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Vi är sedan en tid inne i en period med ompröv-
ningar. Allt från att stimulera tillväxt och konjunk-
tur till politik är satt under omprövning och fung-
erar inte så som vi är vana vid.

Teknikutveckling på olika områden – den medicin-
ska, sätten och möjligheter att kommunicera, att ha 
nära till all världens information etc. – sätter sina 
spår på olika sätt. 

”Nu går det för fort”− är ett uttryck man ofta kan få 
höra i olika sammanhang där samhällsutvecklingen 
diskuteras. Men vi kan nog med rätta konstatera att 
det aldrig har gått så långsamt som nu och kommer 
aldrig att gå långsammare. 

”Den med bäst anpassningsförmåga överlever” − så ut-
tryckte sig en framtidsföreläsare på ett Framtidsmö-
te 2013, och visst har han alldeles rätt. Titta bara på 
Nokia som har tappat nästan hela sitt börsvärde och 
inte längre är ledande på världens mobiltelefon-
marknad – på grund av att man inte i tid lyckades 
anpassa sig till det nya – ”smartphone konceptet”.

Hänger vi i HSB Sydost med – ja, jag tycker det! Vi 
har de senaste åren rustat oss genom en omfattande 
och ibland också smärtsam omställningsprocess och 
är beredda att möta framtiden – utan att för den 
skull kunna sätta oss med armarna i kors. 

Förutom på tjänste- och servicesidan har vi också 
påbörjat en omställning av fastighetsbeståndet, 
vilket inneburit att vi sålt av en stor del av våra 
fastigheter i Norrliden i Kalmar för att på det sättet 
ta hem värdeutvecklingen och kunna återinvestera 
vinsten i nya lönsamma projekt som inte kräver 
omfattande och kostnadskrävande renoveringar 
de närmsta åren.

Genom en ständig lyhördhet för omvärlden, aktiv 
omvärldsbevakning och beredskap att ompröva och 
tänka nytt kan HSB Sydost vara en av ”de med bäst 
anpassningsförmåga…”

Börje Nilsson, avgående Vd

2015 
ETT ÅR FÖR 
OMPRÖVNINGAR

VD HAR ORDET BÖRJE
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VI LEVER ALLTID 
I EN SPÄNNANDE 
OMVÄLVANDE TID

VD HAR ORDET JÖRGEN

Vi lever i en tid av förändring. Ibland i en takt som 
vi upplever som fort när den innefattar oss själva, 
och ibland lite långsammare då vi inte ser det i det 
dagliga lika påtagligt. 

Vad är utveckling? För några kan det vara något 
skrämmande och något man vill undvika. För 
andra kan det vara något man gärna tar till sig om 
det känns som något som förbättrar eller förenklar. 
För en tredje kan det vara en absolut nödvändighet 
och något man brinner starkt för. 

Under 2016 och 2017 kommer vi på HSB Sydost 
känna att utvecklingen går snabbt och ibland 
kommer vi att ha känslan av att den går för snabbt. 
Under det kommande året byter vi hela vårt affärs-
system, ett arbete som fortsätter in på 2017 och 
vidare framåt. Utvecklingen i detta fall är tydligt. 

Vi kan se många bra effekter av utvecklingen som 
gagnar både medarbetare, kunder och medlemmar. 
En möjlighet att utveckla nya spännande tjänster 
och funktioner. Allt för en enklare och smidigare 
vardag, men också tydligare information till fören-
ingar och medlemmar.

HSB Sydost kommer att fortsätta skapa nya, bra, 
miljömedvetna bostäder för framtiden. I verksam-
hetsplan för tiden fram till 2019 anges tydliga mål 
vad gäller nybyggnation av bostäder och även för 
beståndet av hyreslägenheter.  

Målsättningen för nybyggnation av bostäder är 
utmanande och kräver en utveckling av vårt sätt 
att arbeta både internt och med partners. Vi vill 
fortsätta skapa det goda boendet för flera grupper i 
samhället. 

Jag ser fram emot alla dessa utvecklingar och 
hoppas på ännu fler!

Jörgen Abrahamsson, tillträdande Vd
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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 prin-
ciperna och HSBs kärnvärderingar, förkortade som 
ETHOS. Den gäller för alla HSB-föreningar, natio-
nella 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 verksamheten och möjlighet att påverka. Ko-
den ska också bidra till att HSB styrs på ett för med-
lemmarna effektivt sätt. På föreningens webbplats 
finns en särskild avdelning ”Föreningsstyrning” där 
information som rör formella krav på verksamhe-
ten publiceras. Föreningsstyrningsrapporten för 
2015 har i likhet med tidigare år inte granskats av 
föreningens revisorer och utgör inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna.

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

Föreningsstämman hölls den 9 maj 2015. På fören-
ingsstämman deltog 79 röstberättigade ombud. Vid 
föreningsstämman deltog hela styrelsen och fören-
ingens revisorer var representerade. Efter förslag 
från valberedningen valdes Pernilla Bonde till stäm-
moordförande. Under stämman gavs fullmäktige 
möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna 
förslag till beslut. Protokollet från föreningsstäm-
man fanns tillgängligt på föreningens webbplats.

VALBEREDNING
Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstäm-
ma och representerar föreningens medlemmar och 

består av personer med geografisk representation 
från verksamhetsområdet, den ska bestå av lägst 
3 ledamöter där en ledamot utses till ordförande. 
Valberedningens instruktion fastställs årligen av 
föreningsstämman.  

Valberedningen följer upp styrelsens arbete ge-
nom samtal med enskilda ledamöter och möte 
med föreningens vd. De har även tagit del av den 
utvärdering som genomförts av styrelsens arbete 
under året. Med utgångspunkt i den samlade bild 
valberedningen fått, dels över styrelsens arbete och 
samlade kompetens 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 valbe-
redningen och lämna förslag på nomineringar 
till styrelseledamöter. Information om detta har 
lämnats via brev till alla bostadsrättsföreningar och 
publicerats på hemsidan. 

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

HSB SYDOSTS VALBEREDNING
Valberedningen har 2015/2016 haft följande 
sammansättning; ordförande Rolf Nicklasson och 
övriga ledamöter Anders Carming, Göran Ågren, 
Birgitta Andersson och Ingela Persson.

STYRELSEN OCH DESS ARBETSSÄTT
Styrelsen består av sju ledamöter. Vd ingår inte i 
styrelsen, vd är föredragande i alla ärenden. Samt-
liga stämmovalda styrelseledamöter är oberoende i 
förhållande till föreningen och ledningen.

Styrelsen ska hålla minst sex sammanträden per 
år varav ett ägnas åt mer långsiktiga planeringsfrå-
gor. Vid behov ska extra sammanträden hållas för 
särskilda frågor. Styrelsen fastställer varje år instruk-
tioner i form av arbetsordning och vd-instruktion, 
vilka är anpassade till föreningens förhållanden och 

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
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utgör styrdokument för dess arbete. 

I arbetsordningen regleras även tidpunkter för 
styrelsesammanträden, utskick av möteskallelser, 
protokollsutformning, 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 styrelseleda-
mot. HSB Sydost består av moderförening med tio 
(10) stycken helägda dotterbolag. Styrelsen för HSB 
Sydost utgör koncernstyrelse och alla beslut röran-
de den samlade verksamheten i såväl moderfören-
ing som dotterbolag fattas av HSB Sydost styrelse. 

Vd leder verksamheten i enlighet med de instruk-
tioner som fastställs av styrelsen. Vd ska svara för 
den löpande förvaltningen av koncernen. Vd 
ansvarar också för att styrelsen erhåller ett så sakligt, 
utförligt och relevant beslutsunderlag som möjligt 
för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda be-
slut. Vid varje styrelsesammanträde lämnas rapport 
över företagets finansiella situation, bland annat 
av ränterisker och likviditet samt vd-rapport över 
verksamheten

HSB SYDOSTS STYRELSE
Styrelsen har under år 2015/2016 hållit 12 styrel-
semöten inkluderat årsstämma och konstituerande 
möte.  Man har även genomfört en styrelsekon-
ferens. Styrelsen består av sju (7) stämmovalda 
ledamöter. I styrelsen ingår tre (3) kvinnor och fyra 
(4) män. 

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie 
föreningsstämma 2016 är ledamöterna Dean Spar-
rewath Nielsen, Sebastian Lindroth och 
Ann-Christine Quist-Karlsson.

UTBILDNING
Vid första styrelsesammanträdet efter stämman ges 
en introduktion till HSB, styrelsens arbete, arbets-
former, arbetsordning och information om aktuella 

frågor. Under 2015 har styrelsens ledamöter genom-
gått utbildning inom betaltjänstlag och lag om 
penningtvätt samt styrelsens ansvar. För de nyvalda 
styrelseledamöterna utarbetades och genomfördes 
ett särskilt introduktionsprogram.

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. Resul-
tatet av undersökningen presenteras och diskuteras 
i styrelsen.

VD
Börje Nilsson, född 1949, har tillträtt som tf vd un-
der verksamhetsåret. Principer om vd:s ersättningar 
och anställningsvillkor framgår av förvaltningsberät-
telsen. Vd har utanför föreningen uppdrag i form 
av styrelseledamot i Kreditgarantiföreningen ek. 
för., HSB Garantifond samt HSB Affärsstöd AB.

