag använder de som är 
födda på 80-talet eller senare Internet 3-6 timmar om dagen och 
sju av tio i samma ålderskategori surfar samtidigt som de tittar på 
TV. Till och med användandet av mobila enheter på toaletten har 
ökat enligt undersökningen vilken kommit fram till att en av tio an-
vändare tappat sin telefon i toaletten. Det senaste året har det skett 

nästan en fördubbling av användare av smarta telefoner i Sverige 
och hälften av alla treåringar använder sig idag av Internet. 
E-handeln ökar för varje år och den digitala utvecklingen har varit 
så stark senaste årtiondet att det är ett måste att följa med i den di-
gitala utvecklingen för att fortsätta vara en attraktiv aktör på mark-
naden, både när det kommer till kunder och medarbetare. Nedan 
finner ni några av de saker vi har arbetat med under det gångna året 
för att öka vår digitala närvaro: 
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VÅRA FASTIGHETER

Vi blir ständigt påminda om det faktum att HSB faktiskt 
än idag starkast är förknippat med bostadsrättsförvaltning. 
Därför har vi under det gångna året fått lägga stor fokus 
på att även skänka lite ljus åt en annan, men minst lika 
viktig, del av vår verksamhet – våra hyresfastigheter. 

2012 blev det året som Hyresfastigheter tog ett stort steg 
framåt i utvecklingen till att bli en modernare hyresvärd. 
Administration och uthyrning av hyreslägenheterna har 
tidigare år funnits lokalt på respektive ort där personalen 
haft sina egna arbetssätt och rutiner för att fördela lägen-
heterna. Det har funnits allt från individuella kösystem 
till inget kösystem alls. Nu är istället all uthyrning centra-
liserad i Växjö för att ge en mer översiktlig bild av detta 

affärsområde samt skapa en mer enhetlig och tydligare 
fördelning av våra lägenheter.
Vi har även under en längre tid jobbat på att ta fram ett 
webbaserat uthyrningssystem för våra hyreslägenheter och 
under året var det så pass färdigt att vi kunde offentligöra 
det. Nu kan lägenhetssökande gå in på hsbmarknad.se/
sydost för att registrera sig i vår bostadskö och söka hyres-
lägenheter hos oss. Det är en bostadskö där bosparande 
medlemmar har förtur men där även fokus ligger på att 
hjälpa den yngre generationen ut på dagens tuffa bostads-
marknad. Ungdomar mellan 19-26 år med fast inkomst 
har därför förtur till våra enrumslägenheter runtom i 
regionen. Det ska aldrig finnas några frågetecken om hur 
vi fördelar våra lägenheter och, även om vi inte kräver att 
våra sökande bosparar hos oss, så kan de själva påverka sin 
köplacering genom att öppna ett bosparkonto.

KLIMATRENOVERING I NORRLIDEN
Under 2012 fortsatte den påbörjade klimatrenoveringen 
på Norrliden i Kalmar med ytterligare två fastigheter. To-
talt har nu tre av fastigheterna genomgått förvandlingen 
till att bli mer klimatanpassade med energisparande i 
fokus samt med förbättrad standard till en rimlig kostnad. 
Vi har nu ett större underlag för att kunna utvärdera 
klimatrenoveringens effekter på energibesparingar inför 
eventuell fortsatt renovering.

HYRESLÄGENHETER
Ort Antal lägenheter
Kalmar 689

Växjö 180

Karlskrona 153

Totalt 1051

BOSTADSRÄTTER SOM HYRS UT
Ort Antal lägenheter
Västervik 2

Kalmar 32

Växjö 34

Älmhult 1

Ronneby 2

Kalrshamn 7

Väckelsång 3

Totalt 81

MARKNADSVÄRDERING jämfört över tid, samma oberoende 
värderingsföretag har anlitats

Omfattar januari 2012 januari 2013
Hyresfastigheter 447,9 mkr Ny marknads-

värdering kommer 
utföras under 
2013 men är 
ännu inte slutförd.

Samtliga ägda 527,2 mkr

Mark 9,6 mkr

Bostadsrätter exkl. Vänskapen 
och Garvaregården

28,0 mkr
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BOSTAD I STADEN

Under 2012 färdigställdes 40 lägenheter i två projekt. 
I september stod bostadsrättsföreningen Hovs by i Växjö 
klart för inflyttning med 28 marklägenheter, småskaligt 
och med bykänsla. Ett boende för alla åldrar med god till-
gänglighet och fokus på bra miljöval och energibesparing.

BRF TOR – STADSFÖRNYELSE I VÄXJÖ
Genom ombyggnad av HSB Sydosts tidigare kontorsloka-
ler i Växjö har det tillskapats 12 bostadsrätter i bostads-
rättsföreningen Tor. Föreningen har nu totalt 32 lägen-
heter och blir därmed en s k äkta förening. Glädjande är 
att många yngre valde ett boende mitt i stan. Projektet är 
exempel på stadsförnyelse med tillskapande av bostäder 
för ett mer levande centrum.

MARKFÖRVÄRV
Vi har under året förvärvat fastigheten Svea 6 vid Line-
borgsplan i Växjö. Tomten ligger i anslutning till fast-
igheten Svea 19 (Vikingsborg) som redan ägs av HSB. 
Förvärvet innebär att de båda fastigheterna kan ges en 
gemensam exploatering med ca 65 lägenheter.

PLANERADE PROJEKT
Under året omarbetades projektet Räppe kanal i Växjö. I 
december blev bygglovet klart för 22 bostadsrätter som ska 
börja byggas under 2013.

I Kalmar har vi arbetet intensivt med detaljplanen för kv 
Gesällen på Kvarnholmen. Förhoppningen är att 
planen ligger klar till sommaren 2013 för att möjliggöra 
en byggstart våren 2014. I Kvarnholmen-projektet tar HSB 
en aktiv roll samhällsbyggare och bidrar till stadsförnyel-
sen i Kalmar.

Tillsammans med Hansa-bygg och Tengbom arkitekter 
görs en genomgång av projektet Oljeväxten för planerad 
byggstart hösten 2013.
För närvarande pågår även detaljplaneändringar för kv 
Garvaren i Karlskrona, Röda villan och kv Svea 6 i Växjö 
samt kv Muren i Kalmar.

ARKITEKTTÄVLING
Under hösten utlyste vi en arkitekttävling för kv Posse 4 
i Karlskrona. Fyra arkitektfirmor lämnade in intressanta 
och genomtänkta förslag på temat ETHOS, energi- & mil-
jö och vattenkontakt för samtliga bostäder. I februari kora-
des vinnaren - Arkitektbyrån Design i Göteborg. Förslaget 
blir underlag för kommande detaljplan för kvarteret.

MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
För att kunna bibehålla ett kontinuerlig byggande i regio-
nen över tid förbereder vi för framtiden genom att skaffa 
mark på attraktiva platser i syfte om att kunna erbjuda 
våra medlemmar modern nyproduktion på attraktiva plat-
ser. Vi vill också med detta skapa en plan för byggandet 
för en 10-15 års period framåt. 

PROJEKT/IDÉPROJEKT

Ort Projekt Tidsplan
Kalmar Oljeväxten 2013 - 2014

Gesällen 2014 - 2016

Muren 2016 - 2018

Norrliden (förtätning) 2016 - 2020

Oskarshamn Ekebo 2015 - 2017

Gripen 2014 - 2016

Växjö Räppe Kanal 2013

Röda Villan 2014 - 2015

Vikingsborg / Svea 6 2015 - 2017

Portvakten 2014 - 2016

Karlskrona Garvaren 23 2016 - 2018

Posse 4 2016 - 2020
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LÅNGSIKTIGT FASTIGHETSÄGANDE

ETT ANSVAR FÖR VÅR FRAMTID
Styrelsens viktigaste uppgift är att leda verksamheten i 
bostadsrättsföreningen och vårda och utveckla dess till-
gångar. Det gör man bland annat genom att arbeta efter 
långsiktiga, uthålliga ekonomiska och tekniska planer 
samt att följa upp och kontrollera det som sker inom 
verksamheten.
En del i detta är att man har ett ansvar att följa lagen och 
förvalta fastigheten, både byggnaden och dess tekniska 
funktioner men även ansvar för de boendes hälsa och 
säkerhet.

GÖR LÅNGSIKTIGT STYRELSEARBETE ENKELT
Egenkontroll, Energistatistik och Aktiv Underhållsplan 
är tre tjänster som går hand i hand för att förbättra och 
utveckla en bostadsrättsförenings verksamhet.

Egenkontroll – innebär att vi gör en Riskinventering i 
fastigheten där vi först lär känna fastigheten och sen tittar 
vi vidare på områden där förhöjd risk för störning eller 
skada föreligger, detta är uppdelat i 2 olika grupper, egen-
kontroller med obligatorisk kontroll och egenkontroller 
som kräver extern kompetens. Riskinventeringen sam-
manställs och föreningen får ut ett underlag med en över-

sikt på kontrollpunkterna och status i fastigheten. En väl 
dokumenterad egenkontroll sparar både tid, pengar och 
man har kontroll på vad som komma skall. Förebyggande 
felavhjälpning är alltid billigare än åtgärder i efterhand.

Energistatistik – ett effektivt och enkelt sätt att hitta onor-
mala förbrukningsparametrar och avhjälpa dessa i tid, 
vilket på sikt kan leda till sänkta kostnader. Vi registrerar 
förbrukningen av el, vatten och fjärrvärme i en databas. Vi 
hjälper er att ha kontroll på förbrukningen.

