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VD HAR ORDET 

FORTSATT FÖRÄNDRING ÄR 
DET NYA NORMALA

Ständig förändring är vårt nya normala. 
Och så kommer det att fortsätta vara. 
Verksamhetsåret 2018 har inneburit 
mera av samma som tidigare. Mera 
förändring. Mera uppdrag och mera 
kunder. Mera medarbetare och mera 
utveckling.
     Jag är väldigt stolt över alla fina 
insatser av våra medarbetare under 
2018. Så många har klivit fram och visat 
stolthet över att jobba hos HSB Sydost. 
Så många bra exempel på nöjda kunder 
och lyckade leveranser. 
Vi har också under 2018 slutfört vårt 
stora bostadsprojekt i centrala Kalmar 
med 114 hyreslägenheter och en liten 
helt unik bostadsrättsförening med 8 
exklusiva lägenheter. Gensvaret från 
boende och Kalmarbor har varit mycket 
positivt. Vi är mycket glada för detta 
lyckade projekt. Framtiden, ja - den ser 
bra ut för oss.
 

Många nya bostäder byggs i vårt 
område. Nya medlemmar väljer HSB. 
Fler blir bosparare. Vi har även fått 
många nya uppdrag från fastighetsägare 
utanför HSB, vilket är ett gott betyg för 
vår förvaltning. Extra glädjande är att 
flera HSB bostadsrättsföreningar väljer 
att komma tillbaka som kunder till oss.
Vi fortsätter också vårt systematiska 
arbete med att utbilda. Vi utbildar våra 
HSB- ledamöter, nya och gamla 
ledamöter i bostadsrättsföreningar, vår 
personal och vår egen styrelse. Allt för 
att vi alla tillsammans ska bli bättre och 
kunnigare på det vi gör.
Sammanfattningsvis har vi under 
verksamhetsåret 2018 investerat.
Investerat i affärssystem och i kunskap. 
Investeringar som vi nu ska dra nytta av 
för att leverera ännu mer nytta till våra 
medlemmar och kunder.

Jörgen Abrahamsson, VD
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HSB NÄRA DIG
Aktuellt från HSB Sydost

HEMMA I HSB 6.2018 /  SYDOST

Träbyggnadspriset delas ut för att belöna och uppmuntra till 
träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä. Det 
vinnande projektet har utsetts av en jury bestående av repre-
sentanter från Växjö kommun, näringslivet och Linné- 
universitetet.

– Pelarsalen är ett fantastiskt projekt som verkligen tillhör 
den moderna trästaden. Husen är anpassade till den omgivan-
de bebyggelsen och smälter väl in i naturen, säger kommun- 
styrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Kajsa Högelius som är verksamhetschef för nyproduktion på 
HSB Sydost kommenterar priset:

– Det är fantastiskt roligt att våra trähus utsågs till vinnare. 
HSB Sydost är just i början av att projektera och bygga hus 
med träkonstruktioner och fasader och är väldigt glada över 
att nå så långt på första försöket. Vi hoppas på att få delta i 
tävlingen under många år framöver.

JURYNS MOTIVERING

"Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavelspetsar 
förskjutna i halvplan tilltalar betraktaren och ger bostadshusen 
en påtaglig karaktär. [...] 

Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt redu-
cerad klimatpåverkan för hela byggnationen. Utvändigt har 
fasaderna limträpanel i tilltalande varma träkulörer. Bebyggelsen 
visar på väl lösta bostäder på liten yta med fint dagsljusinfall 
och stora inbjudande balkonger med synlig behaglig träkonstruk-
tion. Pelarsalen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt 
tillhör den moderna trästaden i Växjö." ■

HSB brf Pelarsalen, Växjö 
HSB brf Pelarsalen består av 
tre punkthus med totalt 89 
bostadsrätter. I dagsläget är 
två hus inflyttade och fyllda 
med liv, medan det tredje 
står klart för inflyttning i 
februari 2019. Det finns ett 
fåtal lägenheter kvar! Hör av 
dig till Christoffer Nilsson på 
010- 451 31 73 eller christoffer.
nilsson@hsb.se så berättar 
han mer. 
 
HSB brf Arkaden, Växjö 
I HSB brf Arkaden skapar vi 
nya hem i två vackra trähus. 
59 bostadsrätter i storlekarna 
2-4 rum och kök planeras. 
Husen byggs intill HSB brf 
Pelarsalen - som nyligen be-
lönats med Växjö kommuns 

träbyggnadspris - och som 
viktigast av allt, har fått fina 
betyg av de människor som 
nu kallar detta sitt hem. För-
säljningen pågår! Läs mer på 
hsb.se/sydost eller välkom-
men att kontakta säljansvarig 
Christoffer Nilsson på  
010 -451 31 73. 
 
Garvaren, Karlskrona 
Projektet Garvaren på 
Pantarholmen i Karlskrona 
närmar sig! Här planerar vi 
att bygga 47 hyresrätter  
och 67 bostadsrätter.  
Försäljning av bostadsrätter 
pågår och preliminär in- 
flyttning för hyresrätter är 
hösten 2020. Läs mer och  
anmäl intresse på hsb.se/
sydost.

NYA BOSTÄDER 
NÄRA DIG!

HSB BRF pelarsalen 
vinner TRÄBYGGNADSPRIS
Träbyggnadspriset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om 
byggnation i trä. Det vinnande projektet har utsetts av en jury bestående av representanter från Växjö 
kommun, näringslivet och Linnéuniversitetet.

– Pelarsalen är ett fantastiskt projekt som verkligen 
tillhör den moderna trästaden. Husen är anpassade 
till den omgivande bebyggelsen och smälter väl in i 
naturen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna 
Tenje (M).

Kajsa Högelius som är verksamhetschef för nyproduk-
tion på HSB Sydost kommenterar priset:

– Det är fantastiskt roligt att våra trähus utsågs till 
vinnare. HSB Sydost är just i början av att projektera 
och bygga hus med träkonstruktioner och fasader och 
är väldigt glada över att nå så långt på första försöket. 
Vi hoppas på att få delta i tävlingen under många år 
framöver.

Detta är en artikel från HemmaiHSB #6, 2018. 
Text: Elisabeth Grenstedt.

"Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavel-
spetsar förskjutna i halvplan tilltalar betraktaren och 
ger bostadshusen en påtaglig karaktär. [...] 

Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt 
reducerad klimatpåverkan för hela byggnationen. Ut-
vändigt har fasaderna limträpanel i tilltalande varma 
träkulörer. Bebyggelsen visar på väl lösta bostäder på 

liten yta med fint dagsljusinfall och stora inbjudande 
balkonger med synlig behaglig träkonstruktion. Pelar-
salen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt 
tillhör den moderna trästaden i Växjö." 

JURYNS MOTIVERING
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB Sydost tillämpar de gemensamma styrdokumenten 
HSB Kompassen, HSB Varumärkesriktlinjer och HSB 
Kod för föreningsstyrning. HSB Sydost omfattar moder
föreningen och samtliga helägda dotterbolag.

BAKGRUND
Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och 
HSBs kärnvärderingar, förkortade som ETHOS. Den 
gäller för alla HSB  föreningar, nationella och regionala 
bolag samt HSB Riksförbund.

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verktyg 
för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation 
där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksam-
heten och möjlighet att påverka. Koden ska också bidra 
till att HSB styrs på ett effektivt sätt med hänsyn till med-
lemmarna. På föreningens webbplats finns en särskild 
avdelning ”Föreningsstyrning” där information som rör 
formella krav på verksamheten publiceras. Föreningsstyr-
nings  rapporten för 2018 har i likhet med tidigare år inte 
gran skats av föreningens revisorer och utgör inte en del 
av de formella årsredovisningshandlingarna.

FULLMÄKTIGE
Grundtalet för antalet ombud per förening till fullmäk-
tige är 100, vilket innebär att föreningarna i storleks  
ordningen 1 till  100 medlemmar har rätt till ett ombud.
Bospargruppen utses på samma grundtal i relation till sitt 
totala medlemsantal.

Föreningsstämman hölls den 5 maj 2018. På förenings-
stämman deltog 73 röstberättigade ombud. Vid förenings-
stämman deltog hela styrelsen och föreningens revisorer 
var representerade. Efter förslag från valberedningen 
valdes Anna Fransson till stämmoordförande. Under 
stämman gavs fullmäktige möjlighet att ställa frågor, 
kommentera och lämna förslag till beslut. Protokollet 
från föreningsstämman fanns tillgängligt på föreningens 
webbplats inom rätt utsatt tid.

VALBEREDNING
Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma och 
representerar föreningens medlemmar. Den be står av personer 
med geografisk representation från verksamhetsområdet och 
ska bestå av minst tre ledamöter varav en ledamot utses till 
ordförande. 

Valberedningens instruktion fastställs årligen av förenings
stämman.
 
Valberedningen följer upp styrelsens arbete genom sam tal med 
enskilda ledamöter och möte med föreningens vd. De har även 
tagit del av den utvärdering som har genomförts av styrelsens 
arbete under året. Med utgångspunkt i den samlade bild val
beredningen fått, dels över styrelsens arbete och samlade kom
petens samt av den inriktning och de mål som HSB Sydost har, 
upprättas kravprofiler för nya styrelsekandidater och därefter 
genomförs ett systematiskt arbete för att söka rätt kandidater.

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen 
och lämna förslag på nomineringar till styrelseledamöter. 
Information om detta har lämnats via brev till alla bostads
rättsföreningar och publicerats på hemsidan.

Sammankopplat med förslagen till stämman lämnas en rap port 
om valberedningens arbetssätt under det gångna året.

HSB SYDOSTS VALBEREDNING
Valberedningen 2018/2019 har bestått av; ordförande 
Rolf Nicklasson och övriga ledamöter Sten-Åke Radner 
Göran Ågren och Ingela Persson.

STYRELSEN OCH DESS ARBETSSÄTT
Styrelsen består av sju ledamöter. Vd ingår inte i styrelsen, 
men är föredragande i alla ärenden. Samtliga stämmo-
valda styrelseledamöter är oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen.

Styrelsen ska hålla minst sex sammanträden per år varav 
ett ägnas åt mer långsiktig planering. Vid behov ska 
extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Styrelsen 
fastställer varje år instruktioner i form av arbetsordning 
och vd- instruktion, vilka är anpassade till föreningens 
förhållanden och utgör styrdokument för dess arbete.