Jörgen Abrahamsson, född 1963, har tillrätt som vd 
den 1 januari 2016. 

LEDNINGSGRUPP
HSB Sydosts koncernledningsgrupp består utöver 
vd av Jonas Carlsson, ekonomichef, Martin Stedt, 
förvaltningschef, Anders Högelius, verksamhetschef 
medlem och marknad, Carita Schönbaum, verksam-
hetschef nyproduktion, Håkan Claesson, verksam-
hetschef hyresfastigheter och Sofia Karmenstad, 
ledningskoordinator.

REVISORER
Vid föreningsstämma 2015 valdes:
Magnus Andersson, född 1967 och bor i Vederslöv 
och Arne Stenström, född 1943 och bor i Karlskro-
na till revisorer i föreningen. 

HSB Riksförbund har utsett:
Håkan Davidsson, Deloitte AB till auktoriserad re-
visor och Patrik Hansén, Deloitte AB som ersättare 
för HSB Sydost. Styrelsen träffar valda revisorer vid 
minst ett sammanträdestillfälle under året. Reviso-

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
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rerna 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 ändamålsenliga kontrollaktiviteter genomförs 
såväl på övergripande nivåer, till exempel löpande 
resultatanalyser och analys av nyckeltal, som mer 
rutinorienterade kontroller, så som avstämningar, 
attester och liknande kontroller som syftar till att fö-
rebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. 
Kontrollaktiviteterna har utformats för att hantera 
väsentliga risker avseende den finansiella rapporte-
ringen. 

Övergripande ligger rapportinstruktioner och 
finansiella mål samt attest- och placeringsregler som 
beskriver vilket ansvar och befogenheter som styrel-
sen delgerat till vd samt även i nästa led hur ansvars-
förhållandena är upplagda inom organisationen. 
Vd ansvarar för att nödvändiga interna kontroller 
genomförs som krävs för att hantera väsentliga 
risker i den löpande verksamheten. 

HSB Sydost fick 2011-06-23 tillstånd av Finansin-
spektionen att tillhandahålla betaltjänster och kon-
trollaktiviteter till denna lagstiftning har genom-
förts av företagets Compliance två gånger under 
2015.

Företagets delårsbokslut är ej granskat av företagets 
revisorer.

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Sydost ek. 
för. org.nr. 729500-1767, lämnar härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 2015.

VISION OCH VÄRDERINGAR
Vår vision, våra värderingar och våra övergripande 
mål fastställs 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 intressen-
ter när det gäller boendet. 

HSBs gemensamma värdegrund med kärnvärdena 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan, ETHOS, utgör basen i verksamheten.

HSB Sydost har formulerat sin affärsidé som: ”Ge-
nom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser 
vi medlemmarnas och hyresgästernas behov av 
trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende”.

MILJÖPOLICY
HSB Sydost har även tagit fram en miljöpolicy som 
lyder ”Att ta ansvar för miljön och fokusera på mil-
jöfrågor är naturligt för oss i HSB. Grunden för vårt 
miljöarbete är samhällsansvar, kretsloppstänkande 
och hållbarhet i tre dimensioner – ekologiskt, eko-
nomiskt och socialt.  

HSB Sydost ska därför arbeta för en bättre miljö 
och visa vägen genom att kontinuerligt arbeta med 
ständiga förbättringar för minskad klimat- och 
miljöbelastning. Vi ska aktivt bidra till ett hållbart 
samhälle.” 

VERKSAMHET
HSB Sydost bedriver verksamhet inom Kronoberg, 
Kalmar och Blekinge län. Verksamheten bedrivs 
inom fyra affärsområden; nyproduktion, hyresfas-
tigheter, medlem och marknad och HSB Service; 
detta affärsområde omfattar ekonomiförvaltning, 
fastighets- och byggservice. Utöver detta finns en 
stab med vd, ekonomichef, ledningskoordinator 
samt HR-resurs
Koncernen omfattar, förutom modern HSB Sydost 

ek. för, helägda dotter- och dotterdotterbolagen 
HSB Fastigheter Sydost AB, HSB Fastigheter i Karls-
krona, HSB Karlskrona AB, HSB Sydost AB, HSB 
Sydost Holding 1 AB, HSB Sydost Byggservice AB, 
HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB, HSB Sydost 
Gesällen AB, Fastighetsbolaget i Sydost AB samt Ga-
ragebolaget i Sydost AB. Koncernen omfattar även 
intressebolag, 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 2015 var 16 142 enskilda perso-
ner och 211 bostadsrättsföreningar medlemmar. 
Våra enskilda medlemmar kan delas in i fyra olika 
kategorier; medlemmar som bosparar, medlemmar 
som bor i hyresrätt, medlemmar som bor i bostads-
rätt och övriga medlemmar. Verksamheten bedrivs i 
moderföreningen HSB Sydost ek. för och dotterbo-
lagen.  HSB Sydost ek. för. har även vindkraftsande-
lar i HSB Vind ek. för. till ett värde av 1,3 mkr.

STRATEGIER
Vi följer de HSB-gemensamma styrdokumenten 
HSBs Kod för föreningsstyrning, HSBs Kompass 
och HSBs Varumärkesriktlinjer. Ledningssystemet 
har sin struktur från SIQs Modell för Kundoriente-
rad Verksamhetsutveckling och vi utvärderar arbets-
sätt och resultat årligen. 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH VD
Styrelsen har ett fast arvode som gäller från fören-
ingsstämma till föreningsstämma, för år 2015 upp-
gick detta till 2.2 inkomstbasbelopp till styrelseord-
förande, 1.4 inkomstbasbelopp till vice ordförande 
och 0.45 inkomstbasbelopp till övriga styrelseleda-
möter. 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 upp-
bär en fast månadslön om 80 tkr per månad samt 
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pensionsavsättning enligt KTP-plan. Inga andra eko-
nomiska ersättningar än lön ska utgå. Utöver detta 
har vd rätt till förmånsbil upp till 10 prisbasbelopp. 
Företaget betalar sjukvårdsförsäkring i DKV Hälsa. 
Vd omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid 
uppsägning från företaget tillämpas sex månaders 
uppsägningstid. Därutöver utgår ersättning mot-
svarande sex månadslöner i avgångsvederlag. Detta 
avgångsvederlag är ej pensionsgrundande inkomst. 
Vds avtal genomgår en översyn i samtal mellan 
styrelseordförande och vd i samband med den årliga 
utvärderingen av vds prestation. 

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

HSB Sydost-koncernen förvaltar administrativt 
sammanlagt 10 031 bostadsrättslägenheter i 208 
bostadsrättsföreningar varav 36 inte har någon ägar-
koppling till HSB. HSB Sydost-koncernen förvaltar 
dessutom 650 lägenheter i egna fastigheter och 17 
lokaler. Inom den tekniska förvaltningen förvaltar 
HSB Sydost 113 lägenheter i HSB bostadsrättsfören-
ingar varav 36 inte har någon ägarkoppling till HSB.

HSB Sydost-koncernen bedriver nyproduktion av bo-
städer, 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. Vår nyproduktion kommer huvudsak-
ligen ske i handelsbolagets regi.

OMBYGGNADER
Konsultgruppen har varit anlitade som projekt- och 
byggledare hos kunder i hela Sydost. Flera uppdrag 
har omfattat kontrollansvar enligt BPL och lekplats-
besiktningar enligt officiell certifiering. Storleken 
på uppdragen är varierande och kan gälla allt från 

bygglovsansökningar till projektledning för genom-
gripande ombyggnader. 

Under 2015 förstärktes gruppen med ytterligare en 
projektledare. En större stam- och badrumsrenove-
ring har under året genomförts hos HSB brf Nor-
regård i Växjö med 182 lägenheter. Projektledaren 
blir här den sammankallande länken mellan entre-
prenör, styrelse och boende parallellt med byggled-
ningsuppdraget. HSB brf Rimsmeden, en av HSB 
Sydosts större föreningar i Kalmar, har valt att satsa 
på sin bostadsgård och anlitade konsultgruppen för 
att ta fram ett förslag för trädgård och lekplats. 

Vi fortsätter att utveckla tjänsten aktiv underhålls-
plan och härigenom be bostadsrättsföreningar verk-
tyg för effektiv och långsiktigt underhållsplanering 
och utveckling av sina fastigheter. 

MARKNADER
Efterfrågan på våra förvaltningstjänster har ökat 
markant i och med årets satsning på en säljare av 
våra förvaltningstjänster. Vi har genomfört flertalet 
säljaktiviteter och bearbetar numera marknaden på 
ett systematiskt sätt. Det finns ett ökat intresse från 
fristående bostadsrättsföreningar. Under 2015 har 
fastighetsservice lämnat 35 (17) offerter och bostads-
rättsförvaltning 32 (8) offerter till nya kunder. 

Vi agerar på flera marknader men har arbetet mest 
fokuserat med vår nyproduktion. Detta för att bibe-
hålla en kontinuerlig produktion av nya bostäder 
till våra medlemmar. Vi har även under 2015 fortsatt 
med större försäljningsstarter som t ex HSB brf Stin-
sen, vilket har varit mycket lyckosamt. 