Aktiv underhållsplan - Underhållsplanen är ett ekono-
miskt och tekniskt instrument som hjälper styrelsen 
med planeringen av det periodiska underhållet. Planen 
behövs för att kunna uppnå en tillfredsställande säkerhet 
i bedömningen av det framtida underhållet. Med hjälp 
av underhållsplanen kan en systematisk bevakning och 
uppföljning av underhållet ske. Vi gör en fastighetsbesikt-
ning var tredje år, underhållsplanen uppdateras årligen 
och en gång om året får föreningen besök av ekonomen 
och underhållstekniker.

Välkommen till en enklare vardag som dessutom ger såväl 
ekonomiska som ekologiska vinster!

”En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta efter långsiktiga och uthålliga ekonomiska och tekniska planer” 
Göran Sjöholm, HSB Höstkonferens i Växjö
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HSB SERVICE

VÄXA MED LÖNSAMHET OCH OMTANKE
HSB Service med hantverksgruppen är idag etablerade 
på alla orter i sydostregionen och växer stadigt vidare 
med lönsamhet under tillväxt i fokus. Efterfrågan på våra 
tjänster har varit stor under 2012 och detta har medfört 
att offerthanteringen har blivit mer omfattande vilket 
under 2013 kommer resultera i en anställning av en 
kalkylator som kommer räkna på arbeten och säkerställa 
att våra kunder inte ska behöva vänta flera veckor på en 
offert. Idag är vi 14 medarbetare i hantverksgruppen men 
vi räknar med fortsatt tillväxt under 2013. 

Fastighetsservice har arbetat vidare i Oskarshamn under 
det gångna året och har genom uppskattat arbete lyckats 
locka till sig en ny förening. Här kraftsatsar vi  för att locka 
till oss ännu fler föreningar som kunder i syfte om att växa 
och ha möjligheten att leverera ett ännu större tjänsteut-
bud. Vi har under 2012 tecknat avtal med flera föreningar 
i vår region och totalt sett förvaltar vi idag 138 föreningar, 
en marknadsandel om ca 66%. Vi tror detta beror på ett 
ökat områdesansvar hos våra fastighetsskötare, vilket har 
inneburit en tätare kontakt mellan medarbetaren och 
kund vilket har resulterat i att vi lyssnar till våra kunders 
behov och önskemål på ett bättre sätt. Dessutom har vår 
spetskompetens inom området har stärkts.

KUNDNÄRVARO OCH KOMPETENSUTBILDNING
Bostadsrättsförvaltningen hanterar idag cirka 220 admi-
nistrativa avtal vilket motsvarar 100% av våra föreningar. 
Enheten har 20 medarbetare. Vi har under året tecknat 
fyra nya avtal med externa bostadsföreningar och vi har 
fortsatt arbetet med att ta fram enhetliga processer, ruti-
ner och har dessutom utvecklat vidare FA-analysen. Vi har 
därigenom blivit mycket effektivare och kan frigöra tid till 
att öka vår aktiva rådgivning genom att närvara mer hos 
våra kunder. Vi har också satsat på att kompetensutbilda 
en del tidigare administratörer till ekonomiassistenter 
och våra ekonomer har gjort aktiva val om de vill satsa på 
spetskompetensutbildning i redovisningsekonomi eller 
fastighetsekonomi. Alla arbetar i kundteam men har olika 
ansvarsområde. Bli inte förvånade om ni i framtiden blir 
kontaktade av er fastighetsekonom som vill komma och 
hälsa på i styrelserummet.

FA-analys är en satsning som slaget väl ut. De kunder 
som beställt femårsprognos är väldigt nöjda och ser den 
direkta medlemsnyttan med att kunna redovisa för sina 
medlemmar vad avgifterna blir de närmsta åren. Detta gör 
att medlemmarna kan planera sin privatekonomi bättre.

”Våra kunder ska inte behöva vänta flera veckor på att få 
återkoppling med en välarbetad offert” 
Niklas Åhlund, Verksamhetschef HSB Service
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KÖP EXTRA TID AV HSB TRYGGHET?
Utvecklingen i samhället går snabbt - så snabbt att det kan 
vara svårt att hänga med i alla förändringar som sker.  Vi 
lever allt längre och därmed blir det en allt större grupp 
människor som blir riktigt gamla. Gruppen som kommer 
in i pensionsåldern är pigga och har både kraft och råd 
att leva ett aktivt och rikt liv många år framöver medan 
gruppen äldre pensionärer (som ibland också kallas för 
fjärde generationen) får ett allt större behov att få stöd 
i sin vardag. Detta stöd svarar idag många anhöriga och 
kommunens äldreomsorg för och där ser vi att kommu-
nens resurser blir alltmer begränsade.  Samtidigt med 
denna utveckling har vi en grupp unga och medelålders 
personer som har allt svårare att få livspusslet att gå ihop 
med familj, barn, vänner etc. 

Vi kommer att ha olika grupper som var för sig kommer 
att ha behov av allt fler och utvecklade tjänster som under-
lättar vardagen och som ger ett tryggare boende.
Kommer HSB att ha en roll att spela i detta och ska vi ta 
en aktiv roll?

För HSB Sydost är det naturliga svaret JA – vi kommer att 
utveckla och tillhandahålla tjänster till våra enskilda med-
lemmar än så länge under samlingsnamnet HSB Trygghet.
En idé kan vara att man som enskild medlem tecknar ett 
abonnemang  med HSB Trygghet  där jag förfogar över ett 
visst antal timmar i månaden som jag själv kan bestämma 
hur de ska nyttjas – tex att få städat, få hjälp med att laga 
mat, veckohandlat, hämta barnen på fritids, läxhjälp, 
någon som följer mig till min väninna eller som bara kom-
mer hem och har en pratstund med mig, hjälper mig med 
min dator – listan kan göras oändlig lång. Det viktiga är 
att du får det stöd du behöver för att vardagen ska kännas 
enklare och att tryggheten i ditt boende ska öka.  

Vardagstjänsten – HSB Trygghet kan naturligtvis också en 
bostadsrättsförening  också köpa in för sina medlemmar 
för att skapa ett än mer attraktivt boende och bostadsrätts-
förening att flytta in till.

FRAMTIDENS TJÄNSTER
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VÅRA LEDSTJÄRNOR

ETHOS - VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND 
HSBs värderingar har alltid varit en central del av 
verksamheten. Redan 1923 grundades HSB och blev en 
aktör på bostadsmarknaden som hjälpte sina medlemmar 
till det goda boendet och dessutom samhället i stort att 
utveckla boendet.

Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samver-
kan. Detta är HSBs gemensamma värderingar som ska 
prägla varje del av vår verksamhet. Gemensamt bildar 
dessa begreppet ETHOS vilket på latin betyder förtro-
ende, en vi-känsla, att man visar entusiasm så att andra 
verkligen förstår att man bryr dig om dem och deras 
behov. Och det är just det idén om kooperativ verksam-
het vilar på – en vi-känsla, att man kan driva utvecklingen 
framåt tillsammans.

HSB som organisation har förändrats över tid och erbju-
dandet av tjänster ser annorlunda ut idag mot vad det 
gjorde för nästan 90 år sedan. Men för att fortsätta vara en 
lycksam aktör i dagens samhälle måste man vara beredd 
på förändringar och att anpassa sig utefter nutidens för-
hållanden. Men vår idé och våra värderingar är fortfaran-
de desamma än idag, vi arbetar med visionen om det goda 
boendet för våra medlemmar. 

Vi arbetar med våra värderingar i den dagliga verksamhe-
ten. Det är varje medarbetare och förtroendevald styrelse-
ledamot i HSB och alla våra bostadsrättsföreningar som är 
bärare av dessa värderingar och som genom sitt arbete gör 
att dessa kommuniceras. 

I VÅRA LEDARSKAP ÄR VI…
Målmedvetna, ansvarstagande, engagerade och tillgäng-
liga och detta visar vi genom att exempelvis vara resultatin-
riktade, lånsiktiga, hålla det vi lovar, ta ansvar för beslut, ta 
initiativ och vara intresserade och deltagande.

”Vi är affärsmässiga, lärande 
och gillar utveckling, dessut-
om vill vi kännetecknas av att 
vara Gröna i allt vi gör”
HSB Sydosts ledarskapslöfte från 2012
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 2008  2009  2010 2011 2012

EKONOMISK ÖVERSIKT KONCERNEN

NYCKELTAL

2008 2009 2010 2011 2012

Tillgångar, eget kapital, och skulder

Anläggningstillgångar 414 253 422 908 527 175 624 744 685 667

Kortfristiga placeringar och likvida meded 426 047 307 912 317 139 256 924 209 525

Övriga omsättningstillgångar 75 007 161 527 86 154 61 666 92 937

Summa tillgångar 915 307 892 347 930 468 943 334 988 129

Eget kapital 117 128 118 643 116 299 132 849 133 926

Långfristiga skulder och avsättningar 325 914 373 383 412 423 412 791 418 404

Kortfristiga skulder 472 265 400 231 401 746 397 694 435 799

Summa eget kapital och skulder 915 307 892 347 930 468 943 334 988 129

Resultat och räntabilitet

Resultat efter finansiella poster -64 1 297 145 18 075 -622

Räntabilitet på eget kapital 0,0% 0,8% 0,1% 11,5% -0,5%

2008 2009 2010 2011 2012

Soliditet i % 12,8 13,3 12,5 14,1 12,1

Justerad soliditet i % enligt HSBs kod för  27,0 24,5 23,9 28,9 27,1

Kassalikviditet i % 101 86 90 95 82

Avräkningslikviditet i % 110 100 103 100 118

Fritt eget kapital 104 106 103 119 119

Förklaringar till nyckeltal
Räntabilitet på eget kapital: resultat efter finansiella poster minus schablonskatt 26,3%/IB eget kapital
Soliditet: eget kapital/balansomslutningen
Justerad soliditet: (eget kapital + övervärdenskattejusterad)/balansomslutning + övervärden - likvida medel
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus lager plus omsättningsbara placeringar i finasiella anläggningstillgångar/kortfristiga skulder
Avräkningslikviditet: Likvida mede, kortfristiga placeringar samt kreditlöften/avräkningsskuld förvaltade brf

Balansomslutning, eget kapital och justerat kapital                            Antal medlemmar
koncernen 2008-2012 (mkr)

 2008  2009  2010 2011 2012

Balansomslutning  Eget kapital

Justerat eget kapital
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

BAKGRUND
HSB:s kod är utformad särskilt för 
HSB-rörelsen och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperati-
va principerna och HSB:s värdering-
ar. HSB:s kod för föreningsstyrning 
gäller från 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. HSB:s kod omfattar HSB-
föreningarna, HSB nationella bolag 
och HSB Riksförbund. 
Koncernerna för dessa verksam-
heter ska präglas av öppenhet och 
transparens i enlighet med kodens 
intentioner.