I arbetsordningen regleras även tidpunkter för styrelse-
sammanträden, utskick av möteskallelser, protokolls-
utformning, ekonomisk rapportering samt andra för 
styrelsearbetet relevanta frågor. Styrelsen beslutar om lön 
och andra ersättningar till vd. Styrelsens arbetsordning 
genomgår en årlig översyn och en ny årsplan tas fram.

I dotterbolagen är vd formellt ensam styrelseledamot. 
HSB Sydost består av moderförening med elva (11) 
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

helägda dotterbolag eller dotterdotterbolag. Styrelsen för 
HSB Sydost utgör koncernstyrelse och alla beslut rörande 
den samlade verksamheten i såväl moderförening som 
dotter bolag fattas av HSB Sydosts styrelse.

Vd leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som 
fastställs av styrelsen. Vd ska svara för den löpande förvalt-
ningen av koncernen och ansvarar också för att styrelsen 
erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant beslutsunderlag 
som möjligt för att styrelsen ska kunna fatta väl underbygg-
da beslut. Vid varje styrelsesammanträde lämnas rapport 
över företagets finansiella situation, bland annat av ränteris-
ker och likviditet samt vd- rapport över verksamheten.

HSB SYDOSTS STYRELSE
Styrelsen har under år 2018/2019 hållit nio (9) ordinarie 
styrelsemöten inkluderat årsstämma och konstituerande 
möte. Även en styrelsekonferens samt ett strategimöte har 
genomförts. Styrelsen består av sju (7) stämmovalda leda-
möter. I styrelsen ingår fyra (4) män och tre (3) kvinnor.

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie fören-
ingsstämma 2019 är ledamöterna Monica Widnemark, 
Mikael Gunnarsson, Githa Fiorino och Gaca Radetinac.

UTBILDNING
Vid första styrelsesammanträdet efter stämman ges en 
introduktion till HSB, styrelsens arbete, arbetsformer, 
arbetsordning och information om aktuella frågor. Under 
2018 har styrelsens ledamöter genomgått utbildning 
inom betaltjänstlag och lag om penningtvätt samt styrel-
sens ansvar.  

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete utvärderas årligen. Ledamöterna får 
enskilt, via en anonym webbenkät, svara på frågor om 
bland annat styrelsens sammansättning, kompetens, 
arbetsformer och engagemang. Resultatet av undersök-
ningen presenteras och diskuteras i styrelsen.

VD
Jörgen Abrahamsson, född 1963, tillträdde som vd den 1 
januari 2016. Principer om vd:s ersättningar och anställ-
ningsvillkor framgår av förvaltningsberättelsen. 

LEDNINGSGRUPP
HSB Sydosts koncernledningsgrupp bestod under 
verksamhetsåret 2018 av Jörgen Abrahamsson, vd, Klara 
Gustavsson, ekonomichef, Kajsa Högelius, verksamhets-
chef nyproduktion, Håkan Claesson, verksamhetschef 
hyresfastigheter och Anders Högelius, verksamhetschef 
medlem och marknad.

REVISORER
Vid föreningsstämman 2018 valdes Magnus Andersson, 
född 1967 och bor i Vederslöv och Arne Stenström, född 
1943 och boende i Karlskrona, till revisorer i föreningen.

HSB Riksförbund har utsett Håkan Davidsson, Deloitte 
AB, till auktoriserad revisor och Patrik Hansén, Deloitte 
AB, som ersättare för HSB Sydost. Styrelsen träffar valda 
revisorer vid minst ett sammanträdestillfälle under året. 
Revisorerna avger en granskningsrapport som ledning och 
styrelse tar del av och som ligger som underlag för mötet 
med revisorerna.

KONTROLLAKTIVITETER
HSB Sydost har utformat sin interna kontroll så att ända-
målsenliga kontrollaktiviteter genomförs. Det sker såväl på 
övergripande nivåer, till exempel löpande resultatanalyser 
och analys av nyckeltal, som mer rutinorienterade kontrol-
ler, såsom avstämningar, attester och liknande kontroller 
som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel 
och avvikelser. Kontrollaktiviteterna har utformats för att 
hantera väsentliga risker avseende den finansiella rappor-
teringen.

Övergripande ligger rapportinstruktioner och finansiella 
mål samt attest  och placeringsregler som beskriver vilket 
ansvar och befogenheter som styrelsen delegerat till vd, 
samt även i nästa led hur ansvarsförhållandena är upplagda 
inom organisationen. Vd ansvarar för att nödvändiga inter-
na kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i 
den löpande verksamheten genomförs.

HSB Sydost fick 13 november 2018 sitt tillstånd att tillhan-
dahålla betaltjänster återkallat av Finansinspektionen för 
att numera agera ombud genom HSB Finansstöds tillstånd 
för samma verksamhet.
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KONCERNSTYRELSE & VD

KONCERNSTYRELSE & VD

Monica Widnemark

Född 1951. Vice ordföran-
de sedan 2015, blev invald 
som styrelseledamot 2011. 
Arbetar som kommunal-
råd i Lessebo. Ordförande 
i Kosta Köpmanshus, VoB 
Kronoberg och Boverkets 
samlingsdelegation.

Anders Carming

Född 1962. Ordförande i 
HSB brf Jätten i Kalmar. 
Medlem i HSB Sydost 
sedan 2010. Arbetar på 
Länssjukhuset i Kalmar, 
enheten för palliativ 
medicin. HSB ledamot.

Sebastian Lindroth

Född 1983. Ordförande 
sedan 2015, blev invald 
som styrelseledamot 
2011. Arbetar som jurist. 
Styrelseledamot HSB 
Riksförbund och  
styrelseledamot HSB  
ProjektPartner AB.

Christoffer Stenström 

Född 1987. Odförande 
i  HSB brf Påfågeln, 
Ronneby. Säljare 
i möbelföretag 
kombinerat med studier. 
Styrelseledamot i Almi 
företagspartner i Blekinge 
AB. Styrelseledamot i 
stiftelsen Barometen.

Jörgen  
Abrahamsson

Född 1963. Bosparande 
medlem. Vd på HSB  
Sydost sedan 2016.  
HSB-ledamot.

Mikael Gunnarsson

Född 1959. Styrelseleda-
mot sedan 2015. Arbetar 
på bank. Ordförande i 
HSB brf Rubinen i  
Västervik. HSB-ledamot.

Githa Fiorino

Född 1966. Styrelseleda-
mot sedan 2014. Arbetar 
med fastighetsförvaltning 
i Svenska kyrkan. Vicevärd 
i HSB brf Tallhagen i 
Kalmar. Uppdrag som god 
man i Kalmar kommun.

Från vänster:

Gaca Radetinac
Född 1972. Styrelseleda-
mot sedan 2016. Arbetar 
som rektor i Tingsryds 
kommun. Styrelseledamot  
i HSB brf Blå Port i  
Karlskrona. 
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VALBEREDNING

VALBEREDNING

Ingela Persson

Född 1946. Invald i 
valberedningen 2015. 
Har tidigare suttit i HSB 
Malmös valberedning. 
HSB-ledamot.

Göran Ågren

Född 1944. Invald i val-
beredningen 2015. Har 
arbetat som besiktnings-
ingenjör. Ordförande i 
HSB brf Repslagaren i  
Oskarshamn. HSB- 
ledamot.

Sten Åke Radner

Född 1942. Invald i 
valberedningen 2018. 
HSB-ledamot.

Rolf Nicklassson 

Född 1943. Ordförande. 
Har tidigare varit vd på 
HSB Sydost 1991-2006, 
invald i valberedningen 
2013. Ordförande i HSB 
brf Tomtabacken och 
HSB brf Klarinetten i 
Växjö. HSB-ledamot.

Övre raden:

Nedre raden:
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KONCERNSKISS

KONCERNSKISS

HSB SYDOST
EKONOMISK 
FÖRENING

729500-1767

HSB Göta/Sydost
HR-Center AB

50 %

HSB Sydost 
Holding 2 AB
559146-3723

Växta 
Utvecklings AB

50 %

HSB Produktion HB
50 %

HSB Fastigheter
i Karlskrona AB

556757-9411

HSB Sydost 
Gesällen AB
556930-8074

Fastighetsbolaget  
i Sydost AB

556981-6175

Garagebolaget  
i Sydost AB 

559019-0780

HSB Sydost 
Fastighets-

förvaltning AB
556934-3691

HSB 
Fastigheter 
Sydost AB

556491-8190
HSB Sydost 

Holding 1 AB
556934-3766

HSB Sydost AB
556791-1267

Trädgårdsmästaren 22 
 i Växjö AB 

559047-0299

HSB Sydost
Solrosen AB
559146-3657
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VISION OCH VÄRDERINGAR
Vår vision, våra värderingar och våra övergripande mål fast-
ställs av HSB Sydosts ek. för. styrelse i en affärsplan. HSB 
Sydosts vision är: ”Ett HSB för alla”. I vår affärsplan uttrycks 
mål om att vara den aktör som har det bästa anseendet hos 
alla våra intressenter när det gäller boendet.

HSBs gemensamma värdegrund med kärnvärdena Enga-
gemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan 
(ETHOS) utgör basen i verksamheten.

HSB SYDOSTS AFFÄRSIDÉ
Genom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser vi 
medlemmarnas och hyresgästernas behov av trygghet, 
ekonomisk nytta och grönt boende.

HSB SYDOSTS MILJÖPOLICY
Att ta ansvar för miljön och fokusera på miljöfrågor är natur-
ligt för oss i HSB. Grunden för vårt miljöarbete är samhälls-
ansvar, kretsloppstänkande och hållbarhet i tre dimensioner 
– ekologiskt, ekonomiskt och socialt. HSB Sydost ska därför 
arbeta för en bättre miljö och visa vägen genom att konti-
nuerligt arbeta med förbättringar för minskad klimat - och 
miljöbelastning. Vi ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle.

VERKSAMHET
HSB Sydost bedriver verksamhet inom Kronoberg, Kal-
mar och Blekinge län. Verksamheten bedrivs inom fyra 
affärsområden: nyproduktion, hyresfastigheter, medlem 
och marknad samt förvaltning. Förvaltning omfattar
 

administrativ förvaltning, förvaltare, fastighetsservice, 
byggservice samt konsulter. Utöver detta finns en stab 
med vd, internekonomi och ledningsadministratör.