På förvaltningssidan ser vi ljust på framtiden. Vi ar-
betar aktivt med att både säkerställa våra leveranser 
och med försäljningen för att på så sätt öka de voly-
mer vi förvaltar. Både en mer intensiv konkurrens-
situation och ett ökat intresse för ett bekymmersfritt 
fastighetsägande har skapat en mer drivande och 
vaken förvaltningsorganisation där vikten av ett 
proaktivt förhållningssätt till våra kunder är högt 
prioriterat. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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NYPRODUKTION
Nyproduktion bedrivs i regionen där efterfrågan 
finns. Behovet av bostäder bedöms störst i Växjö, 
Kalmar och Karlskrona. Under 2015 startades två 
nya projekt. I samarbete med HSB Projektpartner 
AB påbörjades första etappen på Södra Stationsom-
rådet i Växjö, HSB brf Eldaren med 81 lägenheter 
och två mindre lokaler med beräknad inflyttning 
februari 2017. Efter en rekordsnabb försäljning av 
lägenheterna kunde byggnationen starta på nyåret. 

På Kvarnholmen i centrala Kalmar byggstartades 
projektet Gesällen i början av året. Byggnationen 
omfattar 111 hyreslägenheter och kommersiella 
lokaler som ska vara helt färdigställda under 2018. 
I Kalmar färdigställdes HSB brf Linblomman, de 44 
lägenheterna stod inflyttningsklara 1 november. 

Ett sedan länge planerat förtätningsprojekt på kv. 
Hackan 23 i Växjö beviljades bygglov i slutet av året. 
Byggstart för detta hyresrättsprojekt med 51 smålä-
genheter har skett under februari 2016. 

Vi startade försäljningen av andra etappen på 
Södra Stationsområdet i Växjö, HSB brf Stinsen, 
med 76 lägenheter. Även detta i samarbete med 
HSB Projektpartner AB, 71 stycken förhandsavtal 
tecknades under året. 

HYRESFASTIGHETER
Året inleddes med ett omtag i uthyrningsarbetet 
med våra studentlägenheter i Karlskrona, fastighe-
ten Gullbernahult innehåller 102 stycken mindre 
lägenheter, de flesta är rum med gemensamma kök 
i varje trapphus. Vi har haft stor omflyttningshastig-
het och tidigare en del outhyrda rum. Vi inledde 
samarbete med Blekinge Tekniska Högskola som i 
sin tur driver en 5-årig utbildning med två indiska 
universitet.  Detta samarbete har gått mycket bra 
och numera hyr vi ut direkt till studenter i Indien 
som därmed har sitt boende klart när de anländer 
till Sverige för de sista två åren på sin utbildning. 
Vi har lyckats hålla fastigheten fullt uthyrd hela året 
och därmed fått bra ekonomiskt resultat.

Under våren 2015 överlämnades 450 lägenheter på 
Norrliden till köparen. Vi äger fortfarande en fastig-
het med 234 lägenheter varav 60 stycken som något 
år tidigare klimatrenoverades. I denna fastighet har 
vi flera lägenheter som vi hyr ut till Kalmar kom-
mun, vilka använder dessa i sitt sociala och integra-
tionsarbete.  

I maj färdigställdes renoveringen av den gamla fast-
igheten Vikingsborg och renoveringen blev mycket 
lyckad. Hela fastigheten behöll sin charm och 
lägenheterna och de fyra lägenheterna blev snabbt 
uthyrda. Under året har vi byggt om vårt kontor i 
Karlskrona. Syftet var att utnyttja ytorna mer effek-
tivt och på så sätt frigöra ytor som sedan byggdes om 
till ny lägenhet.

Vi har kartlagt underhållsbehovet på flera av våra 
hyresfastigheter och funnit renoveringsbehov av 
bl. a. fasadrenovering på Hackan 25 i Växjö och 
Garvaren 27 i Karlskrona. Dessa arbeten planeras till 
sommaren 2016. Vi har avyttrat 5 stycken lägenheter 
i brf Garvaregården Karlshamn. Dess blev osålda när 
fastigheten byggdes 2010 och har hyrts ut på tids-
begränsade avtal vilka löpte ut under hösten 2015. 
Flera av hyresgästerna valde att köpa sina lägenheter 
och är numera medlemmar och bostadsrättshavare i 
föreningen.

Vakansgraden i beståndet är nästan obefintlig och 
omflyttningshastigheten låg om man undantar stu-
dentlägenheterna som har en högre omflyttnings-
hastighet av förklarliga skäl. Vi arbetar aktivt med att 
hyra ut våra lägenheter främst till medlemmar och 
bosparare. För närvarande hyr vi ut var fjärde lägen-
het till medlem i HSB sydost, detta är en ökande 
trend vilket är mycket positivt. 
Under hösten har vi avyttrat en bostadsrättslokal i 
Västervik där vi tidigare inrymde vårt lokalkontor.

MILJÖ
Vår nyproduktion ska byggas med hänsyn till kli-
matet. Vi arbetar för att våra nybyggda bostäder ska 
miljöcertifieras och nå nivå silver enligt systemet 
Miljöbyggnad. Det innebär så låg miljöbelastning 
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som möjligt, god innermiljö med naturliga material 
och att husen projekteras med högt ställda energi-
krav. En miljöklassning enligt Miljöbyggnad är ett 
bevis på att särskilda kvaliteter har uppnåtts. 

MEDARBETARE
Vi eftersträvar att samtliga medarbetare ska uppleva 
delaktighet och engagemang i sitt arbete. Vart annat 
år genomförs en medarbetarundersökning i form av 
Nöjdmedarbetarindex (NMI), dels för att utvärdera 
nuläge, dels för att se nya möjligheter till utveckling. 
Medarbetarundersökning utfördes under 2015, 
svarsfrekvensen för att undersöka NMI låg på 91 svar 
(78 %), vilket är samma siffra som för 2013. Totalt 
index för 2013 låg på -0.58 och för 2015 visade totalt 
index på -0.66, vilket visar på en differens om -8. 

Så långt det är möjligt försöker vi bereda möjlighe-
ter 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 med-
arbetare (årsmedeltal) är 122 (126)i koncernens 
alla bolag och sjukfrånvaron uppgår till en nivå om 
4,6 % (3,5 %). HSB Sydost ek. för. är medlemmar i 
arbetsgivarorganisationen Fastigo och har därmed 
kollektivavtal med Unionen, Ledarna samt Akademi-
kerförbunden inom Fastigos avtalsområden, (Sveri-
ges ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civileko-
nomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter), Fastighets 
och Byggnads.

Vår personal deltar löpande i kompetenshöjande 
aktiviteter. Medarbetarsamtal genomförs årligen för 
att stödja personlig utveckling, följa upp gemensamt 
satta mål och stämma av arbetssituationen. I samta-
let 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 att satsa på friskvård, vilket innebär 

att alla anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag. 
Alla anställda har tillgång till företagshälsovård och 
får möjlighet till regelbunden hälsobedömning, en 
gång vart tredje år. Det är viktigt att vi har en god 
arbetsmiljö och därför finns en tillsatt arbetsmil-
jögrupp som träffas regelbundet för att diskutera 
arbetsmiljöfrågor. De krav som arbetsmiljöverket 
ställde på HSB Byggservice slutfördes under 2015 
eftersom vi nu uppfyller kraven är ärendet stängt.  

I händelse av allvarlig sjukdom eller olycka styr vår 
krishanteringsplan hur vi stödjer anställda och deras 
familjer.

ENSKILDA MEDLEMMAR SAMT BOSPARARE
Under 2015 var HSB Sydost den regionförening 
som ökade antalet medlemmar mest av alla, (7 % 
ökning). Vi hade nöjet att välkomna över 1000 nya 
medlemmar varav ca 230 ansökte om medlemskap 
för att börja bospara.  

HSB LEDAMÖTERNA
Våra HSB ledamöter är en av våra viktigaste länkar 
mellan våra medlemsföreningar och HSB Sydost. En 
länk som ska förmedla information i båda riktning-
arna, vara värderingsbärare och kunna bistå bostads-
rättsföreningarna i deras styrelsearbete och kontakt 
med sina medlemmar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att ge HSB ledamö-
terna kompetensutveckling, stöd och råd för att de 
ska kunna svara upp till de förväntningar som finns 
från såväl våra medlemmar som från vår styrelse. 
Under 2015 fortsatte arbetet med att diplomera alla 
HSB-ledamöter för att kunna bibehålla samt öka de 
redan idag höga utvärderingsresultaten för denna 
medlemsförmån. 

Diplomeringen kommer att utvärderas under hösten 
2016 och i samband med det kommer vi att se över 
policys och övriga former för HSB-ledamotskapet. 
I vår verksamhet har vi över 100 HSB-ledamöter i 
åldrarna 24-80 år varav ca 40 är kvinnor.
Tillsammans deltog HSB-ledamöterna på över 1500 
styrelsemöten under 2015. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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AVRÄKNINGSLIKVIDITET/FINANS
HSB Sydost har en kapitalförvaltning som syftar till 
förbättrad avkastning på inlånat kapital. En finans-
policy som styr såväl HSB Sydost placeringsmöjlighet 
som garanterar bostadsrättsföreningar att likviditet 
finns. Avräkningslikviditeten har under året varierat 
i intervallet 81-112 %. Enligt koden för förenings-
styrning får likviditeten inte understiga 80 %. För-
eningens styrelse har som mål att likviditeten inte 
ska understiga 90 % samt att målet är 100 %. Sedan 
juni 2011 är HSB Sydost registrerat som betaltjänst-
institut hos Finansinspektionen och står därmed 
under deras tillsyn. Företaget gör löpande likviditets-
beräkningar/bedömningar för att upprätthålla rätt 
likviditet och upplåning. 