TILLÄMPNING AV HSB KOD
På HSB Sydosts hemsida finns en 
särskild 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 årsredovisningen 
kompletteras med denna förenings-
styrningsrapport som översiktligt 
beskriver hur föreningen tillämpat 
HSB:s kod för föreningsstyrning 
under räkenskapsår 2012.
Föreningsstyrningsrapporten är inte 
granskad av föreningens revisor.

1. FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens 
högst beslutande organ. Förenings-
stämmans befogenhet utövas helt av 
fullmäktige.
Grundtalet är beslutat till 100. Antal 
fullmäktige uppgår till 249.
Bospargruppen utses på samma 
grundtal i relation till sitt totala 
medlemsantal.
Föreningen informerade, i decem-
ber 2012 på hemsidan, att förenings-
stämman år 2013 hålls den 25 maj.
Information om fullmäktiges rätt att 
få ett ärende behandlat på stämman 
och vid vilken tidpunkt en sådan 

begäran måste ha nått föreningen 
för att med säkerhet kunna tas in i 
kallelsen har föreningen i december 
2012 lämnat på sin hemsida och i 
medlemstidningen Hemma i HSB 
samt i HSB Service Nyhetsbrev.

FÖRENINGSSTÄMMA 2012
Föreningsstämman hölls den 5 maj 
2012 i Kalmar Salen, Kalmar. Vid 
föreningsstämman deltog 101 om-
bud och därutöver 45 personer, som 
representerade styrelse, revisorer, 
valberedning och personal.
Vid föreningsstämman var Bengt 
Johnsson, Thomas Gylfe, Göran 
Ågren, Monica Widnemark, Linda 
Holm, Ann-Christine Quist-Karlsson 
och Sebastian Lindroth represen-
terade från styrelsen och Ingemar 
Arwidson och Eva Gustafsson som 
föreningens revisorer.
Fullmäktige gavs möjlighet att ställa 
frågor, kommentera och lämna för-
slag till beslut.
Protokollet från föreningsstämman 
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. Instruk-
tion för valberedningen fastställs på 
föreningsstämman
Valberedningen har 2012 haft  
följande sammansättning:
• Anders Roselius, f 1942, Brf Spetsa-
mossen, Växjö, invald 2010.
• Kenneth Ottosson, f 1936, Brf Rim-
smeden, Kalmar, invald 2006.
• Siv Elofsson, f 1939, Brf Pantern, 
Karlskrona, invald 2010.
• Birgitta Johansson, f 1954, Brf Pä-
ronholmen, Västervik, invald 2010.
• Torbjörn Melkersson, f 1948, Brf 
Norrtorn 2, Oskarshamn, invald 
2010.

Anders Roselius är sammankallande 
i valberedningen. 
Valberedningen har fått information 
om styrelsens utvärdering.
Valberedningen har arbetat  i enlig-

het med sin instruktion. som fast-
ställdes på föreningsstämman 2012.

• lämnat förslag på ledamöter i 
styrelsen och förslag på styrelseord-
föranden, 
• 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 styrel-
seledamöter. Information om detta 
har lämnats via brev till alla brf och 
publicerats på hemsidan. 
Valberedningens förslag publiceras 
i kallelsen till 2013 års förenings-
stämma och på föreningens hemsida 
inom ramen för koden.  En redogö-
relse för hur valberedningen bedrivit 
sitt arbete publiceras samtidigt.
Valberedningen har haft tio sam-
manträden från maj 2012 till april 
2013.

3. STYRELSE
Styrelsen består av sju ledamöter, 
oberoende i förhållande till fören-
ingen och ledningen. Inga supple-
anter ingår i HSB Sydost styrelse. Vd 
ingår inte som ledamot i styrelsen.
Instruktion för styrelsearbetet 
uppdateras årligen vid styrelsens 
konstituerande möte. Styrelsein-
struktionen innefattar bl.a. en rap-
portinstruktion. Styrelsen erhåller 
vid varje möte nyproduktionsrap-
port, ekonomiska rapporter, vd 
rapport. Styrelsen arbetar efter en 
fast dagordning som bl.a. omfattar 
information samt viktiga händelser 
utöver rapporter och beslutspunk-
ter.  I och med detta har styrelsen 
tillfredsställande beslutsunderlag.
Arbetsordningen reglerar även 
antalet ordinarie styrelsemöten, vilka 
ärenden som ska behandlas, arbets-
fördelning inom styrelsen inklusive 
styrelseordförandens uppgifter och 
arbetsfördelning mellan styrelse och 
vd samt vd-instruktion. Från det kon-
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stituerande mötet i maj 2012 arbetar 
styrelsen som koncernstyrelse.
Styrelsen har under år 2012 hållit 
13 styrelsemöten. I tur att avgå ur 
styrelsen vid kommande ordinarie 
föreningsstämma 2013 är ledamö-
terna Bengt Johnsson, Sölvesborg, 
Linda Holm, Kalmar, Göran Ågren, 
Oskarshamn, och Monica Widne-
mark, Kosta.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS 
ARBETE
Styrelsens arbete har utvärderats ge-
nom en systematisk och strukturerad 
process. I utvärderingen identifieras 
utbildningsbehov hos såväl enskilda 
styrelsemedlemmar som styrelsen 
som helhet. En formell och nog-
grann utvärdering görs av styrelsens 
och de enskilda styrelsemedlemmar-
nas arbete. Utvärdering av enskilda 
styrelsemedlemmar identifierar till 
vilken grad utbildningsbehov har 
uppfyllts och hur effektivt styrelse-
medlemmen bidragit till styrelsens 
arbete.

FINANSIELL RAPPORTERING OCH 
INTERN KONTROLL
Ekonomi- och finansrapportering 
har skett vid styrelsemötena. Rap-
portrutiner och struktur infördes 
under hösten 2009 och finns med 
som en fast punkt på dagordningen. 
Föreningens finanspolicy omfattas 
även av årlig översyn i samband med 
styrelsens konstituerande möte. 
Attest- och inköpsordning justeras 
fortlöpande avseende personer och 
i viss mån beloppsgränser. Där fram-
går tydligt firmateckning, fullmakter 
och delegeringar, attestens inne-
börd, 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. Vd:s arbete utvärderas årligen.

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 lednings-
personal pågår.

6. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING 
Vid den årliga översynen av vd:s avtal 
2011 träffades överenskommelse att 
vd:s lön skulle knytas till inkomstbas-
beloppet och att inga andra ekono-
miska ersättningar eller personal-
förmåner än lön skulle utgå samt 
att avsättningar till pension utöver 
KTP planen skulle ske inom ramen 
för lönebeloppet.  Sedan 2012-02-01  
utgörs vd:s lön och ersättningar 20 
inkomstbasbelopp. Utöver detta har 
vd rätt till förmånsbil inom ramen 
för 10 prisbasbelopp, bränsle ingår i 
bilavtalet. Företaget betalar sjuk-
vårdsförsäkring i DKV Hälsa. Inga 

andra ersättningar eller personalför-
måner utgår. 
Vd omfattas inte av lagen om anställ-
ningsskydd. Vid uppsägning från fö-
retaget utgår ersättning motsvarande 
två årslöner, ett års uppsägningstid 
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 2012 valdes 
Eva Gustafsson och Ingemar Arwid-
son till revisorer i föreningen. 
HSB Riksförbund har utsett Liselotte 
Herrlander till auktoriserad revisor 
för HSB Sydost.
Styrelsen sammanträffar med reviso-
rerna minst 1 gång per år samt tar 
del av revisorers granskningsrapport.

Anders Roselius (70 år) 10 av 10  1

Birgitta Johansson (58 år) 9 av 10  1

Kenneth Ottosson (76 år) 9 av 10  1

Siv Elofsson (73 år) 10 av 10  1

Torbjörn Melkersson (64 år) 6 av 10  1

Ledamöter Valberedningsmöten Stämma

Bengt Johnsson 9 av 9 1

Thomas Gylfe 9 av 9 1

Göran Ågren 9 av 9 1

Ann-Christine  
Quist-Karlsson 7 av 9 1

Sebastian Lindroth 9 av 9 1

Monica Widnemark 8 av 9 1

Linda Holm 6 av 9 1

Börje Nilsson 9 av 9 1

Ledamöter Styrelsemöten Stämma
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direk-
tören för HSB Sydost ekonomiska 
förening, organisationsnummer 
729500-1767, avlämnar härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 
2012-01-01−2012-12-31, föreningens 
79:e verksamhetsår.

ÄGARFÖRHÅLLANDE/ 
MEDLEMMAR
HSB Sydost är en ekonomisk 
förening som med en andel var ägs 
av vardera 211 (210) bostadsrätts-
föreningar och 14 675 (14 534) 
medlemmar.