Koncernen omfattar, förutom modern HSB Sydost ek. för, 
helägda dotter  och dotterdotterbolagen HSB Fastigheter 
Sydost AB, HSB Fastigheter i Karlskrona, HSB Sydost AB, 
HSB Sydost Holding 1 AB, HSB Sydost Holding 2 AB, 
HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB, HSB Sydost Gesäl-
len AB, Fastighetsbolaget i Sydost AB, Garagebolaget i 
Sydost AB, HSB Sydost Solrosen AB samt Trädgårdsmäs-
taren 22 i Växjö AB. Koncernen omfattar även intresse-
bolag, HSB Göta/Sydost HR Center AB, HSB Produktion 
HB samt Växta Utvecklings AB.

VÅRA ÄGARE
HSB Sydost ek. för. ägare är dess medlemmar – enskilda 
personer och bostadsrättsföreningar. Den 31 december 
2018 var 18 482 enskilda personer och 219 bostadsrätts-
föreningar medlemmar. Våra enskilda medlemmar kan 
delas in i fyra olika kategorier; medlemmar som bor i 
bostadsrätt, medlemmar som bor i hyresrätt, medlemmar 
som bosparar och övriga medlemmar. Verksamheten 
bedrivs i moderföreningen HSB Sydost ek. för och dotter-
bolagen. HSB Sydost ek. för. har även vindkraftsandelar i 
HSB Vind ek. för. till ett värde av 1,3 mkr. 

STRATEGIER OCH POLICYDOKUMENT
Vi följer HSBs gemensamma styrdokument:

• HSB Kompassen
• HSB Kod för föreningsstyrning
•HSB Varumärkesriktlinjer.

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Sydost ek. för. org.nr. 729500 1767, lämnar härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018.
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ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH VD
Styrelsen har ett fast arvode som gäller från föreningsstäm-
ma till föreningsstämma, för år 2018 uppgick detta till 3,0 
inkomstbasbelopp till styrelseordförande, 1,4 inkomstbas-
belopp till vice ordförande och 0,75 inkomstbasbelopp till 
övriga styrelseledamöter. Därutöver gäller ett rörligt arvode 
och även ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersätt-
ning för resor, vilket betalas ut löpande efter varje närvarat 
styrelsemöte.

För vd, Jörgen Abrahamsson, som tillträdde den 1 januari 
2016 har följande villkor träffats. Vd uppbär en fast må-
nadslön om 100 tkr per månad samt pensionsavsättning 
enligt KTP- plan. Inga andra ekonomiska ersättningar än 
lön ska utgå. Utöver detta har vd rätt till förmånsbil upp till 
10 prisbasbelopp. Vd omfattas inte av lagen om anställ-
ningsskydd. Vid uppsägning från företaget tillämpas sex 
månaders uppsägningstid.
Därutöver utgår ersättning motsvarande sex månadslöner 
i avgångsvederlag. Detta avgångsvederlag är inte pensions  
grundande inkomst. Vd:s avtal genomgår en översyn i sam-
tal mellan styrelseordförande och vd i samband med den 
årliga utvärderingen av vd:s prestation. 

VAROR OCH TJÄNSTER
Huvuddelen av företagets tjänster levereras på uppdrag av 
bostadsrättsföreningar och andra kunder, men även andra 
förvaltningsuppdrag förekommer. I tjänsteutbudet finns 
såväl administrativa och tekniska förvaltnings - och konsult-
tjänster samt ombyggnadsarbeten.

HSB Sydost koncernen förvaltar administrativt sammanlagt 
11 922 bostadsrättslägenheter i 254 bostadsrättsföreningar, 
varav 40 inte har någon ägarkoppling till HSB. HSB Sydost 
koncernen förvaltar dessutom 719 lägenheter och 32 loka-
ler i egna fastigheter.

HSB Sydost koncernen bedriver nyproduktion av bostä-
der, större ombyggnadsarbeten samt uthyrning av egna 
lägenheter och lokaler. HSBs medlemmar ges kontinuerlig 
information och rådgivning i boende  och medlemsfrågor. 
HSB Sydost samarbetar med HSB Projekt Partner AB 
genom ett gemensamt ägt handelsbolag. Nyproduktion 
kommer huvudsakligen ske i handelsbolagets regi.

MEDARBETARE
Vi eftersträvar att samtliga medarbetare ska uppleva 
delaktighet och engagemang i sitt arbete. Vartannat år 
genomförs en medarbetarundersökning i form av Nöjd  
medarbetarindex (NMI), dels för att utvärdera nuläge, 
dels för att se nya möjligheter till utveckling. Medarbetar-
undersökning genomfördes senast under hösten 2017.

Så långt det är möjligt försöker vi bereda möjligheter 
till utveckling inom företaget. Ledig tjänst utlyses först 
internt och vid nyrekryteringar lägger vi stor vikt vid att
hitta engagerade medarbetare som vill ta ansvar för att vi 
kommer framåt.

Antalet medarbetare (årsmedeltal) är 141 (127) i kon-
cernens alla bolag och sjukfrånvaron uppgår till en nivå 
om 4,9 % (4,8 %). HSB Sydost ek. för. är medlemmar i 
arbetsgivarorganisationen Fastigo och har därmed kollek-
tivavtal med Unionen, Ledarna samt Akademikerförbun-
den inom Fastigos avtalsområden, (Sveriges ingenjörer, 
Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och 
Sveriges Arkitekter), Fastighets och Byggnads.

Vår personal deltar löpande i kompetenshöjande aktivi-
teter. Medarbetarsamtal genomförs årligen för att stödja 
personlig utveckling, följa upp gemensamt satta mål och 
stämma av arbetssituationen. I samtalet planeras också 
framtida kompetensutveckling, något som bidrar till både 
individens och bolagets utveckling.

Som en del i introduktionsplanen för nyanställda erbjuds 
alla nyanställda en halvdagskonferens där deltagarna får 
ta del av bolagets historia, verksamhet och värderingar, 
rutiner och riktlinjer.

Vi har fortsatt satsningen på friskvård, vilket innebär att 
alla anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag. Alla anställ-
da har även tillgång till företagshälsovård och får möjlig-
het till regelbunden hälsobedömning, en gång vart tredje 
år. Det är viktigt att vi har en god arbetsmiljö och därför 
finns en tillsatt arbetsmiljögrupp som träffas regelbundet 
för att diskutera arbetsmiljöfrågor.

I händelse av allvarlig sjukdom eller olycka styr vår kris-
hanteringsplan hur vi stödjer anställda och deras familjer.
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HSB SERVICE
Verksamhetsåret 2018 har inneburit fortsatt förändring. 
Vi har arbetat vidare med den nya organisationen. Under 
året har vi återgått till en förvaltargrupp med en egen 
driftledare. Vi insåg vikten av gemensamma processer 
och arbetssätt samt nätverkandet mellan förvaltare med 
samma arbetsuppgifter. Vi ser fördelar med att arbeta nära 
våra kunder och medlemmar. Arbetet fortsätter med att 
utveckla våra förvaltartjänster för att kunna möta mark-
nadens förväntningar. Vi växer med nya avtal och även 
externa kunder hittar vägen till HSB.

Våra brf-ekonomer har haft ett intensivt år. Vi har anpassat 
arbetet bättre till vårt nya affärssystem och kan nu se förde-
larna samt hur vi kan utnyttja dessa för en bättre leverans 
till våra kunder. Vi får ständigt nytt förtroende från befint-
liga kunder och helt nya uppdrag från nya kunder. Våra 
kringtjänster av administrativa tjänster och produkter har 
under året sett en större efterfrågan från kunder.  

Konsultgruppen är den grupp som tydligast har tagit stora 
steg framåt. I samband med den stora satsning vi gjorde 
under 2017 med tre helt nya konsulttjänster har vi nu 
formerat ett heltäckande tjänsteutbud till våra kunder. 
Konsultgruppen har en certifierad Energiexpert vilken 
har levererat energideklaration till ett flertal kunder. 
Majoriteten av våra brf-föreningar har idag Aktiv under-
hållsplan och det har också gett oss möjlighet för merför-
säljning till flera nya kunder - både brf-föreningar och nya 
externa kunder.

Medlemsverksamheten har under året varit i fokus med 
intensivare satsning på utbildning och dialog med med-
lemmar och förtroendevalda. Denna satsning har gett god 
respons från medlemmar och förtroendevalda vilket gör 
att vi fortsätter sätta fokus på denna viktiga verksamhet 
även i framtiden. 

Samarbetet mellan våra olika affärsområden genererar 
idag affärer till varandra på ett efterlängtat sätt och resulta-
tet gynnar alla affärsområden. 
Vi har en bra grund att stå på. Nu handlar det om att fort-
sätta konsolidera vårt arbete för vidare utveckling för att 
maximera affärstillfällen med en stabil och sund tillväxt. 
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NYPRODUKTION
Nyproduktionen i HSB Sydost har under 2018 lugnat ner 
sig något och ligger nu på en mer hållbar och stabil nivå. 
Under året har vi haft inflyttning i 154 lägenheter, och 
138 är fortsatt pågående. Under året har vi haft pågående 
projekt i både Kalmar, Karlskrona och Växjö.

På Kvarnholmen, mitt i centrala Kalmar, avslutades byggna-
tionen av 114 hyreslägenheter, ca 3 000 kvm kommersiell 
lokalyta och källargarage i kvarteret Gesällen med en sista 
inflyttning under våren. Den sista etappen utgjordes av en 
mindre bostadsrättsförening, HSB brf Bastionspalatset, 
med åtta lägenheter och två kommersiella lokaler som 
flyttade in i november 2018.

I Växjö har det under året pågått tre nybyggnadsprojekt. På 
Teleborg har HSB brf Pelarsalen haft två av tre inflyttning-
ar och kommer att färdigställas under våren 2019. Syster-
projektet HSB brf Arkaden byggstartades i oktober och 
kommer att pågå fram till våren 2020. Totalt byggs det här 
148 lägenheter i 5 stycken sexvåningshus med stomme och 
fasad helt i trä. Projektet har fått ta emot Växjö kommuns 
träbyggnadspris.