Avräkningslikviditeten, som vid årsskiftet uppgår till 
113 %, beräknas så som summan av likvida medel, 
placeringar samt kreditlöften att ställa mot inlånade 
medel (avräkningskonton och placeringar) från bo-
stadsrättsföreningarna. I placeringar finns innehav 
(50,5 mkr) som ingår i långfristiga värdepappersin-
nehav och som anses mycket likvida. 

VÄRDERING AV FASTIGHETERNA 
En extern värdering av koncernens fastigheter ge-
nomfördes i oktober 2015, dessförinnan 
gjordes den senaste värderingen under hösten 2013. 
Några av fastigheterna har värderats i slutet av 2014, 
här har ingen ny värdering gjorts på 2015. Nästa 
värderingstillfälle planeras till hösten 2017. Värde-
ringarna med hänsyn taget till beräknad skatt (22 
%) visar ett övervärde på ca 93 mkr i förhållande 
till bokfört värde per 2015-12-31. Övervärdet höjer 
koncernens justerade soliditet enligt HSBs kod för 
föreningsstyrning med ca 12 (15) procentenheter. 

VÄRDERING AV BOSTADSRÄTTER 
Vårt innehav av bostadsrättslokaler och lägenheter 
har vid samma tillfälle som ovan marknadsvärderats 
till ca 27 (29) mkr. 

RISKBEDÖMNING, RESERVATIONER M.M. 
Per 2015-12-31 fanns 3 stycken lägenheter i HSB 
brf Garvaregården i lager. Dessa är upptagna till ett 

värde om 3,3 mkr efter en nedskrivning som gjordes 
år 2011 med 0,4 mkr. Här bedöms att inga ytterli-
gare nedskrivningar behöver göras. 

RESULTATUTVECKLING OCH FINANSIELL 
STÄLLNING 
HSB Sydost ek. för. redovisar ett negativ resultat ef-
ter finansiella poster om -26,9 mkr (12,1 mkr). Kon-
cernens resultat efter finansiella poster uppgår till 
123,8 mkr (-4,9 mkr). Moderföreningens soliditet är 
18,8% jämfört med 16,1% föregående år. Koncer-
nens soliditet uppgår till 25,2% jämfört med 11,5% 
föregående år. Kostnadssidan i moderföreningen 
har påverkats främst av kostnader för tjänsteutveck-
ling, företagsutveckling, marknadsföringskostnader, 
IT-kostnader, avskriva projekt samt reserveringar 
för nedlagda projekt. Kostnader om cirka 25 mkr 
har kostnadsförts i koncernen under 2015 och avser 
omstruktureringskostnader för personal och reserve-
ringsbehov inom nybyggnadsprojekt.  

Under året har Flintan 1 och Gnejsen 1 sålts externt. 
Försäljning av dessa båda fastigheter gjordes genom 
försäljning av dotterbolag. Reavinst på totalt 145,4 
mkr i koncernen har uppstått i denna transaktion. 
Dessa medel investeras i projektet Gesällen i Kalmar 
samt projekt Hackan 23 i Växjö. I mars 2015 har pro-
jektet Gesällen i Kalmar byggstartats. Arbetet inled-
des med rivning av IOGTs gamla lokaler på fastighe-
ten Gesällen 3. Projektet innebär nybyggnation av 
underjordiskt garage för drygt 60 bilar, affärslokaler 
(ca 3 000 m2) samt 111 hyreslägenheter (6 900 m2), 
en investering på omkring 325 mkr totalt. Bygget 
förväntas vara helt klart i januari 2018. Hackan 23 
i Växjö byggstartades i slutet av 2015 och på denna 
fastighet ska ett hyreshus uppföras med 51 mindre 
hyreslägenheter. Hyreshuset är inflyttningsklart i 
september 2017.

Under 2015 har 54 lägenheter (totalt 6,8 mkr) i 
projektet HSB brf Eldaren vinstavräknats genom så 
kallad succesiv vinstavräkning i HSB Sydost Ek för.

Dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB redovisar 
ett resultat efter finansiella poster på -19,9 mkr (8,1 
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mkr). Det negativa resultatet förklaras av den förlust 
som uppstod i samband med försäljningen av fastig-
heterna internt, 22,7 mkr. 

HSB Sydost AB med dotterbolagen HSB Karlskrona 
AB och HSB Fastigheter i Karlskrona AB, HSB 
Sydost Gesällen AB, Fastighetsbolaget i Sydost AB, 
Garagebolaget i Sydost AB redovisar ett samlat kon-
cernresultat efter finansiella poster på 169,9 mkr (0 
mkr).   

HSB Sydost Holding 1 AB med dotterbolagen HSB 
Sydost Byggservice AB och HSB Fastighetsförvalt-
ning AB har inlett sina verksamheter under 2014. 
Resultatet uppgår till 0,7 mkr (0 mkr). Verksamhe-
ten flyttas successivt ut från HSB Sydost ek. för. till 
dotterbolagen. HSB Göta/Sydost HR-Center AB, där 
HSB Sydost ek för äger 50 % gör ett resultat på 0,8 
mkr för bolagets tredje verksamhetsår. 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Efter balansdagens slut har fastigheterna Trädgårds-
mästaren 29 och Trädgårdsmästaren 22 förvärvats 
för totalt 22 mkr. Målet är att uppföra ca 150 lägen-
heter inom en femårsperiod.

Efter balansdagens slut har ytterligare en lägenhet i 
HSB brf Garvaregården sålts. Även samtliga lägenhe-
ter i HSB brf Stinsen är tecknade på 2016. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KONCERNSKISS

KONCERNSKISS

HSB SYDOST
EKONOMISK 
FÖRENING

729500-1767

HSB Fastigheter 
Sydost AB

556491-8190

HSB Göta/
Sydost

HR-Center AB
50 %

HSB Produktion 
HB 

50 %

Växta 
Utvecklings AB

50 %

Växta 
Mark AB

100 %

HSB Sydost 
Holding 1 AB
556934-3766

HSB Sydost 
Byggservice AB

556938-5908

HSB Sydost 
Fastighets-

förvaltning AB
556934-3691

HSB Sydost AB
556791-1267

HSB Fastigheter
i Karlskrona AB

556757-9411

HSB Karlskrona 
AB

556774-4957 HSB Sydost 
Gesällen AB
556930-8074

Fastighets-
bolaget i  

Sydost AB
556981-6175

Växta 
Mark 2 AB

100 %

Garagebolaget i 
Sydost AB 

559019-0780
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KONCERNSTYRELSE & VD

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

Dean Sparrewath Nielsen
Född 1982. Styrelseleda-
mot sedan 2014. Ingen-
jör i skog- och träteknik. 
Vice ordförande i HSB 
brf Allbo-Dacke i Älm-
hult. HSB-ledamot.

Sebastian Lindroth
Född 1983. Ordförande 
sedan 2015, blev invald 
som styrelseledamot 2011. 
Arbetar som jurist. Styrel-
seledamot HSB Riksför-
bund, styrelseledamot HSB 
Projektpartner AB.

Ann-Christine 
Quist-Karlsson
Född 1957. Styrelseledamot 
sedan 2011. Arbetar som 
undersköterska. Ordfö-
rande i HSB brf Rismåla i 
Nybro.

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

Frånvarande
Per Renud
Född 1965. Styrelseleda-
mot sedan 2013. 

Mikael Gunnarsson
Född 1959. Styrelseledamot 
sedan 2015. Arbetar på 
bank. Ordförande i HSB 
brf Rubinen i Västervik. 
HSB-ledamot.

Githa Fiorino
Född 1966. Styrelseledamot 
sedan 2014. Arbetar på 
fastighetsförvaltningen i 
Svenska kyrkan. Vicevärd 
i HSB brf Tallhagen i 
Kalmar. Uppdrag som god 
man i Kalmar kommun. 

Övre raden

Nedre raden

KONCERNSTYRELSE & VD
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VALBEREDNING

VALBEREDNING

Ingela Persson
Född 1946. Invald i 
valberedningen 2015. 
Har tidigare suttit i HSB 
Malmös valberedning. 
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.

Göran Ågren
Född 1944. Invald i valbe-
redningen 2015. Har arbe-
tat som besiktningsingen-
jör. Ordförande i HSB brf 
Repslagaren i Oskarshamn. 
HSB-ledamot.

Birgitta Johansson
Född 1954. Invald i valbe-
redningen 2010. Nybliven 
pensionär, har tidigare ar-
betat som huvudskyddsom-
bud. Sekreterare i HSB brf 
Päronholmen i Västervik. 
HSB-ledamot.

Anders Carming
Född 1963. Invald i valbe-
redningen 2013. Arbetar 
som sjuksköterska. Ord-
förande i HSB brf Jätten i 
Kalmar. HSB-ledamot.