VÅRT UPPDRAG, VISION OCH  
AFFÄRSIDÉ
Vårt uppdrag är att i samverkan 
med medlemmarna skapa ”Det goda 
boendet”. I vår affärsplan för 2013- 
2015 uttrycks vår vision för 2022:
• Vi är den mest attraktiva fastig-
hetsförvaltaren och arbetsgivaren i 
regionen 
• 4 av 100 Sydostbor ska vara 
medlemmar i HSB Sydost 
• Våra kärnvärderingar är tydliga: 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, 
Omtanke och Samverkan. 

HSB Sydost har formulerat 
affärsidén såsom:
Genom våra tjänster och aktiva rådgiv-
ning tillgodoser vi medlemmarnas och hy-

resgästernas 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 verksam-
het inom Kronoberg, Kalmar och 
Blekinge län. Verksamheten bedrivs 
inom tre affärsområden Nyproduk-
tion, HSB Service och Hyresfastighe-
ter. Dessutom finns en Stab med vd, 
ekonomichef, styrelse- och vd-assis-
tent, HSB-ledamot samt internt stöd 
med personalchef, kundtjänst och 
kommunikation.
Koncernen omfattar, förutom 
modern HSB Sydost ek för, dotter-
bolagen HSB Fastigheter Sydost AB, 
HSB Fastigheter i Karlskrona, HSB 
Karlskrona AB, HSB Sydost AB och 
Byggadministratören i Blekinge AB 
(är under likvidation).
Sedan maj 2012 fungerar HSB 
Sydost ek föreningens styrelse som 
koncernstyrelse. 
 
KONJUNKTUR/OMVÄRLD/ 
PÅVERKAN 
Under 2012 har det varit en fortsatt 
lågkonjunktur som påverkat arbets-
marknaden i regionen negativt. 
Flera företag har varslat relativt 

omfattande vilket skapat en orolig 
arbetsmarknad. Detta har resulterat i 
en fortsatt sval efterfrågan av nypro-
duktion med längre beslutsprocesser 
och oroligare kunder. Bankernas 
begränsningar i form av lånetak har 
också medverkat till att säljproces-
serna av lägenheter i nyproduktion 
tenderar vara längre.  Betaltjänstla-
gens införande har medfört att HSB 
Sydost erhållit tillstånd att bedriva 
betaltjänster för våra kunders räk-
ning från juni 2011.

SAMVERKAN
HSB Sydost har under året fortsatt 
diskussioner med HSB NV Götaland 
och HSB Göta om samverkan inom 
strategiska områden som nyproduk-
tion, fastighetsägande samt nyttjande 
av gemsamma personella resurser. 
Personalchefen i HSB Sydost har 
även fungerat som personalchef i 
HSB NV Götaland  Samverkans dis-
kussionerna har konkret utmynnat i 
beslut hos HSB Göta och HSB Sydost 
att bilda en gemensam organisation 
för personalverksamheten – HR- 
och lönehantering i första hand för 
att dela på resurserna för de båda 
föreningarna men också ge andra 
HSB Föreningar möjlighet att köpa 
tjänster. Den 1 april 2013 startas HSB 
Göta/Sydost HR center AB.
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MEDARBETARE
Antalet medarbetare (årsmedeltal) 
är 95 (107 i koncernens alla bolag).
Sjukfrånvaron uppgår till en nivå om 
2,3 % (2,1 %). 
Medelåldern för samtliga medarbe-
tare är 45,7 år, andelen tjänstemän 
37% och fastighetsanställda 63%

AVRÄKNINGSLIKVIDITET/FINANS
Bostadsrättsföreningarna har möjlig-
het att placera sin överlikviditet hos 
HSB Sydost mot revers samt avista 
medel som avräkningslikviditet.  
HSB Sydosts kapitalförvaltning för 
såväl inlåning via revers som avista-
medel  syftar till förbättrad avkast-
ning. En finanspolicy som styr såväl 
HSB Sydost placeringsmöjlighet som 
garanterar bostadsrättsföreningar 
att likviditet finns. Avräkningslik-
viditeten har under året varierat i 
intervallet 95–120%. Enligt koden 
för föreningsstyrning 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 
Finansinspektionen och står därmed 
under deras tillsyn. Implementering-
en av regelverket har pågått under 
året.
Företaget gör löpande likviditets-
beräkningar/bedömningar för att 
upprätthålla rätt likviditet och upplå-
ning. Dessa beräkningar redovisas 
regelmässigt för vd och styrelse.
Avräkningslikviditeten som vid års-
skiftet uppgår till 118 %, beräknas så 
som summan av likvida medel, pla-
ceringar samt kreditlöften att ställa 
mot inlånade medel (avräkningskon-
ton och placeringar) från bostads-
rättsföreningarna. I placeringar 
finns innehav (64,6 mkr) som ingår 
i långfristiga värdepappersinnehav 
och som anses mycket likvida.

AFFÄRSOMRÅDE NYPRODUKTION
Under 2012 färdigställdes två projekt 
i Växjö. 1 september var 28 mark-
lägenheter i Brf Hovs by klara för 
inflyttning. Ombyggnaden av det 
gamla HSB-kontoret stod klar den 
1 november. 12 stycken bostadsrät-
ter har tillskapats i den befintliga 
bostadsrättsföreningen Tor. Därmed 
blev föreningen en äkta bostadsrätts-
förening. Ett exempel på förtätning 

av bostäder och stadsförnyelse i 
centrumkärnan.
Arbetet med att ta fram detaljplan 
för kv. Gesällen/Muren har pågått 
under året. Målsättningen är att 
ha en  fastställd detaljplan för kv. 
Gesällen under sommaren 2013 . 
Kv. Oljeväxten har projekteras och 
säljförsök har gjorts för de planerade 
bostadsrätterna. Tyvärr var pga. av 
rådande konjunkturläge efterfrågan 
så klen att projektet har försenats. 
Arbete med att ta fram detaljplan för 
Mejeriplan i Oskarhamn pågår där 
det finns möjlighet att genomföra 
bostäder och lokaler för vårdcentral 
och tandläkarmottagning med lands-
tingen som hyresgäst. 

Under hösten utlystes en arkitekt-
tävling för kv. Posse 4 i Karlskrona. 
Vinnande förslag inlämnades av 
Arkitektbyrån Design i Göteborg 
och presenterades i februari 2013. 
Kv. Svea 6 vid Lineborgsplan i Växjö 
förvärvades under hösten. Genom 
köpet förenklas även utvecklingen av 
kv. Svea 19 (Vikingsborg) som varit 
i HSB:s ägo i flera år. Ytterligare en 
detaljplan håller på att tas fram för 
vår mark Garvaren 23 i Karlskorna.
Styrelsen gör bedömningen att vi nu 
har egen mark eller markanvisning 
som ger oss möjlighet till bostads-
produktion för kommande 5 -10 år 
period. En markreserv som i Växjö 
är i minsta laget men på övriga orter 
väl svarar mot uppsatta mål.

HSB SERVICE
Vår målsättning inom hela HSB Ser-
vice är trygghet, kvalité, utveckling 
och att vara gröna i allt vi gör.
Vår fortsatta ambition är att fortsätta 
att vara aktiva i Oskarshamn där vi 
under 2012 har skrivit ytterligare 
kontrakt med föreningar. Vi lägger 
mycket kraft på att få fler föreningar 
att ansluta sig till oss och under 2012 
har vi tecknat flera nya avtal med 
kunder i vårt övriga verksamhets-
område. Totalt sett förvaltar vi idag 
138 stycken föreningar i Sydost. Våra 
medarbetare har alla ett områdes-
ansvar, vilket innebär att vi har nära 
kontakt med kunden och är lyhörda 
för deras behov och önskemål. Samt 
att vår spetskompetens inom våra 
olika områden har stärkts.
Hantverksservice växer och idag är 
vi etablerade på alla verksamhets-

orter i HSB Sydost. Efterfrågan 
på hantverkstjänster har varit stor 
under hela 2012. Gruppen består 
idag av 14 stycken medarbetare. Det 
är viktigt att våra medarbetare har 
rätt kompetens och utbildning för 
sina arbetsuppgifter. Vi lägger stor 
vikt vid att få till en bra struktur och 
att vara tydliga och lyhörda i våra 
arbetssätt. Medarbetare är delaktiga 
i vår dagliga verksamhet och ser och 
förstår helheten.
 Vi sätter kunden i fokus. För att 
säkerställa att kunden är nöjd och 
får det den efterfrågat följer vi upp 
och har regelbundna samtal och 
ser till att informera om eventuella 
förändringar som de påverkas av. 
Vi ser alltid till att ha varor och ma-
terial för leverans i rätt tid utan att 
hålla kostsamma lagar. Det innebär 
att vi får leveranser precis när det 
behövs i företaget, ”just in time”. Vår 
samarbetspartners visioner präglas av  
god omtanke, bra pris, utmärkt kva-
lité, kort leveranstid, tillförlitligheten 
och att de tänker miljömässigt.

AFFÄRSOMRÅDE  
HYRESFASTIGHETER
Det samlade fastighetsbeståndet i 
moderföreningen har vid årets slut 
ett bokfört värde motsvarande 154,5 
mkr (106) med uthyrningsbar yta 
om ca 16 000 kvm. 
Våra fastigheter och innehav av 
bostadsrätter har lämnat en vinst 
efter finansiella poster om om 3,2 
mkr mot föregående års 2,8 mkr. 
Under året har ytterligare en fastig-
het  ur vårt bestånd i Nybro avyttrats 
till ett marknadsvärde om 13,9 mkr.  
Reavinsten uppgår efter försäljnings-
kostnader, reserveringar m.m. till ca 
6,3 mkr. Fastigheterna frånträds april 
2013. Genom denna försäljning har 
styrelsens beslut från 2010 att avyttra  
samtliga fastigheter i Nybro uppfyllts. 
Klimatrenovering har avslutats av en 
huskropp i Norrlidens samt inletts i 
ytterligare två huskroppar bestånd i 
Kalmar. Klimatrenoveringen omfat-
tar takbyte, ny isolering, fönsterbyte, 
nytt tvårörs värmesystem och ny 
FTX-ventilation. Genom åtgärderna 
förväntas 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. 