På Södra Stationsområdet i Växjö har arbetet med de två 
systerföreningarna HSB brf Eldaren och HSB brf Stinsen 
avslutats. Sista etappen, med 76 lägenheter i HSB brf Stin-
sen, hade inflyttning i februari.

I Karlskrona har arbetet i Kvarteret Garvaren tagit fart un-
der året. Projektet omfattar 47 hyresrätter och 67 bostads-
rätter i tre hus som kringbyggs en gemensam innergård. I 
hyreshuset kommer även HSB Sydosts nya kontor i Karls-
krona att placeras. Under 2018 har hyreshuset byggstartats 
och försäljningen av bostadsrätterna har påbörjats.

Vår nyproduktion ska planeras och byggas med hänsyn till 
klimat - och miljöpåverkan. Vi arbetar för att våra nybygg-
da bostäder ska miljöcertifieras och nå nivå silver enligt 
systemet Miljöbyggnad. Det innebär så låg miljöbelastning 
som möjligt, god innemiljö med naturliga material och att 
husen projekteras med högt ställda energikrav. En miljö-
klassning enligt Miljöbyggnad är ett bevis på att särskilda 
kvaliteter har uppnåtts. I projekten Stinsen och Hackan 23 
används solenergi genom solpaneler som monteras på ta-
ken. I de kommande projekten planerar vi även för sociala 
aspekter av hållbarhet, men även fortsatt för miljövänlig 
mobilitet och utnyttjande av solens energi.



Gesällen på Kvarnholmen i 
Kalmar där sista inflyttning 
skedde under våren 2018.



Garvaren i Karlskrona 
beräknas vara inflyttningsklar 
till sensommaren 2020.  
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HYRESFASTIGHETER

Verksamhetsåret började med inflyttning av sista etappen i 
Gesällen på Kvarnholmen, Kalmar. Uthyrningsarbetet var 
framgångsrikt och endast ett fåtal lägenheter stod outhyr-
da när hela fastigheten blev färdigställd. Uthyrningen har 
under året gått över förväntan i fastigheten under rådande 
omständigheter med relativt hög hyresnivå och många 
lägenheter färdigställda under kort tid. Vi upplever ganska 
hög omflyttningshastighet och tyvärr skedde en del vakanser 
under hösten 2018. Dessutom har garaget haft vakanser vil-
ket till en del kan förklaras av att kommunen har utfört stora 
ombyggnadsarbeten på Strömgatan där garageinfarten finns.  
Fastigheten fungerar mycket väl och vi är fullt övertygade om 
att vi över tid ska ha många nöjda medlemmar som hyresgäs-
ter samtidigt som avkastningen ligger inom målbilden.

Övriga hyresfastigheter inom affärsområdet är fullt uthyrda 
och fungerar mycket bra, några av dessa har ett visst under-
hållsbehov som vi utför efter hand. Vi arbetar fortlöpande 
med flera utvecklingsprojekt i beståndet, några av dessa är: 
energioptimering, förtätning och effektivisering av förvalt-
ningsarbetet. Allt i syfte att öka kundnöjdhet och avkastning 
samt öka fastighetsvärdet.

Våra ägda bostadsrättslokaler är ständigt aktuella med om-
förhandlingar med andrahandshyresgäster, även avyttring av 
dessa är prioriterat när tillfälle ges. 

Under året har arbetet med vår nya satsning, Garvaren i 
Karlskrona, påbörjats. Utformning och projektering är klart 
och under senhösten har även markarbeten och byggproduk-
tionen påbörjats. Hyresfastigheten med 47 lägenheter är en 
del av projektet. Projektet kommer att pågå under två år och 
blir färdigt för inflyttning under sensommaren 2020. 
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ENSKILDA MEDLEMMAR SAMT BOSPARARE 
Bosparåret 2018 kännetecknades av en kontinuerlig 
ökning av antalet bosparare varje månad. Trenden från 
2017, när det bospargrundande beloppet höjdes och 
möjligheten till förtur gällande HSBs hyresrätter inom 
Sverige infördes, har fortsatt. Under 2018 färdigställde 
HSB Sydost nyproducerade hyresrätter och bostadsrätter 
i Växjö och Kalmar. I dessa fastigheter tilldelades lägen-
heter till bosparare.

• Den 31 december 2018 hade HSB Sydost 18 482 med-
lemmar. En ökning med 6% sedan 31 dec 2017.

• Den 31 december 2018 hade HSB Sydost 2 013 bospa-
rare. En ökning med 20% sedan 31 december 2017.

• Den 31 december 2018 utgjorde bospararna 11% av 
det totala medlemsantalet. 

HSB-LEDAMÖTER 
HSB- ledamoten är en av de viktigaste länkarna mellan 
medlemsföreningen och HSB Sydost. En länk som ska 
förmedla information i båda riktningarna, vara värderings-
bärare och kunna bistå bostadsrättsföreningarna i deras 
styrelsearbete och kontakt med sina medlemmar.

Under 2018 höll vi gemensamma och regionspecifika 
utbildningstillfällen för att bland annat belysa stadge-
ändringar, hantering av andrahandsuthyrning och övriga 
ansvarsfrågor för en styrelseledamot.

Under året lyftes frågan om HSB -ledamotens roll i våra 
riksgemensamma beslutsforum. Det resulterade i att vi 
har planerat för riksgemensamt arbete i syfte att arbeta 
fram tydligare stödfunktioner för samtliga HSB ledamöter i 
Sverige. HSB Sydost är drivande i att få fram utveckling av 
rollen för att kunna öka värdet på denna medlemsförmån.

NYA MEDLEMSFÖRENINGAR
Under 2018 fick vi två nya medlemsföreningar som HSB 
Sydost producerat själva. Dessa två är brf Stinsen i Växjö 
med 76 lägenheter och brf Bastionpalatset i Kalmar 
med 8 lägenheter.
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AVRÄKNINGSLIKVIDITET/FINANS
HSB Sydost har en finanspolicy som omfattar koncer-
nens regler och riktlinjer för likviditetsförvaltning, 
kreditgivning och skuldförvaltning. Enligt HSB koden 
för föreningsstyrning får HSB Sydost likviditet inte 
understiga 80 % av föreningarnas avräkningslikviditet. 
Föreningens styrelse har som mål att likviditeten inte ska 
understiga 90 %.

Avräkningslikviditeten uppgick vid årsskiftet till 121 %, 
och beräknas som summan av likvida medel, placeringar 
samt kreditlöften att ställa mot avräkningslikviditet från 
bostadsrättsföreningarna. 

HSB Sydost verkar sedan maj 2018 som ombud till HSB 
Finansstöd som har tillstånd hos Finansinspektionen för 
betaltjänster. HSB Sydost är registrerat som inlåningsfö-
retag hos Finansinspektionen.

VÄRDERING AV FASTIGHETERNA 
En extern värdering av koncernens fastigheter genom-
fördes i september 2017, dessförinnan gjordes den 
senaste värderingen under hösten 2015. Värderingarna 
med hänsyn taget till beräknad skatt (22 %) visar ett 
övervärde på ca 202 mkr i förhållande till bokfört värde 
per 2018-12-31. Övervärdet höjer koncernens justerade 
soliditet enligt HSBs kod för föreningsstyrning med ca 15 
(14) procentenheter. 

VÄRDERING AV BOSTADSRÄTTER 
Innehavet av bostadsrättslokaler och lägenheter har vid 
samma tillfälle som ovan marknadsvärderats till ca 36 
mkr (36 mkr) mkr. 

RISKBEDÖMNING, RESERVATIONER M.M. 
Under 2018 gjordes en nedskrivning på 6 mkr avseende 
fastigheten Husvagnen 1 i Kalmar. I övrigt anser bolaget 
inte att några ytterligare nedskrivningar behöver göras

RESULTATUTVECKLING OCH FINANSIELL STÄLLNING 
HSB Sydost ek.för redovisar ett positivt resultat efter finansiella 
poster om 16,3 mkr (-1,0 mkr). Koncernens resultat efter finan-
siella poster uppgår till 32,1 mkr (-1,3 mkr). Moderföreningens 
soliditet är 19,8 % (18,6 % ) och  koncernens soliditet uppgår 
till 23,0 % (19,2%).

Kostnadssidan i moderföreningen har påverkats främst av 
kostnader för tjänsteutveckling, företagsutveckling, mark-
nadsföringskostnader, IT-kostnader, avskrivna projekt samt 
reserveringar för nedlagda projekt. 

Projektet Gesällen i Kalmar färdigställdes i april 2018 med 
nybyggnation av 114 st lägenheter, lokaler i bottenvåning-
en samt garage i källaren.

Under 2018 har bolaget HSB Sydost Byggservice AB fusi-
onerats in i HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB, samt att 
de nya bolagen HSB Sydost Holding 2 AB och HSB Sydost 
Solrosen AB har bildats.

HSB Sydost Holding 2 AB med dotterbolaget HSB Fast-
igheter Sydost AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 0,6 mkr (-0,8 mkr).

HSB Sydost AB med dotterbolagen Trädgårdsmästaren 22 
i Växjö AB, HSB Fastigheter i Karlskrona AB, HSB Sydost 
Gesällen AB, Fastighetsbolaget i Sydost AB, Garagebola-
get i Sydost AB och HSB Sydost Solrosen AB redovisar ett 
samlat koncernresultat efter finansiella poster på 15,8 mkr 
(4,9 mkr).   

HSB Sydost Holding 1 AB med dotterbolaget HSB Fastig-
hetsförvaltning redovisar ett resultat på 1,8 mkr (3,8 mkr). 

HSB Göta/Sydost HR-Center AB, där HSB Sydost ek. för. 
äger 50 % gör ett resultat på 0,2 mkr för bolagets sjätte 
verksamhetsår.

HSB Produktion HB, där HSB Sydost ek. för. äger 50 % 
gör ett resultat på 27,1 mkr.
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NYCKELTAL
Här redovisas nyckeltal för verksamhetsåret 2018 gällande koncernen HSB Sydost. 