Övre raden

Nedre raden
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2015 I NYCKELTAL

Här redovisas nyckeltal för verksamhetsåret 2015 gällande koncernen HSB Sydost.

2011 2012 2013 2014 2015

Resultat efter finansiella poster tkr 18 075 -622 -6 000 -4 877 123 086

Balansomslutning mkr 943 988 991 1 052 983

• Soliditet i % 14,1 12,1 13,1 11,5 25,2

• Justerad soliditet i % enligt HSBs kod för föreningsstyrning 28,9 27,1 23,3 25 37

• Kassalikviditet i % 95 82 65 50,8 71,7

• Avräkningslikviditet i % 100 118 109 93,4 113,3

   Fritt eget kapital 119 119 115 105 232

   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

NYCKELTAL

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Resultatet i koncernen uppgår till 127 062 tkr och i moderföreningen 5 663 tkr. Moderföreningens fria 
egna kapital uppgår till 92 539 tkr varav 285 tkr föreslås avsättas till reservfond. De till föreningsstäm-
man förfogande stående vinstmedel i moderföreningen  utgör:

Balanserat resultat     86 875 942
Årets resultat        5 663 302
Summa       92 539 244

Styrelsen och vd föreslår att moderföreningens fria egna kapital disponeras enligt följande:
Avsättes till reservfond          285 000
Balanseras i ny räkning     92 254 244
Summa       92 539 244
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING  

NOT 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 1 256 218 186 650 195 774 135 171

Pågående arbete för annans räkning 0 0 0 0

Försäljning fastighet 0 0 0 20 456

Övriga rörelseintäkter 2 22 190 14 874 21 585 14 619

Summa intäkter 278 408 201 524 217 359 170 246

Externa kostnader 3,4 -214 940 -117 623 -193 987 -100 243

Personalkostnader 5 -64 118 -66 812 -47 570 -53 108

Av- och nedskrivningar av materiella 0 0 0 0

anläggningstillgångar 6 -13 536 -11 318 -3 481 -3 974

Rörelseresultat -14 186 5 771 -27 679 12 921

Resultat försäljning koncernföretag 145 394 0 0 0

Resultat från andra långfristiga 
värdepappersinnehav

7 1 583 977 1 583 977

Övriga finansiella intäkter 8 2 607 3 310 3 404 3 927

Övriga finansiella kostnader 9 -11 592 -14 935 -4 259 -5 723

Resultat efter finansiella poster 123 806 -4 877 -26 951 12 102

Erhållet koncernbidrag 0 0 35 650 0

Lämnat koncernbidrag 0 0 0 -4 250

Resultat efter skatt 123 806 -4 877 8 699 7 852

Aktuell skatt -241 -179

Uppskjuten skatt 10 3 497 -4 294 -3 036 -2 509

Årets resultat 127 062 -9 350 5 663 5 343

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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Tillgångar NOT 2015 2014 2015 2014

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 537 410 655 867 108 367 109 565

Nedlagda kostnader på annans fastighet 12 1 716 4 766 327 436

Maskiner och inventarier 13 11 204 10 742 8 943 9 499

Pågende nyanläggning 14 74 872 7 825 125 0

Summa materiella anläggningstillgångar 625 202 679 200 117 762 119 500

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 0 0 10 150 10 150

Andelar i intressebolag 16 75 75 75 75

Fordringar hos koncernföretag 17 0 0 10 901 10 951

Fordringar hos intressebolag 0 50 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 85 321 89 748 72 992 83 131

Andra långfristiga fordringar 19 11 602 7 421 555 6 739

Summa finansiella anläggningstillgångar 96 998 97 294 94 673 111 046

Summa anläggningstillgångar 722 200 776 494 212 435 230 546

Omsättningstillgångar

Lager och pågende arbeten 20

Varulager 111 223 0 0

Hus under produktion 6 225 73 548 6 225 73 548

Fastigheter och bostadsrätter 3 319 30 033 3 319 30 033

Summa lager och pågående arbeten 9 655 103 804 9 544 103 581

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 775 15 686 13 714 20 686

Fordringar hos koncernföretag 0 0 143 846 137 524

Övriga fordringar 21 5 886 6 177 1 332 4 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 11 615 10 718 9 920 7 974

Summa kortfristiga fordringar 34 276 32 581 168 812 170 700

Kortfristiga placeringar 23 62 889 58 349 62 889 58 349

Kassa och bank 154 404 80 731 111 066 51 043

Summa omsättningstillgångar 261 224 275 465 352 311 383 673

Summa tillgångar 983 424 1 051 959 564 746 614 219

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG

BALANSRÄKNING  

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

Eget kapital och skulder NOT 2015 2014 2015 2014

Bundet eget kapital                                               24

Andelskapital 8 066 7 528 8 066 7 528

Reservfond 0 0 5 598 5 331

Bundna reserver 8 471 7 930 0 0

Summa bundet eget kapital 16 537 15 458 13 664 12 859

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 104 649 114 514 86 876 81 800

Årets resultat 127 062 -9 350 5 663 5 343

Summa fritt eget kapital 231 711 105 164 92 539 87 143

Summa eget kapital 248 248 120 622 106 203 100 002

Avsättningar

Avsättningar för pensioner

Avsättningar för skatter 11 311 10 405 1 327 1 269

Övriga avsättningar 1 771 802 1 771 802

Summa avsättningar 13 082 11 207 3 098 2 071

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 296 382 446 655 50 223 102 991

Skulder till koncernföretag 0 0 793 0

Övriga långfristiga skulder 4 169 16 343 1 300 13 474

Summa långfristiga skulder 300 551 462 998 52 316 116 465

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 482 51 615 692 1 064

Leverantörsskulder 13 181 19 734 5 498 15 689

Skatteskulder 380 206 0 0

Avräkning med brf 363 270 351 986 367 129 354 884

Övriga skulder 26 6 926 4 498 2 811 3 123

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 34 304 29 093   26 999 20 921

Summa kortfristiga skulder 421 543 457 132 403 129 395 681

Totalt eget kapital och skulder 983 424 1 051 959 564 746 614 219

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 28 459 998 566 830 111 659 167 602

Ansvarsförbindelser 29 52 701 47 359 52 701 47 359

Borgensförbindelse 126 000 51 798 126 000 98 798

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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Den löpande verksamheten 2015 2014 2015 2014

Rörelsresultat -14 186 5 771 -27 679 12 921

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 13 536 11 318 3 481 3 974

Realisationsvinst -223 -261 -223 -20 707

Erhållet koncernbidrag 0 0 35 650 0

Övriga ej kassapåverkande transaktioner 2 812 -2 070 969 -3 105

Resultat från värdepapper 1 548 0 0 0

Erhållen ränta 2 607 3 310 4 987 3 927

Erlagd ränta -11 592 -14 935 -4 259 -5 723

Justering för inkomkstskatt 3 256 -4 473 -3 036 -2 509

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -2 206 -1 340 9 890 -11 222

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av lager 94 149 -49 782 94 036 -49 621

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar -1 695 1 040 4 890 -70 303

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 13 450 54 727 7 820 5 058

Kassaflöde från den löpande verksamheten 103 698 4 645 116 636 -126 088

Investeringsverksamhet

Försäljning av dotterföretag 276 898 0 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -92 859 -60 152 -1 743 -15 614

Försäljning av materilla anläggningstillgångar 223 3 622 223 72 425

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten 184 262 -56 530 -1 520 56 761

Finansieringsverksamheten

Förändring av andelskapital 538 -2 877 538 -2 555

Ökning(+)/minskning(-)av andelskapital 50 130 0 130

Upptagna lån 0 24 112 0 17 144

Förändring av långfristiga skulder -210 580 -4 300 -64 521 -967

Ökning(-)/minskning(+)av långfristiga fordringar -4 181 9 984 3 292 7 883

Ökning(-)/minskning(+)av långfristiga  
värdepappersinnehav 4 427 0 10 139 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -209 746 27 049 -50 553 21 635

Årets kassaflöde 78 213 -24 836 64 564 -47 692

Likvida medel vid årets början 139 080 163 916 109 392 156 734

Likvidation av dotterbolag 0 0 0 350

Likvida medel vid årets slut 217 294 139 080 173 956 109 392

KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG

FINANSIELLA RAPPORTER
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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 
(”koncernens”) verksamhet omfattar förvaltning av fast-
igheter och bostadsrätter. Redovisningsprinciper och vär-
deringsprinciper Företaget tillämpar Årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(”K3”).

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
HSB Sydost ek för och de företag över vilka moder-
företaget direkt eller indirekt har bestämmande 
inflytande (dotterföretag). Bestämmande infly-
tande 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 innehav av finansiella instrument som är 
potentiellt röstberättigade 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 
innehar aktier som representerar mer än 50 % av 
rösterna.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i 
koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföreta-
get inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för 
redovisning av förvärv och avyttring av dotterföre-
tag. 

Redovisningsprinciperna för dotterföretag överens-
stämmer med koncernens redovisningsprinciper. 
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden 
samt orealiserade vinster och förluster hänförliga 
till koncerninterna transaktioner har eliminerats 
vid upprättandet av koncernredovisningen. Av 

moderbolagets totala försäljning avser 16 562 tkr 
exkl moms (19 252 tkr) försäljning till dotterbolag. 
Moderföreningen har köpt tjänster från dotterbo-
lag med 3 590 tkr (2 302 tkr). Av moderföreningens 
totala ränteintäkter utgör 929 tkr (807 tkr) räntein-
täkter från dotterföretag.