21 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2012 21HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2012

VÄRDERING AV FASTIGHETERNA
En extern värdering av koncernens 
fastigheter genomfördes under 
slutet av 2011, dessförinnan gjordes 
värdering i samband med årsskiftet 
2010/2011. Värderingarna med hän-
syn tagit till beräknad skatt (22,0%, 
få 26,3%) visar ett övervärde på ca 
150(140) mkr i förhållande till bok-
fört värde 2012. Under året har fast-
igheten Nybro Ladan 3 avyttrats och 
fastigheterna Kalmar Pantern 8 samt 
Växjö Svea 6 anskaffats. Övervärdet 
höjer koncernens justerade soliditet 
enligt HSB:s kod för föreningsstyr-
ning med ca 15 (14) procentenheter.

VÄRDERING AV BOSTADSRÄTTER 
Vårt innehav av bostadsrättslokaler 
och lägenheter har vid samma till-
fälle som ovan 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 
Spetsamossen. Reavinst med 7,3 mkr 
har därmed uppkommit i moderför-
eningen.

RISKBEDÖMNING,  
RESERVATIONER M.M.
Återköps- och värdegarantier är 
utställda för ett antal bostadsrätter i 
brf. Garvaregården i Karlshamn samt 
radhus med äganderätt i Karlshamn. 
Samtliga uppförda 2009. Garantier-
na löper ut under 2012-2014. Risken 
för att dessa garantier behövs infrias 

är svårbedömbar. Tre medlemmar 
i brf Garvaregården har anmält 
anspråk på garantin. Reservationer 
för omställningskostnader har även 
tagits i resultatet för 2012.
Skatteverket har beslutat att påföra 
HSB Sydost ett överskott med 4 674 
994 kr för taxeringsår 2010. Skat-
teverket anser att förutsättningar för 
oss ej föreligger, att med skattemäs-
sig avdragsrätt, lämna koncernbidrag 
från HSB Fastigheter i Sydost AB 
till vårt moderbolag HSB Sydost ek. 
förening. Skatteverkets beslut är 
överklagad till högre instans. 

RESULTATUTVECKLING OCH  
FINANSIELL STÄLLNING
HSB Sydost ek.för redovisar ett po-
sitivt resultat efter finansiella poster, 
om 4,5 mkr (26,0 mkr). Koncernens 
resultat efter finansiella poster upp-
går till -0,6 mkr (18,1 mkr). 
Moderns soliditet är 16,4% jämfört 
med 17,3% föregående år. Koncer-
nens soliditet uppgår till 13,6 % 
jämfört med 14,1% föregående år. 
Kostnadssidan i moderföretaget har 
påverkats främst av kostnader för 
tjänsteutveckling, företagsutveckling, 
marknadsföringskostnader, it-an-
passningar, kostnader för avveckling 
av energikonsult samt ombyggnad 
av kontor. Vinstavräkning inom 
nyproduktion har varit blygsam pga 
marknadsläget. 
Dotterbolaget HSB Fastigheter 
Sydost AB redovisar ett resultat efter 

finansiella poster på 2,5 mkr (-1,2 
mkr). Dotterbolagen HSB  
Karlskrona AB, HSB Fastigheter i 
Karlskrona AB samt HSB Sydost AB 
redovisar ett samlat koncernresultat 
efter finansiella poster på 0 mkr (0,1 
mkr) för verksamhetsåret. Resultatet 
för kärnverksamheten har förbättrats 
med 2 mkr under verksamhetsåret 
och detta arbete fortsätter under 
2013. Styrelsen har satt upp ett  
långsiktigt mål för koncernens lön-
samhet att den ska uppgå till en nivå 
av 9% fritt eget kapital år 2015 och 
som delmål för 2013 uppnå 3,5%.
  
HÄNDELSER EFTER  
BALANSDAGEN
Förvärv av 200 vindkraftsandelar i 
HSB Vind Ekonomisk Förening för 
1,32 mkr. 
Bildandet av HSB Göta/Sydost HR 
Center AB.

MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet i HSB-föreningen 
var vid årets början 14 534 och vid 
dess slut 14 675.

MEDLEMSAVGIFT I HSB SYDOST
Medlemsavgiften har för bospar-
gruppen varit 300 kr.
För bostadsrättsföreningarna har 
medlemsavgiften varit 4 620 kr 
(10,50% av prisbasbelopp) plus 
264 kr (0,60% av prisbasbelopp)/
lägenhet.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Resultatet i koncernen uppgår till 1 175 tkr och i moderföreningen till 5 860 tkr. Moderföreningens fria 
egna kapital uppgår till 89 282 tkr varav 294 tkr föreslås avsättas till reservfond. De till föreningsstämman 
förfogande stående vinstmedel i moderföreningen utgör:

Balanserat resultat 83 421 963

Årets resultat 5 860 052

Summa 89 282 015

Styrelsen och vd föreslår att moderföreningens 

fria egna kapital disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfond 294 000

Balanseras i ny räkning 88 988 015

Summa 89 282 015

Not Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 154 556 155 485 111 013 105 459

Pågående arbete för annans räkning 5 311 7 794 5 311 7 794

Försäljning fastighet 6 257 27 611 6 257

Övriga rörelseintäkter 2 1 205 3 590 763 2 102

Summa intäkter 167 329 194 480 123 344 115 355

Externa kostnader 3 -92 271 -106 289 -72 319 -76 357

Personalkostnader 4 -57 896 -52 687 -52 409 -47 266

Avskrivningar av materialla och

immateriella anläggningstillgångar 5 -6 326 -6 263 -2 583 -3 132

Rörelseresultat 10 836 29 241 -3 967 -11 400

Resultat från andelar i koncernföretag 6 29 000

Resultat från andra långfristiga värdepappersin-
nehav

6 2 902 698 10 407 9 759

Övriga finansiella intäkter 7 6 437 8 743 7 094 7 334

Övriga finansiella kostnader 8 -20 796 -20 607 -9 057 -8 710

Resultat efter finansiella poster -622 18 075 4 477 25 983

Aktuell skatt -138 -1 635

Uppskjuten skatt 9 1 935 587 1 383 -180

Årets resultat 1 175 17 027 5 860 25 803

RESULTATRÄKNING  Verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 (tkr)
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Not Koncernen HSB Sydost ek för

TILLGÅNGAR 2012 2011 2012 2011

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 570 136 534 709 154 475 105 728

Maskiner och inventarier 11 8 906 7 134 7 950 6 774

Pågende nyanläggning 12 7 003 352 262 238

Summa materiella anläggningstillgångar 586 045 542 195 162 687 112 740

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 10 450 10 450

Fordringar hos koncernföretag 14 10 901 10 901

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 92 454 79 838 85 840 74 652

Andra långfristiga fordringar 16 7 168 2 711 7 643 6 492

Summa finansiella anläggningstillgångar 99 622 82 549 114 834 102 495

Summa anläggningstillgångar 685 667 624 744 277 521 215 235

Omsättningstillgångar

Lager och pågende arbeten 17

Varulager 342 139 329 132

Pågående arbete för annans räkning 0 805 0 805

Hus under produktion 13 305 7 114 13 305 7 114

Fastigheter och bostadsrätter 24 260 11 702 21 848 9 376

Summa lager och pågående arbeten 37 907 19 760 35 482 17 427

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 075 5 711 25 267 5 504

Fordringar hos koncernföretag 53 946 45 397

Övriga fordringar 18 23 898 3 748 19 563 3 241

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 7 057 32 447 5 532 31 177

Summa kortfristiga fordringar 55 030 41 906 104 308 85 319

Kortfristiga placeringar 20 157 127 199 702 157 127 199 702

Kassa och bank 52 398 57 222 43 689 41 763

Summa omsättningstillgångar 302 462 318 590 340 606 344 211

Summa tillgångar 988 129 943 334 618 127 559 446

BALANSRÄKNING  per 2012-12-31 (tkr)
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Not Koncernen HSB Sydost ek för

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012 2011 2012 2011

Bundet eget kapital 21

Andelskapital 7 315 7 247 7 315 7 248

Reservfond 5 037 3 747

Bundna reserver 7 375 6 121

Summa bundet eget kapital 14 690 13 368 12 352 10 995

Fritt eget kapital 21

Balanserat resultat 118 061 102 454 83 422 58 909

Årets resultat 1 175 17 027 5 860 25 803

Summa fritt eget kapital 119 236 119 481 89 282 84 712

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 197 612 197 612

Avsättningar för skatter 8 968 6 398 1 062 1 247

Övriga avsättningar 525 525

Summa avsättningar 9 690 7 010 1 784 1 859

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 399 295 404 482 83 924 84 762

Övriga långfristiga skulder 9 419 1 300 9 418 1 300

Summa långfristiga skulder 408 714 405 782 93 342 86 062

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 855 2 533 823 808

Leverantörsskulder 12 026 14 942 6 991 10 553

Skatteskulder 605 937 0 0

Avräkning med brf 366 440 341 684 368 944 342 729

Övriga skulder 23 19 748 15 523 19 214 9 486

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 33 125 22 074 25 395 12 242

Summa kortfristiga skulder 435 799 397 693 421 367 375 818

Totalt eget kapital och skulder 988 129 943 334 618 127 559 446

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 25 510 887 488 043 147 296 149 348