Förklaringar till nyckeltal
•   eget kapital/balansomslutningen
•  (eget kapital + övervärden skattejusterad)/balansomslutning + övervärden - likvida medel
•  (omsättningstillgångar - lager + omsättningsbara placeringar i finansiella anläggningstillgångar/kortfristiga 
skulder)
•   likvida medel, kortfristiga placeringar samt kreditlöften/avräkningsskuld förvaltade brf

År 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat efter finansiella poster tkr -4 877 123 086 1 850 -1 308 32 136

Balansomslutning mkr 1 052 983 1 146 1 323 1 227

Soliditet i % • 11,5 25,2 21,7 19,2 23

Justerad soliditet i % enligt HSBs kod för föreningsstyrning • 25 37 30 33,5 37,7

Kassalikviditet i % • 50,8 71,7 62,7 61,0 31,3

Avräkningslikviditet i % • 93,4 113,3 95,5 91,1 121,6

Fritt eget kapital 105 232 232 236 263
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EGET KAPITAL

Koncernen Andelskapital Bundna reserver Fritt kapital Årets resultat

Belopp vid årets ingång 8 960 9 345 231 970 4 109

Eget kapitaldel av obeskattade reserver 0 134 -134 0

Justeringspost 0 -1 0 0

Vinstdisposition enl. föreningsstämmans beslut 0 0 4 109 -4 109

Vinstdisposition i moderbolag 0 540 -540 0

Inbetalda insatser netto 387 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 27 944

Belopp vid årets utgång 9 347 10 018 235 405 27 944

HSB Sydost ek för Andelskapital Bundna reserver Fritt kapital Årets resultat

Belopp vid årets ingång 8 960 5 986 94 194 10 790

Vinstdisposition enl. föreningsstämmans beslut 0 540 10 250 -10 790

Inbetalda insatser netto 387 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 17 593

Belopp vid årets utgång 9 347 6 526 104 444 17 593

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Resultatet i koncernen uppgår till 27 944 tkr och i moderföreningen 17 593 tkr. Moderföreningens fria egna 
kapital uppgår till 122 037 tkr varav 880 tkr föreslås avsättas till reservfond. De till föreningsstämman förfogande 
stående vinstmedel i moderföreningen utgör:

Balanserat resultat       104 444 498
Årets resultat          17 592 972

Summa                   122 037 470
 
Styrelsen och vd föreslår att moderföreningens fria egna kapital disponeras enligt följande: 
 
Avsättes till reservfond              880 000
Balanseras i ny räkning                     121 157 470

Summa                   122 037 470

(Belopp i tkr)
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RESULTATRÄKNING  

NOT 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 3 165 835 127 572 54 120 42 942

Övriga rörelseintäkter 4 5 224 5 000 3 021 2 033

Summa intäkter 171 059 132 572 57 141 44 975

Externa kostnader 5, 6 -69 065 -84 443 -34 177 -53 260

Personalkostnader 7 -74 965 -68 041 -35 378 -34 009

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

8 -21 110 -21 053 -3 673 -9 571

Övriga rörelsekostnader 9 -340 0 0 0

Rörelseresultat 5 579 -40 965 -16 087 -51 865

Resultat försäljning koncernföretag -14 -7 238 0 0

Resultat  från andel i  intresseföretag 10 27 660 9 943 27 660 9 943

Resultat från andra långfristiga värdepappersinne-
hav 11 3 578 41 404 3 578 41 404

Övriga finansiella intäkter 12 3 349 1 075 4 917 2 046

Övriga finansiella kostnader 13 -8 016 -5 527 -3 765 -2 503

Resultat efter finansiella poster 32 136 -1 308 16 303 -975

Koncernbidrag 0 0 1 744 3 809

Resultat före skatt 32 136 -1 308 18 047 2 834

Aktuell skatt 14 -876 -484 0 0

Uppskjuten skatt 15 -3 316 5 901 -453 7 957

Årets resultat 27 944 4 109 17 593 10 790

RESULTATRÄKNING

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.



28 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2018

BALANSRÄKNING

NOT 2018 2017 2018 2017

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för systemutveckling 16 6 354 7 101 6 354 7 101

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 354 7 101 6 354 7 101

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 17 893 088 591 471 116 409 117 987
Nedlagda utgifter på annans fastighet 18 1 290 1 401 603 466

Maskiner och inventarier 19 19 459 10 430 5 598 5 778
Pågående nyanläggning 20 28 146 295 401 3 222 0

Summa materiella anläggningstillgångar 941 983 898 703 125 832 124 231

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 0 0 200 10 150
Andelar i intressebolag 22 9 828 -3 732 9 828 -3 732
Fordringar hos koncernföretag 23 0 0 205 476 178 979
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 77 823 74 296 65 494 61 967

Uppskjuten skattefordran 25 11 989 16 400 8 393 8 787
Andra långfristiga fordringar 26 163 250 19 34

Summa finansiella anläggningstillgångar 99 803 87 214 289 410 256 185

Summa anläggningstillgångar 1 048 140 993 018 421 596 387 517

Omsättningstillgångar

Lager och pågående arbeten

Varulager 105 115 0 0

Hus under produktion 0 22 330 0 22 330

Summa lager och pågående arbeten 105 22 445 0 22 330

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 22 759 21 741 12 021 10 935
Fordringar hos koncernföretag 0 0 114 927 566

Övriga fordringar 27 6 835 9 267 2 715 6 420
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 5 480 3 373 2 407 2 490

Summa kortfristiga fordringar 35 074 34 381 132 070 20 411

Kortfristiga placeringar 29 0 30 702 0 30 702
Kassa och bank 143 953 242 732 143 953 184 426

Summa omsättningstillgångar 179 132 330 260 276 023 257 869

Summa tillgångar 1 227 272 1 323 278 697 619 645 386

BALANSRÄKNING  
(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.
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NOT 2018 2017 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Bundet eget kapital 30

Andelskapital 9 347 8 960 9 347 8 960
Reservfond 0 0 6 526 5 986
Bundna reserver 10 018 9 345 0 0

Summa bundet eget kapital 19 365 18 305 15 873 14 946

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 235 405 231 970 104 444 94 194
Årets resultat 27 944 4 109 17 593 10 790

Summa fritt eget kapital 263 349 236 079 122 037 104 984

Summa eget kapital 282 714 254 384 137 910 119 930

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 25 10 327 11 429 1 301 1 242
Övriga avsättningar 31 566 897 566 897

Summa avsättningar 10 893 12 326 1 867 2 139

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 32 350 247 547 468 0 48 840
Övriga långfristiga skulder 10 704 4 169 2 622 1 300

Summa långfristiga skulder 360 951 551 637 2 622 50 140

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 699 3 806 0 692
Leverantörsskulder 16 849 20 511 3 805 8 539
Skatteskulder 1 388 1 228 0 0
Avräkning med brf 499 978 421 540 506 292 426 948
Hus under produktion 3 960 0 3 960 0
Skulder till koncernföretag 0 0 17 473 751
Skulder till intresseföretag 0 14 125 0 14 125
Övriga skulder 33 7 684 8 529 2 197 2 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 35 156 35 192 21 493 20 113

Summa kortfristiga skulder 572 714 504 931 555 220 473 177

Summa eget kapital och skulder 1 227 272 1 323 278 697 619 645 386

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.
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KASSAFLÖDESANALYS

2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 579 -40 965 -16 087 -51 865

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 21 110 21 053 3 673 9 571

Realisationsvinst 693 253 353 0

Erhållet koncernbidrag 0 0 1 744 3 809

Övriga ej kassapåverkande transaktioner -332 -990 -332 -421

Resultat från värdepapper 31 224 51 347 31 238 51 347

Erhållen ränta 3 349 1 075 4 917 2 046

Erlagd ränta -8 016 -5 527 -3 765 -2 503

Justering för inkomstskatt -884 109 0 0

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 52 723 26 355 21 741 11 984

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av lager 23 078 -12 045 23 068 -12 026

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar -693 4 923 -111 659 6 105

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 63 823 62 405 78 083 45 547

Kassaflöde från den löpande verksamheten 138 931 81 638 11 233 51 610

Investeringsverksamheten

Investering imatreiella anläggningstillgångar 0 -7 475 0 -7 475

Förvärv av dotterföretag 0 0 -50 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -37 043 -9 524 -1 657 -1 562

Förvärv pågående nyanläggning -24 220 -106 894 0 0

Investeringar i andelar 0 3 807 0 3 807

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 150 0 0 0

Försäljning av DB 0 4 627 10 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 113 -115 459 8 293 -5 230

Finansieringsverksamheten

Förändring av andelskapital 387 483 387 483

Förändring andelar i intresseföretag -13 560 0 -13 560 0

Upptagna lån 0 108 522 1 322 0

Förändring av långfristiga skulder -190 686 0 -48 840 -1 004

Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar 87 -117 -26 483 -863

Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga värdepappersinnehav -3 527 -39 368 -3 527 -39 368
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -207 299 69 520 -90 701 -40 752

Årets kassaflöde -129 481 35 699 -71 175 5 628

Likvida medel vid årets början 273 434 237 735 215 128 209 500

Likvida medel vid årets slut 143 953 273 434 143 953 215 128

I likvida medel för moderföretaget och koncernen ingår kortfristiga placeringar med 0 kr (30 702 tkr).

KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄN INFORMATION    
HSB Sydost ek för med organisationsnummer 729500-
1767 är ekonomisk förening registrerad i Sverige med 
säte i Växjö. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 14, 
351 03 Växjö.  Företaget och dess dotterföretag ("koncer-
nens") verksamhet omfattar förvaltning av fastigheter och 
bostadsrätter.

  

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").  
 

KONCERNREDOVISNING   
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget HSB Syd-
ost ek för och de företag över vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). 
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett 
annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett 
bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till inne-
hav av finansiella instrument som är potentiellt röstberätti-
gade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras 
till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska 
också tas till om företaget genom agent har möjlighet att 
styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i 
normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt inne-
har aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern-
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till 
och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har 
ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Se avsnitt 
Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avytt-
ring av dotterföretag.     

Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer 
med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninter-
na transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster 
och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner 
har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Av moderbolagets totala försäljning avser 5 005 tkr exkl 
moms (1 960 tkr) försäljning till dotterbolag. Moderfören-
ingen har köpt tjänster från dotterbolag med 19.858 tkr (22 
410 tkr). Av moderföreningens totala ränteintäkter utgör 1 
652 tkr ( 1 063 tkr) ränteintäkter från dotterföretag.  
      