RÖRELSEFÖRVÄRV
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräk-
nas som summan av de verkliga värdena per för-
värvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna 
eller övertagna skulder samt emitterade egetkapi-
talinstrument och utgifter som är direkt hänförliga 
till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transak-
tionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad kö-
peskilling, 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 
förvärvstidpunkten med följande undantag:
• pensionsförpliktelser fastställs enligt K3 kapitel 28  
ersättningar till anställda,
• uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatteskulder 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 eventual-
tillgångar. 

En avsättning som avser utgifter för omstrukture-
ring av den förvärvade enhetens verksamhet ingår i 
förvärvsanalysen endast i den utsträckning som den 
förvärvade enheten redan före förvärvstidpunkten 
uppfyller villkoren för att få redovisa en avsättning.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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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 anskaffningsvärdet. Minoritetens andel 
av den förvärvade enhetens 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 infly-
tande, normalt omfattar det företag där koncernen 
innehar 20 % - 50 % av rösterna. Andelar i intresse-
företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden redovisas 
en investering i ett intresseföretaget inledningsvis 
till tillgångens anskaffningsvärde. Det redovisade 
värdet ökas eller minskas därefter för att beakta 
koncernens andel av intresseföretagets resultat 
efter förvärvstidpunkten. Erhållna utdelningar från 
intresseföretaget minskar investeringens redovisade 
värde. Det redovisade värdet justeras även för att 
återspegla andra förändringar intresseföretagets 
eget kapital.

Om koncernens andel i ett intresseföretags för-
luster uppgår till eller överstiger det redovisade 
värdet på andelarna i intresseföretaget, minskas det 
redovisade värdet tills det redovisade värdet är noll. 
Ytterligare förluster redovisas som avsättning endast 
till den del ägarföretaget har en legal förpliktelse 
eller informell förpliktelse att täcka förlusterna eller 
om ägarföretaget gjort utbetalningar för intres-
seföretagets räkning. Redovisar intresseföretaget 
kommande räkenskapsår vinst ska ägarföretaget 
redovisa sin andel av vinster först när dessa översti-
ger andelen av de förluster som inte har redovisats 
av ägarföretaget.

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovi-
sas som ”Resultat från andelar i intresseföretag och 
joint ventures” i koncernens resultaträkning.”

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.

Koncernens intäkter består i huvudsak av fastighets-
förvaltning.

Varuförsäljning
Intäkter från försäljning av varor redovisas när 
varorna levererats och äganderätten har överförts 
till kunden, varmed samtliga villkor nedan är upp-
fyllda: 
• Företaget har överfört de väsentliga risker och 
fördelar som är förknippade med varornas ägande,
• företaget inte längre har något sådant engage-
mang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 
förknippas med ägande och utövar heller inte 
någon reell kontroll över de sålda varorna, 
• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
• det ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företa-
get, 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 vinstav-
räkning. Det innebär att intäkter och kostnader 
redovisas i förhållande till uppdragets färdigstäl-
landegrad på balansdagen. Färdigställandegraden 
fastställs genom en beräkning av förhållandet mel-
lan 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 uppdragsutgifter som sanno-
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likt kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsut-
gifter 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 räntebindningstiden 
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 för-
enade 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 vär-
det av den tillgång som företaget fått. 

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skul-
der i de finansiella rapporterna och det skattemäs-

siga värdet som används vid beräkning av skatteplik-
tigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den 
s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskul-
der redovisas för i princip alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
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 skatteford-
ringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga 
temporära skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillna-
derna och det inte är uppenbart att den temporära 
skillnaden kommer att återföras inom en överskåd-
lig framtid. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordring-
ar omprövas varje balansdag och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skat-
tepliktiga 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 återvin-
na 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 beslutats före 
balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvit-
tas 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 redovi-
sats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även 
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skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid aktuell 
och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovis-
ning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i 
förvärvskalkylen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar 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 uppskat-
tade utgifter för nedmontering och bortforsling av 
tillgången och återställande av plats där den finns. 
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgång-
en eller redovisas som en separat tillgång, när det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med posten kommer att tillfalla kon-
cernen och att anskaffningsvärdet för densamma 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kost-
nader för reparationer och underhåll samt tillkom-
mande utgifter redovisas i resultaträkningen i den 
period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell an-
läggningstillgångs betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa kompo-
nenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
kostnadsförs 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 nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas är den materiella anläggnings-
tillgången 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 
avskrivning med 1 % på fastigheter. K3-regelverket 
har höjt den linjära avskrivningen till 1,7 % i kon-
cernen. Maskiner och inventarier skrivs av med 20 
% årligen. Större arbetsmaskiner skrivs av med 10 % 
från 2004. Avskrivningar för aktiverade ombyggna-
tioner i egna bostadsrätter görs efter 10-20 års plan. 
Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och 
därför skrivs mark inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsme-
toder omprövas om det finns indikationer på att 
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jäm-
fört med uppskattningen vid föregående balansdag. 
Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperio-
der, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. 
Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång tas bort från balansräkningen vid utrang-
ering eller avyttring, eller när inte några framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller kompo-
nenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en kompo-
nent tas bort från balansräkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag 
för direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde.  Den realisationsvinst eller reali-
sationsförlust som uppkommer när en materiell an-
läggningstillgång eller en komponent tas bort från 
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som 
en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

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

FINANSIELLA INSTRUMENT
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redo-
visas 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 förlorar 
kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del 
av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen 
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på an-
nat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaff-
ningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga 
skulder värderas vid det första redovisningstillfäl-
let till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter 
periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt 
effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället 
värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga 
skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 
värderas efter det första redovisningstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp 
till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades 
med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag 
för ackumulerad periodisering enligt effektivränte-
metoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/
betalat belopp och belopp att betala/erhålla på 
förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering 
av samtliga framtida förväntade kassaflöden över 
den förväntade löptiden resulterar i det initialt 
redovisade värdet för den finansiella tillgången eller 
den finansiella skulden.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det 
finns indikationer på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar minskat i värde. Exempel på 
sådana indikationer är betydande finansiella svå-
righeter hos låntagaren, avtalsbrott eller att det är 
sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs. 

För finansiella anläggningstillgångar som värderas 
till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskriv-
ningen som skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och nuvärdet av företagsledningens 
bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskon-
tering sker med en ränta som motsvarar tillgångens 
ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig 
ränta används den på balansdagen aktuella räntan. 

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

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

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en befint-

REDOVISNINGSPRINCIPER
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lig 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 för-
pliktelsen. När en avsättning beräknas genom att 
uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för 
att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade 
värdet nuvärdet av dessa utbetalningar. 

ANSVARSFÖRBINDELSER
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser och vars förekomst en-
dast 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 händel-
ser, men som inte redovisas som skuld eller avsätt-
ning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förplik-
telsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser 
redovisas inom linjen i balansräkningen.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar  
av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indi-
rekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- och utbetal-
ningar. 

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 leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingav-
tal klassificeras som operationella leasingavtal. 

Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella lea-
singavtal redovisas som anläggningstillgångar i 
koncernens balansräkning till verkligt värde vid 
leasingperiodens början eller till nuvärdet av 
minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den 
skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren 
redovisas i balansräkningen under rubrikerna Öv-
riga långfristiga skulder respektive Övriga kortfris-
tiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan 
ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas 
över leasingperioden så att varje redovisningspe-
riod 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 an-
skaffning av en tillgång som med nödvändighet tar 
betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning, och aktiveringsprinci-
pen tillämpas.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kost-
nadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett 
annat systematiskt sätt bättre återspeglar använda-
rens ekonomiska nytta över tiden. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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NOT 1 Nettoomsättning 2015 2014 2015 2014

Byggadministration/Entreprenad-
verksamhet

103 611 44 562 103 611 51 038

Fastighetsförvaltning, egna fastighe-
ter/bostadsrätter

74 499 61 361 11 125 17 541

Förvaltnings- och administrations-
arvoden

17 196 17 368 17 196 16 750

Fastighetsservice 27 652 48 964 30 582 41 923

Försäljning bostadsrätter 26 713 0 26 713 0

Medlemsavgifter 4 559 4 257 4 559 4 257

Övriga intäkter 1 988 10 138 1 988 3 662

Summa nettoomsättning 256 218 186 650 195 774 135 171

NOT 2 Övriga rörelseintäkter 2015 2014 2015 2014

Bidrag 854 821 854 821

Försäljning bostadsrätt 0 2 645 0 2 645

Vinstavräkning nybyggnadsprojekt 6 730 3 365 6 730 3 365

Ersättning försäkringsbolag 699 694 699 694

Övrigt 13 907 7 349 13 302 7 094

Summa övriga rörelseintäkter 22 190 14 874 21 585 14 619

NOT 3 Kostnader för revision

I kostnaderna ingår för HSB Sydost revisionsarvode till förtroendevalda revisorer med 39 tkr 
(32 tkr) och revisionsarvode med 117 tkr (93 tkr). För hela koncernen uppgår revisionskostna-
der till 215 tkr (147 tkr).