Ansvarsförbindelser 25 14 600 14 476 14 600 14 476

BALANSRÄKNING  per 2012-12-31 (tkr)
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Koncernen HSB Sydost ek för

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2012 2011 2012 2011

Resultat efter finansiella poster -622 18 075 4 477 25 982

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 6 326 6 263 2 583 3 132

Anteciperad utdelning aktier i dotterbolag -29 000

Reavinst avyttring anläggningstillgångar -6 233 -27 611 -13 891 -7 258

Ej kassapåverkande transaktioner 1 065 -17 310

Avsättningar -75 -75 400

Justering för skatt -138 -1 635

Kassaflöde från den löpande verksamheten 323 -4 908 -24 216 -6 744

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Ökning(-) / minskning (+) av lager -18 147 51 955 -18 055 35

Ökning(-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -13 124 -27 467 -18 989 -34 690

Ökning(+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 12 028 15 089 19 319 404

Kassaflöde före investeringar -18 920 34 669 -41 941 -40 995

Investeringar/försäljningar

Investeringar i fastigheter -50 494 -105 945 -55 547 -505

Investeringar i andelar

Investeringar i maskiner/inventarier -3 889 -2 495 -3 122 -2 488

Försäljningar 13 900 66 248 38 721 13 145

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -59 403 -7 523 -61 889 -30 843

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring inlåning brf 24 756 -15 097 26 215 -15 097

Ökning (+) / minskning (-) av andelskapital 67 39 67 39

Nyupplåning 8 119 39 379 8 119

Amortering lån -3 865 -38 331 -823 -821

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga fordringar -17 073 -38 682 -12 339 -9 014

Nettoförändring av finansieringsverksamheten 12 004 -52 692 21 239 -24 893

Förändring av likvida medel -47 399 -60 215 -40 650 -55 736

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

Likvida medel vid årets slut 209 525 256 924 200 815 241 465

I likvida medel ingår kassa och bank samt kortfristiga placeringar.

KASSAFLÖDESANALYS per 2012-12-31 (tkr)
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Samtliga belopp anges i tusentals 
svenska kronor om inte annat 
anges.
Under året har byte skett från funk-
tionsindelad resultaträkning till 
kostnadsslagsindelad resultaträk-
ning. Anledningen till bytet är att 
resultaträkningen blir mer tydlig. 
Jämförelsetal är omräknade.

ÅRSREDOVISNINGSLAG
HSB Sydost och koncernen till-
lämpar Årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd 
och vägledningar där inget annat 
anges.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisning av intäkter: Intäkts-
redovisning sker i enlighet med 
BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar företa-
get det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. 
Företaget redovisar därför inkomst 
till nominellt värde (fakturabe-
lopp) om bolaget får ersättningen 
i likvida medel direkt vid leverans 
av varor och tjänster. Intäktsre-
dovisning av pågående entrepre-
naduppdrag sker utifrån successiv 
vinstavräkning i de fall utfallet 
kan beräknas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Intäkter och kostnader 
redovisas i resultaträkningen i 
förhållande till dels projektens 
färdigställandegrad och dels till an-
del försålda bostäder av projektets 
totala produktionsvolym. Färdig-
ställandegraden bestäms på basis 
av nedlagda uppdragskostnader för 
hela uppdraget. På uppdrag där 
utfallet inte kan beräknas på ett till-
fredsställande 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 ekono-
miska fördelar som är förknippade 
med transaktionen samt att inkom-
sten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Ränteintäkten redovisas med 
tillämpning av den räntesats som 
ger en jämn avkastning för tillgång-
en 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 inku-
rans på material.

Kundfordringar har upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga fordringar och skulder re-
dovisas med anskaffningsvärde om 
inte annat särskilt anges.

AVSKRIVNINGAR
För HSB Sydosts fastigheter sker av-
skrivning med 1% av anskaffnings-
värdet från och med 2003.

Samma avskrivningar görs även i 
dotterbolagen.

Avskrivningar på bostadsrätter 
och aktiverade ombyggnader i 
egna bostadsrätter görs efter 10–20 
års plan.

Maskiner och inventarier skrivs 
av med 20% årligen. Större arbets-
maskiner 10% (from 2004).

INKOMSTSKATT
Redovisade skatter omfattar all 
skatt som ska betalas eller erhål-
las för aktuellt år och justeringar 
för tidigare års aktuella skatt samt 
förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskul-
der/fordringar sker till nominella
belopp och görs enligt gällande 
skatteregler. Uppskjuten skatt 
beräknas enligt balansräkningsme-
toden på alla temporära skillnader 

som uppkommer mellan redovi-
sade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar 
HSB Sydost ekonomisk förening 
samt dess helägda dotterbolag 
enligt not 13. I koncernen har även 
bostadsrättsföreningarna 
Vikingsborg och Vänskapen konso-
liderats in då HSB Sydost koncer-
nen bedöms ha ett dominerande 
inflytande över dessa.

Koncernredovisning har upprät-
tats enligt förvärvsmetoden, vilket 
innebär att bokfört anskaffnings-
värde för aktier i dotterbolag elimi-
neras mot värdet av egna kapitalet 
vid förvärvet.

Obeskattade reserver i koncer-
nens balansräkning delas upp i la-
tent skatteskuld 22% (26,3%) vilket 
redovisas under långfristiga skulder 
och bundna reserver  
(80,0 %) i eget kapital.

Av moderföreningens totala 
försäljning avser 39 835 tkr exkl 
moms (19 255 tkr) försäljning till 
dotterbolag. Moderföreningen har 
köpt tjänster från dotterbolag med 
0 tkr (0 tkr).

Av moderföreningens totala rän-
teintäkter utgör 1 129 tkr (697 tkr) 
ränteintäkter från dotterbolag.
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Not Koncernen HSB Sydost ek för
1 NETTOOMSÄTTNING 2012 2011 2012 2011

Byggadministration 4 832 2 656 4 832 2 656

Fastighetsförvaltning, egna fastigheter/bo-
stadsrätter

73 647 73 292 20 085 21 777

Förvaltnings- och administrationsarvoden 16 059 15 951 19 858 19 624

Fastighetsservice 41 629 32 631 44 189 35 068

Entreprenadverksamhet/byggnation 14 831 27 418 16 482 21 355

Medlemsavgifter 3 558 3 537 3 558 3 537

Övriga intäkter 2 009 1 442

Summa nettoomsättning 154 556 155 485 111 013 105 459

 

2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Provisioner mm 37 47 37

Bidrag 387 166 387

Vinst avyttring anläggning/fastighet 108 108

Ersättning försäkringsbolag 298 298

Övrigt 781 2 971 339 1 696

Summa övriga rörelseintäkter 1 205 3 590 763 2 102

3 KOSTNADER FÖR REVISION
I kostnaderna ingår för HSB Sydost revisionsarvode till förtroendevalda revisorer med 32 
tkr (34 tkr) och revisionsarvode för revisor med 66 tkr (97 tkr).  
För hela koncernen uppgår revisionskostnader till 179 tkr (147 tkr).

4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medeltal antällda med fördelning på män och kvinnor 2012 2011
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

HSB Sydost ek för 95 34 61 87 36 51

HSB Sydost  0 0 0 0 0 0

HSB Fastigheter i Karlskrona AB 0 0 0 0 0 0

HSB Fastigheter Sydost AB 12 3 9 11 4 7

Byggadministratören i Blekinge AB 0 0 0 0 0 0

Summa medeltal anställd personal 107 37 70 98 40 58

Könsfördelning företagsledning Kvinnor Män
Styrelse 3 4

Verkställande direktör 0 1

NOTER
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LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER

2012 2011
Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Totalt Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Totalt

HSB Sydost ek för

Löner och ersättningar 1 497 34 132 35 629 1 392 32 111 33 503

Sociala kostnader 922 13 179 14 101 833 9 874 10 707

(varav pensionskostnader) 354 2 074 2 428 309 488 797

HSB Fastigheter Sydost AB

Löner och ersättningar – 3 446 3 446 – 3 286 3 286

Sociala kostnader – 1 438 1 438 – 1 356 1 356

(varav pensionskostnader) – 273 273 – 237 237

Övriga dotterbolag

Löner och ersättningar – – – – – –

Sociala kostnader – – – – – –

(varav pensionskostnader) – – – – – –

Koncernen totalt

Löner och ersättningar 1 497 37 578 39 075 1 392 35 397 36 789

Sociala kostnader 922 14 617 15 539 833 11 230 12 063

(varav pensionskostnader) 354 2 347 2 701 309 725 1 034

AVGÅNGSVEDERLAG OCH VILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE
Vd

Löner och ersättningar uppgår till 20 inkomsbasbelopp. 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 ersätt-
ningmotsvarande två årslöner, ett års uppsägningstid inräknad, dock längst till fyllda 65 år.

Styrelse

Några särskilda avtal för styrelsens ledamöter föreligger inte.