 
RÖRELSEFÖRVÄRV    
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Kö-
peskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt vär-
de vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan 
av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emit-
terade egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt 
hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är 
transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad 
köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är 
sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en 
senare tidpunkt och att beloppet kan uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för den förvärvade 
enheten justeras på balansdagen och när den slutliga 
köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett år efter 
förvärvstidpunkten.      
   
De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna 
skulderna redovisas till verkligt värde per förvärvstid-
punkten med följande undantag:

• pensionsförpliktelser fastställs enligt K3 kapitel 28 
Ersättningar till anställda

• uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatte-
skulder fastställs enligt K3 kapitel 29 Inkomstskatter

• skulder för aktierelaterade ersättningar fastställs enligt 
K3 kapital 26 Aktierelaterade ersättningar

• immateriella tillgångar utan aktiv marknad
• samt ansvarsförbindelser vilka värderas enligt K3 kapitel 21 

Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

En avsättning som avser utgifter för omstrukturering av 
den förvärvade enhetens verksamhet ingår i förvärvsana-
lysen endast i den utsträckning som den förvärvade enhe-
ten redan före förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för 
att få redovisa en avsättning.
  

Värdering av minoritetens andel av tillgångar och skulder  
vid förvärvstidpunkten

Vid förvärv av färre än samtliga andelar av den förvärvade 
enheten läggs värdet av minoritetens andel till anskaff-
ningsvärdet. Minoritetens andel av den förvärvade enhe-
tens tillgångar och skulder, inklusive goodwill eller negativ 
goodwill värderas till verkligt värde.   

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG    
Ett intresseföretag är ett företag där koncernen utövar ett 
betydande men inte bestämmande inflytande, normalt 
omfattar det företag där koncernen innehar 20 % - 50 % 
av rösterna.       
  

NOT 1

NOT 2
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INTÄKTER
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Kon-
cernens intäkter består i huvudsak av fastighetsförvaltning.

Varuförsäljning     

Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna 
levererats och äganderätten har överförts till kunden, 
varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda: 

• företaget har överfört de väsentliga risker och för-
delar som är förknippade med varornas ägande

• företaget inte längre har något sådant engagemang i 
den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas 
med ägande och utövar heller inte någon reell kon-
troll över de sålda varorna

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

• det ekonomiska fördelar som är förknippade med  
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget

• och de utgifter som uppkommit eller som förväntas 
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

     
Försäljning av tjänster    

Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning 
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och  
material levereras eller förbrukas. 
 
Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris redovisas 
med tillämpning av s.k. succesiv vinstavräkning. Det inne-
bär att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till 
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Färdigstäl-
landegraden fastställs genom en beräkning av förhållandet 
mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på 
balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. En 
befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas omedelbart 
som en kostnad. När utfallet av ett tjänsteuppdrag inte 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning 
endast med belopp som motsvarar uppkomna uppdrags-
utgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. 
Uppdragsutgifter redovisas som kostnader i den period då 
de uppkommer.      
    
Utdelning och ränteintäkter    

Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla 
betalning har fastställts. Ränteintäkter redovisas fördelat 
över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla 
framtida in- och utbetalningar under räntebindnings-
tiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period  
de uppkommer. 

OFFENTLIGA BIDRAG    
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade 
med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när 
villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas 
tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga 
värdet av den tillgång som företaget fått.   

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald  
semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner 
och andra ersättningar efter avslutad anställning klassifi-
ceras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensions planer. Företaget har endast avgiftsbestämda pen-
sionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda. 

INKOMSTSKATTER    
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

Aktuell skatt     

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redo-
visade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för 
ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt 
för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller av-
dragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt     

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mel-
lan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de 
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som 
används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskju-
ten skatt redovisas enligt den s.k. balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla 
skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna sk 
attefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla 
temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt 
att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar 
redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig 
till goodwill.
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga 
tempo rära skillnader hänförliga till investeringar i dotter-
företag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att 
återföras inom en överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar om-
prövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat 
kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller 
delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas 
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslu-
tats före balansdagen.
    
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då 
de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma 
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera 
skatten med ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad 
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är 
hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget 
kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt 
mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som 
uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas 
skatteeffekten i förvärvskalkylen.   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivning-
ar och eventuella nedskrivningar.     
    
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats 
och i skick att användas samt uppskattade utgifter för ned-
montering och bortforsling av tillgången och återställande 
av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas 
endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, 
när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som 
är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen 
och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resulta-
träkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggnings-
tillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, 
delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kost-
nadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt 
minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens 
slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. 
Om en tillgång har delats upp på olika komponenter 
skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjan-
deperiod. Avskrivning påbörjas är den materiella anlägg-
ningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstill-
gångars nyttjandeperioder uppskattas till:
 

Komponent  Nyttjande år

Stomme  150
Fasad   50
Stammar  50
Tak   50  
Installationer  30

Innan tillämpning av K3-regelverket gjordes linjär av-
skrivning med 1% på fastigheter. K3-regelverket har höjt 
den linjära avskrivningen till 1,6% i koncernen. 

Maskiner och inventarier skrivs av med 20% årligen. 
Större arbetsmaskiner skrivs av med 10% från 2004.

Avskrivningar för aktiverade ombyggnationer i egna 
bostadsrätter görs efter 10-20 års plan. Nyttjandeperioden 
för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
omprövas om det finns indikationer på att förväntad 
förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med 
uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget 
ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även 
tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa änd-
ringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstill-
gång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska för-
delar väntas från användning eller utrangering/avyttring 
av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust 
som uppkommer när en materiell anläggningstillgång 
eller en komponent tas bort från balansräkningen är  
skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag 
för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redo-
visade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust 
som uppkommer när en materiell anläggningstillgång  
eller en komponent tas bort från balansräkningen redo-
visas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller 
övrig rörelsekostnad. 



34 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2018

REDOVISNINGSPRINCIPER

NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  
OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
EXKLUSIVE GOODWILL
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade 
värdena för materiella anläggningstillgångar och imma-
teriella tillgångar för att fastställa om det finns någon 
indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om 
så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att 
kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där 
det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en 
enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet 
för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

AKTIVERANDE AV RÄNTOR SOM TILLHÖR  
PÅGÅENDE PROJEKT
Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till 
inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som 
tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas 
eller säljs inräknas i tillgångens anskaffningsvärde tills 
den tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda 
användning eller försäljning. Övriga låneutgifter redovi-
sas i resultaträkningen i den period de uppkommer.

FINANSIELLA INSTRUMENT
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i 
balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets 
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången upphör, regleras eller när koncernen för-
lorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av 
finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den 
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
      
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. 
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas 
vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaff-
ningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets 
räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället vär-
deras omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, 
dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till 
nominellt belopp. 
 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas 
efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaff-
ningsvärde.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns 
indikationer på att en eller flera finansiella anläggnings-
tillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indika-
tioner är betydande finansiella svårigheter hos lån tagaren, 
avtalsbrott eller att det är sannolikt att låntagaren kommer 
att gå i konkurs.

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen 
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av 
framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta 
som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta.  
För tillgångar med rörlig ränta används den på balans-
dagen aktuella räntan. 
   

VARULAGER     
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet 
beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden 
(FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter 
avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till 
försäljningstransaktionen. 
    

LIKVIDA MEDEL     
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig 
risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som lik-
vida medel får löptiden inte överskrida tre månader från 
tidpunkten för förvärvet. 

AVSÄTTNINGAR     
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 
förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 
inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av  
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att 
den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp 
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter 
förknippade med förpliktelsen. En avsättning beräknas 
genom att uppskatta utbetalningar som förväntas krävas för 
att reglera förpliktelsen. Det redovisade värdet motsvarar 
nuvärdet av dessa utbetalningar. 
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EVENTUALFÖRPLIKTELSER   
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida 
händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som 
skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet.

KASSAFLÖDESANALYS    
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar  av 
företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflöde-
sanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- och utbetalningar. 

LEASING     
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från lease-
givaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras 
som operationella leasingavtal. 

Koncernen som leasetagare    

Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal  
redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balans-
räkning till verkligt värde vid leasingperiodens början 
eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är 
lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot lease-
givaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna 
Övriga långfristiga skulder respektive Övriga kortfristiga 
skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och 
amortering av skulden. Räntan fördelas över leasing-
perioden så att varje redovisnings period belastas med 
ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den under 
respektive period redovisade skulden. Räntekostnader 
redovisas direkt i resultat räkningen om de inte är direkt 
hänförliga till anskaffning av en tillgång som med 
nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning, och aktiverings-
principen tillämpas.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnads-
förs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat 
systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekono-
miska nytta över tiden.
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NOT 2018 2017 2018 2017

3 Nettoomsättning

Byggadministration/Entreprenadverksamhet 0 8 680 0 8 680

Fastighetsförvaltning, egna fastigheter/bostadsrätter 77 058 62 276 9 314 10 075

Förvaltnings- och administrationsarvoden 18 521 16 963 18 521 16 963

Fastighetsservice 64 143 32 047 20 684 0

Medlemsavgifter 5 601 5 361 5 601 5 361

Övriga intäkter 512 2 245 0 1 863

Summa nettoomsättning 165 835 127 572 54 120 42 942

4 Övriga rörelseintäkter

Bidrag 763 767 48 0

Vinstavyttring maskiner/inventarier 29 0 29 0

Ersättning försäkringsbolag 0 582 0 0

Vidarefakturerade kostnader 1 249 1 616 0 0

Övrigt 3 183 2 035 2 944 2 033

Summa övriga rörelseintäkter 5 224 5 000 3 021 2 033

5 Kostnader för revision

I kostnaderna ingår för HSB Sydost ek.för revisionsarvode till förtroendevalda revisorer med 40 tkr (36 tkr) och 
revisionsarvode till Deloitte AB med 126 tkr (97 tkr) och konsultarvode med 199 tkr (164 tkr). För hela koncernen 
uppgår revisionskostnader till 303 tkr (267  tkr) och konsultarvode till 199 tkr (164 tkr).