NOT 4 Leasingkostnader, exkl. hyreskostnader

Koncernen

Leasingkostnad 2015 Leasingkostnader inom 1 år Leasingkostnader 2-5 år

2 068 1 683 1673

HSB Sydost ek. för. 

Leasingkostnad 2015 Leasingkostnader inom 1 år Leasingkostnader 2-5 år

1 052 833 1 022

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

NOT 5 Anställda och personalkostnader

Medeltal antällda fördelning på män 
och kvinnor

2015 2014

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

HSB Sydost ek. för. 86 31 55 98 37 61

NOTER

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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HSB Sydost AB 0 0 0 0 0 0

HSB Fastigheter i Karlskrona AB 0 0 0 0 0 0

HSB Fastigheter Sydost AB 6 3 3 9 4 5

HSB Sydost Holding 1 AB 0 0 0 0 0 0

HSB Sydost Byggservice AB 15 2 13 9 1 8
HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB 14 4 10 6 1 5

Summa medeltal anställd personal 121 40 81 122 43 79

Könsfördelning företagsledning Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelse 4 3 4 3

Verkställande direktör 1 0 1 0

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

2015 2014
Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Totalt Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Totalt

HSB Sydost ek. för.

Löner och ersättningar 2 213 30 286 32 499 1 373 34 154 35 527
Sociala kostnader 418 12 282 12 700 440 11 561 12 001

(varav pensionskostnader) 105 2 269 2 374 6 1 422 1 428

HSB Fastigheter Sydost AB

Löner och ersättningar 0 2 139 2 139 0 2 878 2 878

Sociala kostnader 0 889 889 0 990 990

(varav pensionskostnader) 0 157 157 0 175 175

Övriga dotterbolag

Löner och ersättningar 0 9 377 9 377 0 6 489 6 489

Sociala kostnader 0 3 024 3 024 0 2 156 2 156

(varav pensionskostnader) 0 324 324 0 208 208

Koncernen totalt

Löner och ersättningar 2 213 41 802 44 015 1 373 43 521 44 894

Sociala kostnader 418 16 195 16 613 440 14 707 15 147

(varav pensionskostnader) 105 2 750 2 855 6 1 805 1 811

Avgångsvederlag och villkor för styrelse och företagsledning
Styrelse

Styrelsen har ett fast arvode som gäller från föreningstämma till föreningsstämma. Från föreningsstämma 
2015 uppgick detta till 2.2 inkomstbasbelopp (ibb) till styrelseordförande, 1.4 ibb till vice ordförande samt 
2.25 ibb att fördela fritt inom sig 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

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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fast månadslön om 80 tkr per månad samt pensionavsättning enligt KTP-plan. Inga andra ekonomiska 
ersättningar än lön ska utgå. Utöver detta har vd rätt til en förmånsbil upp till tio prisbasbelopp. Företaget 
betalar sjukvårdsförsäkring i DKV Hälsa. Vd omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning 
från företaget tillämpas sex månaders uppsägningstid. Därutöver utgår ersättning motsvarande sex må-
nadslöner i avgångsvederlag. Detta avgångsvederlag är ej pensionsgrundande inkomst. Vds avtal genom-
går en översyn i samtal mellan styrelseordförande och vd i samband med den årliga utvärderingen av vds 
prestation. 
Under året har tidigare nytillträdd vd lämnat bolaget. Bolaget har därför haft kostnader för dubbla vd-
löner från maj-december. Avgående vd har erhållit en årslön som avgångsvederlag som avräknas mot ev. 
andra inkomster. 

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

i %

Totalt 2.1 % 2.6 % 6.8 % 4.3 %

Av frånvaron utgör sjukskrivning 60 dagar eller mer 51 % av total frånvaro.

NOT 6 Avskrivningar på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar
Immaterialla och materiella anläggningstillgångar 2015 2014 2015 2014
Byggnader 7 660 6 005 918 1 582

Om- och tillbyggnader 629 2 879 388 303

Maskiner och inventarier 2 547 2 434 2 175 2 089

Nedskrivningar av anläggningstill-
gång

2 700 0 0 0

Summa 13 536 11 318 3 481 3 974

NOT 7 Resultat från andelar 2015 2014 2015 2014

Utdelning från HSB 
Projektpartner AB

1 583 977 1 583 977

Summa 1 583 977 1 583 977

NOT 8 Finansiella intäkter  2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter 2 607 3 310 2 475 3 111

Ränteintäkter för koncernföretag 0 0 929 816

Räntebidrag 0 0 0 0

Summa 2 607 3 310 3 404 3 927

NOT 9 Finansiella kostnader 2015 2014 2015 2014

Räntekostnader lån, placeringar, brf 11 592 14 935 4 259 5 723

Summa 11 592 14 935 4 259 5 723

NOT 10 Skatt på årets resultat 2015 2014 2015 2014

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2 579 -286 -58 -77

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 918 -4 008 -2 978 -2 432

Summa 3 497 -4 294 -3 036 -2 509

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG

NOTER



HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 201530

NOT 11 Förvaltningsfastigheter 2015 2014 2015 2014

Byggnader, om- och tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärde 562 685 547 175 70 375 102 080

Konsoliderad bostadsrättsförening 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 9 577 0 3 404

Årets anskaffningar 20 491 5 933 0 6 263

Försäljningar -132 040 0 0 -41 372

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 451 136 562 685 70 375 70 375

Mark

Ingående anskaffningsvärde 148 821 120 610 47 968 60 206

Konsoliderad bostadsrättsförening 0 0 0 0

Årets anskaffningar 2 338 24 932 0 1 036

Fusion av dotterbolag -1 842 6 158 0 0

Försäljningar -23 780 -2 879 0 -13 274

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

125 537 148 821 47 968 47 968

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 55 639 52 190 8 779 12 087

Justering för försäljning -24 316 -5 085 0 -5 085

Årets avskrivningar 7 940 8 535 1 197 1 777

Utgående ackumulerade avskrivningar 39 263 55 640 9 976 8 779

Redovisat värde

Byggnader 411 873 507 046 60 399 61 597

Mark 125 537 148 821 47 968 47 968

Totalt 537 410 655 867 108 367 109 565

Verkligt värde på fastigheterna har fastställts genom externa värderingar. Värderingar är 
daterade i oktober 2015. Ev. fastigheter som är anskaffade efter detta tillfälle är värderade till 
anskaffningsvärdet liksom vissa markområden där extern värdering ej gjorts. Verkligt värde per 
2015-12-31 uppgår till 657 mkr. 

NOT 12 Nedlagda kostnader på annans fastighet 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 5 355 4 810 545 0

Årets anskaffningar 0 545 0 545

Utgående anskaffningsvärde 5 355 5 355 545 545

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 589 240 109 0

Årets avskrivningar 350 349 109 109

Årets nedskrivningar 2 700 0 0 0

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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Utgående ackumulerade avskrivningar 3 639 589 218 109

Redovisat värde 1 716 4 766 327 436

NOT 13 Maskiner och inventarier 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 26 231 24 815 23 193 22 427

Årets försäljningar/utrangeringar -877 -3 766 -877 -3 600

Årets anskaffningar 3 009 5 182 1 618 4 366

Utgående anskaffningsvärde 28 363 26 231 23 934 23 193

Ackumulerade avskrivningar 2015 2014 2015 2014

Ingående avskrivningar 15 489 16 037 13 694 14 411

Årets försäljningar/utrangeringar -877 -2 982 -877 -2 805

Årets avskrivningar 2 547 2 434 2 174 2 088

Utgående ackumulerade avskrivningar 17 159 15 489 14 991 13 694

Redovisat värde 11 204 10 742 8 943 9 499

NOT 14 Pågående nyanläggning 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 7 825 1 277 0 1 176

Årets anskaffningar 74 872 7 825 125 0

Färdiga arbeten -7 825 -1 277 0 -1 176

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 872 7 825 125 0

NOT 15 Andelar i koncernföretag 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 0 0 10 150 10 150

Utgående anskaffningsvärden 0 0 10 150 10 150

Innehavsspecifikation Säte Antal 
aktier

Kapital-
andel

Redo-
visat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

HSB Fastigheter Sydost AB Växjö 10 000 100% 10 000 48 016 -18 903

0rg.nr 556491-8190

HSB Sydost AB Växjö 1 000 100% 100 132 230 131 599

Org.nr 556791-1267

Dotterbolag till HSB Sydost AB:

HSB Fastigheter i Karlskrona AB Växjö 1 000 100% – 144 -991

Org.nr 556757-9411

HSB Karlskrona AB, Växjö 1 000 100% – 643 504

Org.nr 556774-4957

HSB Sydost Gesällen AB Växjö 500 100% – 50 1

Org.nr 556930-8074

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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Fastighetsbolaget i Sydost AB

Org.nr 556981-6175 Växjö 500 100% – 52 2

Garagebolaget i Sydost AB Växjö 500 100% – 33 -17

Org. nr. 559019-0780

HSB Sydost Holding 1 AB Växjö 500 100% 50 47 4

Org. nr 559634-3766

Dotterbolag till HSB Sydost Holding 1 AB:

HSB Sydost Byggservice AB Växjö 500 100% – 71 17

Org.nr 556938-5908

HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB Växjö 500 100% – 57 3

Org.nr 556934-3691

Summa 10 150 181 343 112 219

NOT 16 Andelar i intresseföretag 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 75 75 75 75

Årets inköp 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 75 75 75 75

Innehavsspecifikation Säte Antal 
aktier

Kapita-
landel

Redo-
visat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

HSB Produktion i Sydost HB Växjö – 50% – -213 -98

Org. nr. 969739-6969

HSB Göta/Sydost HR-center AB Jönkö-
ping

250 50% 25 827 593

Växta Utveckling AB Växjö 500 50% 50 18 345 18 276

Org. nr. 556950-2841

Summa: – – 75 18 959 18 771

NOT 17 Fordringar hos koncernföretag 2015 2014 2015 2014

Lån till koncernbolag 0 0 10 901 10 951

Redovisat värde 0 0 10 901 10 951

NOT 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 90 854 95 949 84 237 89 332

Årets investeringar 5 801 1 0 1

Årets minskning -10 228 -5 096 -10 139 -5 096

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 427 90 854 74 098 84 237

Ingående nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

NOTER
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Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

Redovisat värde 85 321 89 748 72 992 83 131

Specifikation

Långfristiga kapitalplaceringar 50 478 60 596 50 478 60 596

Aktier i HSB Projektpartner AB 16 008 16 008 16 008 16 008

Andelar i HSB Riksförbund 4 620 4 620 4 620 4 620

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

Andelar i bostadsrätter 12 784 6 983 455 476

Konserthusbolaget i Växjö 30 30 30 30

Swedbank AB 2 2 2 2

Övrigt 79 189 79 79

Totalt 85 321 89 748 72 992 83 131

NOT 19 Andra långfristiga fordringar 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 7 776 12 715 7 094 9 932

Förändring uppskjuten skatt 4 496 -4 533 -2 978 -2 432

Lån konsoliderad bostadsrättsförening 0 0 0 0

Omklassificering 0 0 -3 000 0

Årets amorteringar/minskning -315 -406 -206 -406

Utgående anskaffningsvärden 11 957 7 776 910 7 094

Ingående nedskrivningar 355 355 355 355

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 355 355 355 355

Redovisat värde 11 602 7 421 555 6 739

Specifikation

Insatslån- och reverslån 50 111 50 3 111

Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 0 0 0 0

Anslutningslån fjärrvärme 131 161 61 74

Mervärdeskatt enligt jämkningsregel 0 132 0 132

Latent skattefordran 11 421 7 017 444 3 422

Totalt 11 602 7 421 555 6 739

NOT 20 Varulager och pågående arbeten
Avser förråd av byggnadsmaterial och reservdelar HSB Sydosts fastighetsservice i Kronoberg, Kalmar 
och Blekinge län. Lagret är värderat till anskaffningsvärde med inkuransavdrag. Pågående arbeten avser 
projekt för pågående/framtida byggnation. Pågående arbeten är värderat till direkta nedlagda kostnader 
samt även direkt hänförbara nedlagda indirekta kostnader, efter avdrag för fakturerade intäkter. Lager av 
bostadsrätter omfattar 3 st lägenheter i ett radhus i Karlshamn. Bostadsrätterna i dotterbolaget

HSB Fastigheter Sydost AB har sedan tidigare år omklassificerats till en finansiell anläggningstillgång då 
innehavets karaktär väsentligen förändrats.

NOTER
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NOT 21 Övriga fordringar 2015 2014 2015 2014

Skattefordran 1 213 620 747 620

Fordran moms 945 1 285 0 0

Lån intressebolag 0 1 905 0 1 905

Gottgörelse KP 0 1 287 0 1 287

Övrigt 3 728 1 080 585 704

Total 5 886 6 177 1 332 4 516

NOT 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015 2014 2015 2014

Förutbetalda hyror 2 383 2 534 1 380 1 415

Förutbetalda försäkringar 0 263 0 263

Upplupna intäkter 0 1 192 0 0

Upplupna ränteintäkter 106 293 106 182

Återbäring till HSB-föreningar 805  1 121 805 1 121

Successiv vinstavräkning 6 345 3 365 6 345 3 365

Övriga förutbetalda kostnader 1 976 1 950 1 284 1 628

Totalt 11 615 10 718 9 920 7 974

NOT 23 Kortfristiga placeringar 2015 2014 2015 2014

Specialinlåning och obligationer 62 889 58 349 62 889 58 349

Totalt 62 889 58 349 62 889 58 349
Inom kortfristiga placeringar finns en orealiserad värdeökning om 1 731tkr per 2015-12-31

NOT 24 Eget kapital

Koncernen Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Fritt 
kapital

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 7 528 7 930 114 515 -9 350

Eget kapitaldel av obeskattade reserver 0 274 -274 0

Effekt av konsoliderad bostadsrättsförening 0 0 23 0

Vinstdisposition enl. föreningsstämmans 
beslut

0 0 -9 350 9 350

Vinstdisposition i moderbolag 0 267 -267 0

Inbetalda insatser netto 538 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 127 062

Minoritetsintresse 0 0 0

Belopp vid årets utgång 8 066 8 471 104 648 127 062

HSB Sydost ek.för. Andels 
kapital

Bundna 
reserver

Fritt 
kapital

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 7 528 5 331 81 800 5 343

Vinstdisposition enl. föreningsstämmans 
beslut 0 267 5 076 -5 343

NOTER

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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Inbetalda insatser netto 538 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 5 663

Belopp vid årets utgång 8 066 5 598 86 876 5 663

NOT 25 Skulder till kreditinstitut

Koncernen

Kreditskuld Förfaller inom 2-5 år Förfaller efter 5 år

296 383 56 641 239 742

HSB Sydost ek. för. 

Kreditskuld Förfaller inom 2-5 år Förfaller efter 5 år

50 223 47 456 2 767

Genomsnittsräntan i moderföretaget är 1.69 % och i hela koncernen 1.60 %. Lån med kortare 
löptid än ett år och som omsätts nästkommande år betraktas som långfristiga skulder.

NOT 26 Övriga 2015 2014 2015 2014

Personalens källskatt och sociala avgifter 1 970 2 242 1 527 1 637

Moms 2 872 1 209 964 1 183

Uttagsskatt 22 114 0 0

Övrigt 2 062 933 320 303

Totalt 6 926 4 498 2 811 3 123

NOT 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015 2014 2015 2014

Semesterlöneskuld, löner och soc. avg. 7 345 7 224 5 587 6 689

Hyror 5 470 5 848 1 111 1 512

Räntor 766 1 355 224 496

Reserverat för avgången personal 1 350 748 1 350 748

Förutbetald administrativa tjänster BRF 8 042 8 209 7 710 8 209

Reservering projekt 6 600 0 6 600 0

Reservering återbäring 2 500 0 2 500 0

Reservering åvgående personal 1 350 0 1 350 0

Övrigt (driftskostnader mm) 881 5 709 567 3 267

Totalt 34 304 29 093 26 999 20 921

NOT 28 Ställda säkerheter 2014 2013 2014 2013

För skulder till kreditinstitut 0 0 0 0

Fastighetsinteckning 459 998 566 830 111 659 167 602

Totalt 459 998 566 830 111 659 167 602

NOTER

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG
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NOT 29 Ansvarsförbindelse

För de nyproducerade bostadsrättsföreningarna, Räppe kanal i Växjö och Linblomman i Kal-
mar har HSB Sydost lämnat garanti avseende försäljning, avsägelse och avgifter. Garantin gäller 
i 7 år från färdigställandet. 

2015 2014 2015 2014

Garantiförbindelser bostadsrättsföreningar 51 212 45 812 51 212 45 812

Garantiförbindelser Fastigo 728 798 728 798

Ansvarsförbindelse för pensionsskuld (KP) 761 749 761 749

Totalt 52 701 47 359 52 701 47 359

Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättas i enlighet med bokförings-
nämndens 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 utveck-
lingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som de företag som ingår i koncernen står för. 

Växjö den 31 mars 2016

Sebastian Lindroth  Monica Widnemark  Mikael Gunnarsson
Ordförande   Vice ordförande

Dean Sparrewath Nielsen Githa Fiorino   Per Renud

Ann-Christine Quist-Karlsson Jörgen Abrahamsson
    Vd  

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 31 mars 2016

Arne Stenström   Magnus Andersson  Deloitte AB
Av föreningen   Av föreningen   Håkan Davidsson
vald revisor   vald revisor   Auktoriserad revisor   
        Utsedd av HSB Riksförbund

(Belopp i tkr) KONCERN MODERFÖRETAG

NOTER
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för HSB Sydost Ekonomisk förening för räkenskaps-
året 2015. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
16–36.

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

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

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild 
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och för koncernen.

 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Sydost Ekonomisk 
förening för räkenskapsåret 2015.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens och verkställande 
direktörens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fören-
ingen för att kunna bedöma om  någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. 
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar.

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

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

Växjö den 31 mars 2016

Deloitte AB

Håkan Davidsson     
Auktoriserad revisor
Utsedd av HSB Riksförbund   

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

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

REVISIONSBERÄTTELSE
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