SJUKFRÅNVARO I HSB SYDOST EK FÖR
Sjukfrånvaro i  % HSB Sydost ek för -29 år 30-49 år 50 år- Totalt 

i %

Män 1,4% 2,2% 1,4% 1,8%

Kvinnor 1,0% 1,5% 6,6% 3,1%

Totalt 1,3% 1,9% 3,2% 2,3%

Av frånvaron utgör sjukskrivning 60 dagar eller mer 47 % av total frånvaro.
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LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER

2012 2011
Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Totalt Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Totalt

HSB Sydost ek för

Löner och ersättningar 1 497 34 132 35 629 1 392 32 111 33 503

Sociala kostnader 922 13 179 14 101 833 9 874 10 707

(varav pensionskostnader) 354 2 074 2 428 309 488 797

HSB Fastigheter Sydost AB

Löner och ersättningar – 3 446 3 446 – 3 286 3 286

Sociala kostnader – 1 438 1 438 – 1 356 1 356

(varav pensionskostnader) – 273 273 – 237 237

Övriga dotterbolag

Löner och ersättningar – – – – – –

Sociala kostnader – – – – – –

(varav pensionskostnader) – – – – – –

Koncernen totalt

Löner och ersättningar 1 497 37 578 39 075 1 392 35 397 36 789

Sociala kostnader 922 14 617 15 539 833 11 230 12 063

(varav pensionskostnader) 354 2 347 2 701 309 725 1 034

AVGÅNGSVEDERLAG OCH VILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE
Vd

Löner och ersättningar uppgår till 20 inkomsbasbelopp. 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 ersätt-
ningmotsvarande två årslöner, ett års uppsägningstid inräknad, dock längst till fyllda 65 år.

Styrelse

Några särskilda avtal för styrelsens ledamöter föreligger inte.

SJUKFRÅNVARO I HSB SYDOST EK FÖR
Sjukfrånvaro i  % HSB Sydost ek för -29 år 30-49 år 50 år- Totalt 

i %

Män 1,4% 2,2% 1,4% 1,8%

Kvinnor 1,0% 1,5% 6,6% 3,1%

Totalt 1,3% 1,9% 3,2% 2,3%

Av frånvaron utgör sjukskrivning 60 dagar eller mer 47 % av total frånvaro.

5 AVSKRIVNINGAR PÅ IMMATERIELLA, MATERIELLA OCH FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen HSB Sydost ek för

Immaterialla och materiella anläggningstillgångar 2012 2011 2012 2011
Goodwill 0 230 0 230

Byggnader 4 434 3 886 860 860

Om- och tillbyggnader 112 469 112 436

Maskiner och inventarier 1 780 1 678 1 611 1 606

Summa 6 326 6 263 2 583 3 132

6 RESULTAT FRÅN ANDELAR
Anteciperad utdelning från dotterbolag 29 000

Utdelning från HSB Projektpartner AB 671 654 671 654

Ränteintäkter på övriga långfristiga innehav 129 44

Ränteintäkter från obligationer 2 102 2 102 1 847

Försäljning bostadsrätter 7 634 7 258

Summa 2 902 698 10 407 38 759

7 FINANSIELLA INTÄKTER  

Ränteintäkter 6 359 8 270 5 926 6 180

Ränteintäkter för koncernföretag 1 090 697

Räntebidrag 3 16 3

Föreningsavgäld 75 457 75 457

Summa 6 437 8 743 7 094 7 334

8 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader lån, placeringar, brf -20 796 -20 607 -9 057 -8 710

Pantbrevskostnader

Summa -20 796 -20 607 -9 057 -8 710

9 INKOMSTSKATTER
Uppskjuten skatt 1 935 587 1 383 -180

Summa 1 935 587 1 383 -180

10 BYGGNADER OCH MARK
Byggnader, om- och tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärde 509 391 453 434 91 166 99 569

Konsoliderad bostadsrättsförening 67 801

Konsoliderad fastighetsinnehav dotterbolag

Årets anskaffningar 33 872 27 771 21 147 505

Försäljningar -5 749 -39 615 -5 749 -8 908

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 537 514 509 391 106 564 91 166
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Koncernen HSB Sydost ek för
2012 2011 2012 2011

Mark

Ingående anskaffningsvärde 66 337 48 091 24 964 24 964

Konsoliderad bostadsrättsförening 4 897

Årets anskaffningar 12 606 18 478 30 384

Omklassificeringar -626 3 992

Försäljningar -917 -5 129 -917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 400 66 337 58 423 24 964

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 41 019 43 109 10 402 13 614

Justering för försäljning -787 -6 948 -787 -4 509

Årets avskrivningar 4 546 4 858 897 1 297

Utgående ackumulerade avskrivningar 44 778 41 019 10 512 10 402

Redovisat värde

Byggnader 492 736 468 372 96 052 80 764

Mark 77 400 66 337 58 423 24 964

Totalt 570 136 534 709 154 475 105 728

Taxeringsvärde

Byggnader 421 597 512 264 93 872 92 827

Mark 112 240 123 533 27 732 26 746

Totalt 533 837 635 797 121 604 119 573

11 MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde 22 350 23 127 19 863 19 860

Årets försäljningar/utrangeringar -335 -3 272 -335 -2 485

Förändring i koncernsammansättning

Årets anskaffningar 3 889 2 495 3 123 2 488

Utgående anskaffningsvärde 25 904 22 350 22 651 19 863

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 15 217 16 810 13 090 13 969

Årets försäljningar/utrangeringar -3 271 -2 484

Förändring i koncernsammansättning

Årets avskrivningar 1 781 1 678 1 611 1 605

Utgående ackumulerade avskrivningar 16 998 15 217 14 701 13 090

Redovisat värde 8 906 7 134 7 950 6 774
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Koncernen HSB Sydost ek för
2012 2011 2012 2011

Mark

Ingående anskaffningsvärde 66 337 48 091 24 964 24 964

Konsoliderad bostadsrättsförening 4 897

Årets anskaffningar 12 606 18 478 30 384

Omklassificeringar -626 3 992

Försäljningar -917 -5 129 -917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 400 66 337 58 423 24 964

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 41 019 43 109 10 402 13 614

Justering för försäljning -787 -6 948 -787 -4 509

Årets avskrivningar 4 546 4 858 897 1 297

Utgående ackumulerade avskrivningar 44 778 41 019 10 512 10 402

Redovisat värde

Byggnader 492 736 468 372 96 052 80 764

Mark 77 400 66 337 58 423 24 964

Totalt 570 136 534 709 154 475 105 728

Taxeringsvärde

Byggnader 421 597 512 264 93 872 92 827

Mark 112 240 123 533 27 732 26 746

Totalt 533 837 635 797 121 604 119 573

11 MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde 22 350 23 127 19 863 19 860

Årets försäljningar/utrangeringar -335 -3 272 -335 -2 485

Förändring i koncernsammansättning

Årets anskaffningar 3 889 2 495 3 123 2 488

Utgående anskaffningsvärde 25 904 22 350 22 651 19 863

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 15 217 16 810 13 090 13 969

Årets försäljningar/utrangeringar -3 271 -2 484

Förändring i koncernsammansättning

Årets avskrivningar 1 781 1 678 1 611 1 605

Utgående ackumulerade avskrivningar 16 998 15 217 14 701 13 090

Redovisat värde 8 906 7 134 7 950 6 774

12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 352 328 238 328

Årets anskaffningar 6 651 782 24 668

Färdiga arbeten – -758 – -758

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 003 352 262 238

13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ingående anskaffningsvärde – – 10 450 10 450

Årets inköp

Utgående anskaffningsvärden – – 10 450 10 450

Innehavsspecifikation Säte Antal 
aktier

Kapital-
andel

Redovisat 
värde

Årets 
resultat

Eget 
kapital

HSB Fastigheter Sydost AB Växjö 10 000 100% 10 000 3 162 57 592

0rg.nr 556491-8190

Byggadministratören i Blekinge AB Karlshamn 1 000 100% 350 6 380

Org.nr 556607-5031

HSB Produktion i Sydost HB Växjö – 50% – – –

Org.nr 969739-6969

Är vilande sedan 2010-12-31

HSB Sydost AB Växjö 1 000 100% 100 -64 669

Org.nr 556791-1267

Dotterbolag till HSB Sydost AB

HSB Fastigheter i Karlskrona AB Växjö 1 000 100% – -113 1018

Org.nr 556757-9411

HSB Karlskrona AB Växjö 1 000 100% – 7 183

Org.nr 556774-4957

Koncernelimineringar –

Summa 10 450 2 998 59 842

14 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011
Lån till koncernbolag 10 901 10 901

Redovisat värde 0 0 10 901 10 901
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15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 80 944 56 590 75 758 56 590

Årets investeringar 22 873 30 275 14 107 25 089

Konsoliderad bostadsrättsförening -7 339

Årets minskning -2 918 -5 921 -2 919 -5 921

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 560 80 944 86 946 75 758

Ingående nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Årets nedskrivningar 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Redovisat värde 92 454 79 838 85 840 74 652

Specifikation

Långfristiga kapitalplaceringar 64 625 50 621 64 625 50 621

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 6 983 8 478 476 3 292

Koserthusbolaget i Växjö 30 30 30 30

Swedbank AB 2 2 2 2

Övriga andelar 186 79 79 79

Totalt 92 454 79 838 85 840 74 652

16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Ingående anskaffningsvärde 3 067 6 755 6 002 6 755

Förändring uppskjuten skatt 5 005 2 444 847

Lån konsoliderad bostadsrättsförening -3 000

Årets amorteringar/minskning -549 -688 -448 -755

Utgående anskaffningsvärden 7 523 3 067 7 998 6 847

Ingående nedskrivningar 355 355 355 355

Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar 355 355 355 355

Redovisat värde 7 168 2 711 7 643 6 492

Specifikation

Insatslån- och reverslån 145 153 3 145 3 153

Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 197 612 197 612

Anslutningslån fjärrvärme 238 264 238 264

Mervärdeskatt enligt jämkningsregel 529 529 529 529

Latent skattefordran 6 059 1 153 3 534 1 934

Totalt 7 168 2 711 7 643 6 492
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15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011
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17 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 samt även direkt hänförbara 
nedlagda indirekta kostnader, efter avdrag för fakturerade intäkter. Lager av bostadsrätter omfattar brf Vänska-
pen i Kalmar, brf Garvaregården i Karlshamn, brf Hovs By i Växjö och brf Brunnsparken i Ronneby. Lager av fast-
igheter omfattar 1 st radhus i Karlshamn. Bostadsrätterna i dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB har under 
2011 omklassificerats till en finansiell anläggningstillgång då innehavets karaktär väsentligen förändrats.