6 Leasingkostnader

Koncernen
Leasingkostnad 2018 Leasingkostnader inom 1 år Leasingkostnader 2-5 år

                        -4 971 -2 821 -4 879

HSB Sydost ek. för. 
Leasingkostnad 2018 Leasingkostnader inom 1 år Leasingkostnader 2-5 år

                        -1 630 -812 -624

Inom koncernen finns inga leasingkostnader som sträcker sig längre än 5 år.

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.



37

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.

NOTER

HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2018

NOT 2018 2017

7 Anställda och personalkostnader

Medeltal anställda Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

HSB Sydost ek för 52 32 20 49 29 20

HSB Fastigheter Sydost AB 2 1 1 2 1 1

HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB 87 22 65 76 19 57

Summa medeltal anställd personal 141 55 86 127 49 78

Företagsledning Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Styrelse 9 4 5 7 4 3

Verkställande direktör 1 0 1 1 0 1

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

HSB Sydost ek. för. Styrelse och 
vd

Anställda Totalt Styrelse 
och vd

Anställda Totalt

Löner och ersättningar -1 476 -22 093 -23 569 -1 625 -22 466 -24 091

Sociala kostnader -990 -9 424 -10 414 -510 -9 831 -10 341

(varav pensionskostnader) -526 -1 401 -1 927 -62 -1 815 -1 877

HSB Fastigheter Sydost AB

Löner och ersättningar 0 -953 -953 0 -731 -731

Sociala kostnader 0 -464 -464 0 -316 -316

(varav pensionskostnader) 0 -148 -148 0 -57 -57

Övriga dotterbolag

Löner och ersättningar 0 -27 420 -27 420 0 -24 043 -24 043

Sociala kostnader 0 -10 514 -10 514 0 -8 862 -8 862

(varav pensionskostnader) 0 -1 523 -1 523 0 -1 071 -1 071

Koncernen totalt

Löner och ersättningar -1 476 -50 466 -51 942 -1 625 -47 240 -48 865

Sociala kostnader -990 -20 402 -21 392 -510 -19 009 -19 519

(varav pensionskostnader) -526 -3 072 -3 598 -62 -2 943 -3 005

Avgångsvederlag och villkor för styrelse och företagsledning

Styrelse

Styrelsen har ett fast arvode som gäller från föreningsstämma till föreningsstämma. Från föreningsstämma 2018 uppgick detta till 3 inkomstbasbe-

lopp till styrelseordförande, 1,4 inkomstbasbelopp till vice ordförande samt 3 inkomstbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Därutöver gäller ett 

rörligt arvode och även ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersättning för resor, vilket betalas ut löpande efter varje närvarat styrelsemöte.

Vd

För vd, Jörgen Abrahamsson som tillträdde 1 januari 2016 har följande villkor träffats. Vd uppbär en fast månadslön om 100 tkr per månad 

samt pensionsavsättning enligt KTP-plan. Inga andra ekonomiska ersättningar än lön ska utgå. Utöver detta har vd rätt till förmånsbil upp till 10 

prisbasbelopp. Vd omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företaget tillämpas sex månaders uppsägningstid. Därutöver 

utgår ersättning motsvarande sex månadslöner i avgångsvederlag. Detta avgångsvederlag är ej pensionsgrundande inkomst. Vd:s avtal genomgår 

en översyn i samtal mellan styrelseordförande och vd i samband med den årliga utvärderingen av vd:s prestation.
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8

Av- och nedskrivningar på immateriella, 
materiella och finansiella anläggningstillgångar

Immaterialla och materiella anläggningstillgångar

Immateriella -747 -374 -747 -374

Byggnader -11 721 -8 249 -1 441 -1 399

Maskiner och inventarier -2 642 -2 270 -1 485 -1 798

Nedskrivning av anläggningstillgång -6 000 -10 160 0 -6 000

Summa -21 110 -21 053 -3 673 -9 571

9 Övriga rörelsekostnader

Förlust vid avyttring av matriella anl.tillgångar -340 0 0 0

Summa -340 0 0 0

10 Resultat från andel i intresseföretag

Resultat HB 2016 0 -1 387 0 -1 387

Resultat HB 2017 0 7 580 0 7 580

Tidigare ej resultatförd utdelning 0 3 750 0 3 750

Resultat HB 2018 13 560 0 13 560 0

Utdelning från Växta Utveckling AB 14 100 0 14 100 3 750

Summa 27 660 9 943 27 660 9 943

11 Resultat från andra långfristiga värdepappersinnehav

Utdelning från HSB Projektpartner AB 0 2 036 0 2 036

Resultat försäljning aktier i HSB Projektpartner AB 3 578 39 368 3 578 39 368

Summa 3 578 41 404 3 578 41 404

12 Finansiella intäkter  

Ränteintäkter 3 345 1 075 3 261 974

Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 1 652 1 063

Ränteintäkter övriga 4 0 4 9

Summa 3 349 1 075 4 917 2 046

13 Finansiella kostnader

Räntekostnader lån, placeringar, brf -8 016 -5 527 -3 765 -2 503

Summa -8 016 -5 527 -3 765 -2 503

14 Aktuell skatt

Resultat före skatt 28 202 6 920 0 0

Effekt nettointäkt brf 1 966 1 966 0 0

Ej avdragsgilla kostnader 20 040 22 123 0 0

Ej skattepliktiga intäkter -30 425 -54 290 0 0

Skillnad bokf. avskr. och skattemässiga -723 -1 447 0 0

KONCERN(Belopp i tkr) HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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14 Nettoeffekt av skattemässiga underskott -15 079 26 925 0 0

Att taxera 3 980 2 198 0 0

Redovisad skatt, 22% -876 -484 0 0

15 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -4 418 -301 -394 -100

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 1 102 6 202 -59 8 057

Summa -3 316 5 901 -453 7 957

16 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 7 475 0 7 475 0

Årets anskaffningar 0 7 475 0 7 475

Utgående anskaffningsvärde 7 475 7 475 7 475 7 475

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -374 0 -374 0

Årets avskrivning -747 -374 -747 -374

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 121 -374 -1 121 -374

Redovisat värde goodwill 6 354 7 101 6 354 7 101

17 Förvaltningsfastigheter
Byggnader, om- och tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärde 514 022 460 978 70 499 70 637

Omklassificeringar 314 659 0 -511 0

Årets anskaffningar 2 599 82 917 0 583

Justering övervärde försäljning dotterbolag 0 -10 544 0 0

Försäljningar 0 -19 329 0 -721

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 831 280 514 022 69 988 70 499

Mark

Ingående anskaffningsvärde 139 551 144 421 65 183 65 183

Årets anskaffningar 1 947 0 0 0

Försäljningar -490 -4 870 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 008 139 551 65 183 65 183

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -51 942 -46 645 -11 695 -11 190

Justering för försäljning 0 2 805 0 721

Årets avskrivningar -11 253 -8 102 -1 222 -1 226

Omklassificeringar 155 0 155 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -63 040 -51 942 -12 762 -11 695

KONCERN(Belopp i tkr) HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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18 Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 5 806 5 355 967 545

Årets anskaffningar 0 451 0 422

Omklassificeringar 511 511

Utgående anskaffningsvärde 6 317 5 806 1 478 967

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -1 705 -1 289 -501 -327

Ingående nedskrivning -2 700 -2 700 0 0

Årets avskrivningar -466 -416 -218 -174

Omklassificering -156 0 -156 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 027 -4 405 -875 -501

Redovisat värde 1 290 1 401 603 466

19 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 25 332 28 816 18 935 23 793

Årets försäljningar/utrangeringar -2 021 -6 374 -2 021 -5 416

Omklassificering 5 622 0 0 0

Årets anskaffningar 6 402 2 890 1 657 558

Utgående anskaffningsvärde 35 335 25 332 18 571 18 935

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -14 902 -18 676 -13 157 -16 758

Årets försäljningar/utrangeringar 1 668 6 105 1 668 5 399

Årets avskrivningar -2 642 -2 331 -1 484 -1 798

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 876 -14 902 -12 973 -13 157

Redovisat värde 19 459 10 430 5 598 5 778

NOT 2018 2017 2018 2017

 17 Nedskrivning

Ingående nedskrivning -10 160 0 -6 000 0

Årets nedskrivning -6 000 -10 160 0 -6 000

Utgående nedskrivning -16 160 -10 160 -6 000 -6 000

Redovisat värde

Byggnader 752 080 451 920 51 226 52 804

Mark 141 008 139 551 65 183 65 183

Totalt 893 088 591 471 116 409 117 987

Verkligt värde

Verkligt värde på fastigheterna har fastställts genom externa värderingar. Värderingar är daterade i september 2017. Verkligt 
värde baserat på ovan uppgår till 1 152 mkr.

KONCERN(Belopp i tkr) HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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NOT 2018 2017 2018 2017

20 Pågående nyanläggning

Ingående anskaffningsvärde 295 401 243 707 0 0

Årets anskaffningar 49 454 132 100 102 0

Omklassificeringar 3 120 0 3 120 0

Aktiverade räntor som tillhör projekten 964 2 690 0 0

Omklassificeringar färdiga arbeten -320 793 -83 096 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 146 295 401 3 222 0

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar betydan-
de tid att färdigställa innan den kan användas eller säljs inräknas itillgångens anskaffningsvärde tills den tidpunkt då tillgången 
är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.