18 ÖVRIGA FORDRINGAR Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011
Löneförskott 217 217

Skattefordran 4 176 964 955 500

Fordran moms 1 114 2 537 2 537

Kontrakterade bostadsrätter 4 417 4 417

Försäljning fastighet 13 900 13 900

Övrigt 74 247 74 204

Total 23 898 3 748 19 563 3 241

19 FÖUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda hyror 2 122 425 883 425

Förutbetalda försäkringar 488 191

Upplupna byggnadsarvoden 27 563 27 563

Upplupna intäkter 965 883 965 883

Upplupna ränteintäkter 776 811 776 811

Upplupna räntebidrag 1

Upplupen återbäring 1 401 1 401

Övriga förutbetalda kostnader 1 793 2 276 1 507 1 304

Totalt 7 057 32 447 5 532 31 177

20 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Specialinlåning och obligationer 157 127 199 702 157 127 199 702

Totalt 157 127 199 702 157 127 199 702

21 EGET KAPITAL

Koncernen
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Fritt 
kapital

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 7 248 6 121 102 454 17 027

Eget kapitaldel av obeskattade reserver 129 -129

Effekt av konsoliderad bostadsrättsförening -165

Vinstdisposition enl föreningsstämmans 
beslut

1 290 15 737 -17 027

Inbetalda insatser netto 67

Årets resultat 1 175

Belopp vid årets utgång 7 315 7 375 118 061 1 175
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HSB Sydost ek för
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Fritt 
kapital

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 7 248 3 747 58 909 25 803

Vinstdisposition enl föreningsstämmans 
beslut

1 290 24 513 -25 803

Inbetalda insatser netto 67

Årets resultat 5 860

Belopp vid årets utgång 7 315 5 037 83 422 5 860

22 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Koncernen HSB Sydost ek för

2012 2011 2012 2011
Räntebindningstid

Rörlig ränta/3 månader 265 649 315 859 38 266 38 614

2013 35 748 36 956 10 406 10 556

2014 70 711 44 400 36 075 36 400

2015 7 800 9 800

2016- 23 240

Avgår kortfristig del -3 853 -2 533 -823 -808

Totalt 399 295 404 482 83 924 84 762

Genomsnittsräntan i moderföretaget är 3,24% och i hela koncernen 3,59%. 

Lån med kortare löptid än ett år och som omsätts nästkommande år betraktas som långfristiga skulder.

Lån som förfaller senare än fem år efter balansdagen slut beräknas uppgå till 0 kr.

23 ÖVRIGA SKULDER
Personalens källskatt 1 040 914 953 914

Skuld inköp tomt – 13 608 – –

Moms 16 890 – 16 890 –

Uttagsskatt 125 127 – –

Övrigt 1 693 874 1 371 8 572

Totalt 19 748 15 523 19 214 9 486

24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Semesterlöneskuld, löner och sociala avgifter 9 015 7 541 7 171 5 843

Hyror 5 364 6 254 1 469 3

Räntor 2 208 2 199 1 109 1 099

Reserverat för avgången personal 590 1 231 590 1 231

Förutbetald administrativa tjänster BRF 6 112 2 770 6 112 2 770

Övrigt (driftskostnader mm) 9 836 2 079 8 944 1 296

Totalt 33 125 22 074 25 395 12 242
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Lån med kortare löptid än ett år och som omsätts nästkommande år betraktas som långfristiga skulder.

Lån som förfaller senare än fem år efter balansdagen slut beräknas uppgå till 0 kr.

23 ÖVRIGA SKULDER
Personalens källskatt 1 040 914 953 914

Skuld inköp tomt – 13 608 – –

Moms 16 890 – 16 890 –

Uttagsskatt 125 127 – –

Övrigt 1 693 874 1 371 8 572

Totalt 19 748 15 523 19 214 9 486

24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Semesterlöneskuld, löner och sociala avgifter 9 015 7 541 7 171 5 843

Hyror 5 364 6 254 1 469 3

Räntor 2 208 2 199 1 109 1 099

Reserverat för avgången personal 590 1 231 590 1 231

Förutbetald administrativa tjänster BRF 6 112 2 770 6 112 2 770

Övrigt (driftskostnader mm) 9 836 2 079 8 944 1 296

Totalt 33 125 22 074 25 395 12 242

25 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen HSB Sydost ek för
För skulder till kreditinstitut 2012 2011 2012 2011
Fastighetsinteckningar 510 690 487 432 147 099 148 737

Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 197 611 197 611

Totalt 510 887 488 043 147 296 149 348

Ansvarsförbindelser

För de nyproducerade bostadsrättsföreningarna Eklövet i Växjö, England i Sölvesborg, Vänskapen i Kalmar, 
Garvaregården i Karlshamn, Stella i Växjö, Brunnsparken i Ronneby och Hovs By i Växjö har HSB Sydost lämnat 
garanti avseende försäljning, 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 2012–2015.

Garantiförbindelser bostadsrättsföreningar 14 650 13 250 14 650 13 250

Garantiförbindelser Fastigo 656 584 656 584

Ansvarsförbindelse för pensionsskuld (KP) 694 642 694 642

Totalt 16 000 14 476 16 000 14 476

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.

 Växjö den 15 april 2013

 Bengt Johnsson   Sebastian Lindroth  Göran Ågren
 Ordförande   Vice ordförande

 Monica Widnemark  Linda Holm   Ann-Christine Quist-Karlsson

 Thomas Gylfe   Börje Nilsson
     Vd

 Vår revisionsberättelse har avlämnats den 15 april 2013

 Eva Gustafsson   Ingemar Arwidson  Liselotte Herrlander
 Av föreningen   Av föreningen   Auktoriserad
 vald revisor   vald revisor   revisor
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för HSB Sydost ek för för år 2012. Fören-
ingens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19 – 35.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grund¬val av vår revision. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär 
detta att denne har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

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

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderföreningens och koncernens finansiella  
ställning per den 31 december 2012 och av dessas finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moder- 
föreningen och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för HSB Sydost ek för för år 2012.

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  
förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns 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 koncern- 
redovisningen 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  
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller  
föreningens stadgar. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar  
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.
 
Växjö den 15 april 2013
 

Liselotte Herrlander  Eva Gustavsson
Auktoriserad revisor  Av föreningen vald  
Utsedd av HSB Riksförbund revisor
  

Ingemar Arwidson
Av föreningen vald 
revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Sydost ek för, org. nr 729500-1767
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STYRELSE OCH VD

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

Bengt Johnsson, född 1942
Ordförande
Invald i styrelsen 2001
Yrke: Reparatör
Övriga uppdrag: bl a vice ordförande 
i Revisionen i Sölvesborgs kommun

Monica Widemark, född 1951
Ledamot
Invald i styrelsen 2011
Ykre: Kommunalråd i Lessebo kom-
mun
Övriga uppdrag: ordförande i VoB 
Kronoberg, ordförande i Boverkets 
samlingsdelegation

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

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

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

 
 

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

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

Lisa Österbladh, verksamhetsansvarig för ekonomisk- och 
administrativ förvaltning. Typisk oxe som renoverar sitt 
hem för fullt. Älskar musik som alltid gör henne glad

Tobias Cras, driftledare fastighetsservice i Kalmar och 
Borgholm som renoverar sitt hus och umgås med familjen

Torbjörn Samuelsson, driftledare Byggservice i Växjö som 
tycker om att köra Guldvinge

Peter Berg, driftledare Byggservice i Karlskrona och Nybro 
som gillar att rida

Oskar Ljungström, driftledare Byggservice i Kalmar som 
gillar att umgås med familj och vänner

Niklas Åhlund, verksamhetschef HSB Service som tycker 
om att umgås med sina barnbarn

Carita Schönbaum, nyproduktionschef som gillar att pyssla 
med blommor och trädgård

Börje Nilsson, vd som tycker om att gå långpromenader 
med hunden Wilma

Joakim Ahlqvist, driftledare bostadsrättsförvaltning i Växjö 
som tycker om löpning helt i terräng

Anders Högelius, medlemsansvarig som funderar på att 
göra comeback som internationell pingisdomare

Lisa

Tobias

Torbjörn
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Anders
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Jonas Carlsson, ekonomichef som gillar att jaga en 
innebandyboll

Johan Fredriksson, fastighetsförvaltare i Växjö och Karl-
skrona. Fiskeintresserat träningsfreak med en fäbless för 
ishockey

Björn Pettersson, personalchef som gillar att kicka fotboll 
med sin smågrabbar Linus och Ludvig

Tomas Karlsson, fastighetsförvaltare på Norrliden, Kalmar 
som gillar att vara ute och resa

Hans Håkansson, fastighetsutvecklare som gillar att laga 
god mat

Mårten Lindqvist, driftledare fastighetsservice i Blekinge 
som gillar att vara ute i skogen

Niklas Blomqvist, driftledare fastighetsservice i Oskar-
shamn som gillar att spela golf och åka skidor

Ulf Bernefalk, driftledare projektledning som tycker om 
att vara i solen på Öland

Saknas på bilden:
Anne Karlsson, driftledare bostadsrättsförvaltning i 
Kalmar och Nybro

Jonny Andersson, driftledare fastighetsservice i Växjö
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VALBEREDNING

REVISORER
Liselotte Herrlander, född 1957, Auktoriserad revisor

Eva Gustafsson, född 1946, Förtroendevald revisor

Ingemar Arwidsson, född 1942, Förtroendevald revisor

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