21 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde 0 0 10 150 10 150

Årets försäljningar 0 0 -10 000 0

Årets anskaffningar 0 0 50 0

Utgående anskaffningsvärden 0 0 200 10 150

Innehavsspecifikation Säte Antal 
aktier

Kapital-
andel

Redovisat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

HSB Sydost Holding 2 AB, 0rg.nr 559146-3723 Växjö 500 100% 50 50 078 78

HSB Sydost AB, Org.nr 556791-1267 Växjö 1 000 100% 100 145 334 11 622

HSB Sydost Holding 1 AB, Org.nr 556934-3766 Växjö 500 100% 50 55 6

HSB Brf Vikingsborg, Org.nr 769606-6187 Växjö 100% -1 198 -158

Dotterbolag till HSB Sydost Holding 2 AB:

HSB Fastigheter Sydost AB, 0rg.nr 556491-8190 Växjö 10 000 100% 50 106 1 593

Dotterbolag till HSB Sydost AB:

HSB Fastigheter i Karlskrona AB, Org.nr 556757-9411 Växjö 1 000 100% 2 034 -2 047

HSB Sydost Gesällen AB, Org.nr 556930-8074 Växjö 500 100% 1 342 1 297

Fastighetsbolaget i Sydost AB, Org.nr 556981-6175 Växjö 500 100% 1 396 529

Garagebolaget i Sydost AB, Org.nr 559019-0780 Växjö 500 100% 53 0

Trädgårdsmästaren 22 i Växjö AB, Org.nr 559047-0299 Växjö 500 100% 54 3

Dotterbolag till Trädgårdsmästaren 22 i Växjö AB:

HSB Sydost Solrosen AB, Org.nr 559146-3657 Växjö 500 100% 137 87

Dotterbolag till HSB Sydost Holding 1 AB:

HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB, 
Org.nr 556934-3691 Växjö 500 100% 77 16

Summa: 200 249 468 13 026
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22 Andelar i intresseföretag

Ingående anskaffningsvärde -3 732 75 -3 732 75

Ovillkorat aktieägartillskott 1 225 2 000 1 225 2 000

Resultat HB 2016 0 -1 387 0 -1 387

Återbetalning andelskapital -1 225 -12 000 -1 225 -12 000

Resultat HB 2017 0 7 580 0 7 580

Resultat HB 2018 13 560 0 13 560 0

Utgående anskaffningsvärden 9 828 -3 732 9 828 -3 732

NOT 2018 2017 2018 2017

23 Fordringar hos koncernföretag

Ingående värde 0 0 178 979 178 068

Årets fordringar 0 0 61 610 22 560

Reglerade fordringar 0 0 -35 113 -21 649

Redovisat värde 0 0 205 476 178 979

24 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 75 402 36 034 63 073 23 705

Årets försäljning -51 -16 008 -51 -16 008

Omklassificering 3 578 55 376 0 55 376

Årets anskaffning 0 0 3 578 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 929 75 402 66 600 63 073

Ingående nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Redovisat värde 77 823 74 296 65 494 61 967

Innehavsspecifikation Säte Antal 
aktier

Kapital-
andel

Redovisat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

HSB Produktion i Sydost HB, Org.nr 969739-6969 Växjö 50% 6 528 13 058 27 121

HSB Göta/Sydost HR-center AB, Org.nr 556918-2586 Jönköping 250 50% 25 1 915 230

Växta Utveckling AB, Org.nr 556950-2841 Växjö 500 50% 3 275 6 879 151

Summa: 9 828 21 622 27 971

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.

KONCERN(Belopp i tkr) HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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Specifikation 2018 2017 2018 2017

Andelar i HSB Riksförbund 63 659 60 081 63 659 60 081

Andelar i HSB Vind Umeå 1 320 1 320 1 320 1 320

Andelar i bostadsrätter 12 733 12 784 403 454

Konserthusbolaget i Växjö 30 30 30 30

Swedbank AB 2 2 2 2

Övrigt 79 79 79 79

Totalt 77 823 74 296 65 494 61 967

25 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld

Uppskjuten skattefordran 11 989 16 400 8 393 8 787

Uppskjuten skatteskuld 10 327 11 429 1 301 1 242

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 

och framtida skattepliktiga resultat. HSB Sydost ek.för  har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 39 220 tkr (39 

941 tkr) och koncernens underskottsavdrag uppgår till 56 023 tkr (74 545 tkr). Uppskjutna skatteskulder avser skillnader 

mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.

26 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde 605 489 388 435

Omklassificering 0 -34 0 -33

Leasing 2-5 år -53 184 0 0

Årets amorteringar/minskning -34 -34 -15 -14

Utgående anskaffningsvärden 518 605 373 388

Ingående nedskrivningar 355 355 354 354

Utgående ackumulerade nedskrivningar 355 355 354 354

Redovisat värde 163 250 19 34

Specifikation

Leasing 2-5 år 131 184 0 0

Anslutningslån fjärrvärme 32 66 19 34

Totalt 163 250 19 34

27 Övriga fordringar

Skattefordran 3 816 1 364 1 458 707

Fordran moms 1 214 1 195 0 0

Övrigt 1 805 6 708 1 257 5 713

Totalt 6 835 9 267 2 715 6 420

KONCERN(Belopp i tkr) HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror 2 282 542 1 107 0

Förutbetalda försäkringar 566 191 159 159

Upplupna intäkter 1 234 0 600 0

Övriga förutbetalda kostnader 1 398 2 640 541 2 331

Totalt 5 480 3 373 2 407 2 490

29 Kortfristiga placeringar

Specialinlåning och obligationer 0 30 702 0 30 702

Totalt 0 30 702 0 30 702

30 Eget kapital

Koncernen Andelskapital Bundna reserver Fritt kapital Årets resultat

Belopp vid årets ingång 8 960 9 345 231 970 4 109

Eget kapitaldel av obeskattade reserver 0 134 -134 0

Justeringspost 0 -1 0 0

Vinstdisposition enl. föreningsstämmans beslut 0 0 4 109 -4 109

Vinstdisposition i moderbolag 0 540 -540 0

Inbetalda insatser netto 387 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 27 944

Belopp vid årets utgång 9 347 10 018 235 405 27 944

HSB Sydost ek för Andelskapital Bundna reserver Fritt kapital Årets resultat

Belopp vid årets ingång 8 960 5 986 94 194 10 790

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut 0 540 10 250 -10 790

Inbetalda insatser netto 387 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 17 593

Belopp vid årets utgång 9 347 6 526 104 444 17 593

31 Övriga avsättningar

Ingående värde 897 1 334 897 1 334
Utnyttjat under året -29 -191 -29 -191
Omföring under året -302 -246 -302 -246
Utgående värde 566 897 566 897

NOTER

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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33 Övriga skulder

Personalens källskatt och sociala avgifter 2 491 2 273 1 126 1 098

Moms 3 919 5 653 420 424

Depositioner 113 0 0 0

Övrigt 1 161 603 651 487

Totalt 7 684 8 529 2 197 2 009

34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld, löner och sociala avgifter 9 304 9 990 3 983 4 777

Hyror 5 190 7 432 663 1 105

Räntor 616 943 295 186

Förutbetald administrativa tjänster BRF 6 350 6 580 6 350 6 580

Reservering projekt 7 153 6 530 7 153 6 530

Övrigt (driftskostnader mm) 6 543 3 717 3 049 935

Totalt 35 156 35 192 21 493 20 113

35 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 534 187 620 841 0 103 659

Totalt 534 187 620 841 0 103 659

NOTER

32 Skulder till kreditinstitut

Koncernen

Kreditskuld Förfaller inom 2-5 år Förfaller efter 5 år

350 247 30 796 319 451

Genomsnittsräntan i koncernen uppgick till 1,02%. Lån med kortare löptid än ett år och som omsätts nästkommande år 
betraktassom kortfristiga skulder.

NOT 2018 2017 2018 2017

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)



46 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2018

NOTER

NOT 2018 2017 2018 2017

36 Eventualförpliktelser

För de nyproducerade bostadsrättsföreningarna Pelarsalen och Arkaden i Växjö, Bastionspalatset i Kalmar  samt Garvaren  
i Karlskrona har HSB Sydost lämnat garanti avseende försäljning, avsägelse och avgifter. Garantin upphör att gälla ett år 
efter att den slutliga kostnaden har redovisats på föreningsstämma och talan om ersättning för bostadsrätteninte väckts mot 
föreningen. Borgensförbindelser avser nyproduktion av bostäder.

Garantiförbindelser bostadsrättsföreningar 184 485 52 812 184 485 52 812

Garantiförbindelser Fastigo 380 349 380 349

Ansvarsförbindelse för pensionsskuld (KP) 827 809 827 809

Borgensförbindelser 210 872 566 312 210 872 566 312

Tillgångar med äganderättsförbehåll 4 310 0 1 540 0

Totalt 400 874 620 282 398 104 620 282

37 Händelser efter balansdagen

Under 2019 kommer HSB Brf Vänskapen samt HSB Brf Vikingsborg att fusioneras in i HSB Sydost Ekonomisk Förening.

38 Vinstdisposition

Resultatet i koncernen uppgår till 27 944 tkr och i moderföreningen 17 593 tkr. Moderfören-
ingens fria egna kapital uppgår till 122 037 tkr varav 880 tkr föreslås avsättas till reservfond. 
De till föreningsstämman förfogande stående vinstmedel i moderföreningen utgör:

Balanserat resultat 104 444 498

Årets resultat 17 592 972

Summa 122 037 470

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

Avsättes till reservfond 880 000

Balanseras i ny räkning 121 157 470

Summa 122 037 470

(Belopp i tkr) KONCERN HSB SYDOST EK. FÖR.(Belopp i tkr)
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UNDERSKRIFTER

UNDERSKRIFTER

Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisnings lagen, 
Bokföringsnämndens 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 för. 

Växjö den 25 mars 2019

Sebastian Lindroth          Monica Widnemark   Mikael Gunnarsson
Ordförande             Vice ordförande

Christoffer Stenström          Githa Fiorino    Gaca Radetinac

Anders Carming             Jörgen Abrahamsson
             Vd  

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 25 mars 2019

Arne Stenström           Magnus Andersson   Håkan Davidsson, Deloitte AB 
Av föreningen vald revisor          Av föreningen vald revisor   Auktoriserad revisor  
         Utsedd av HSB Riksförbund
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Sydost Ekonomisk Förening organisationsnummer 729500-1767

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Sydost Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2018-
01-01 - 2018-12-31. Föreningens årsredovisning ingår 
på sidorna 11-45 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

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

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen återfinns på sidorna 1–10.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt dömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller väsentliga felaktigheter, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapporte-
ra i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättande av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen och verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antaganden om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta. 

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

Som en del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av 

REVISIONSBERÄTTELSE
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föreningens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningar, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning av HSB Sydost Ekonomisk Förening 
för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

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

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det-
ta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
föreningens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföring-
en, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-
de sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

• på något annat sätt handla i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
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Växjö den 25 mars 2019

Deloitte AB

Håkan Davidsson     
Auktoriserad revisor.  
Utsedd av HSB Riksförbund   

Arne Stenström        Magnus Andersson                     
Av föreningen vald revisor  Av föreningen vald revisor

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.

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

Som en del av en revision i enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vins eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för förening-
ens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.   

REVISIONSBERÄTTELSE
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