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VD har ordet
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2017 har på många sätt varit ett händelserikt 
och utmanande år. Den digitala revolutionen är 
över oss med full kraft, och allt fler efterfrågar 
smarta tekniska lösningar som utformats efter 
individuella behov, på natten såväl som på 
dagen.

För oss innebär det att följa utvecklingen av 
det digitala mötet, för att på så sätt möta upp 
marknaden och underlätta för våra kunder. 
Vilket i sin tur lett till att HSB nationellt har 
behövt se över finansieringen av en gemensam 
utveckling och samordning.

Bland annat har HSB Riksförbund utrett för-
utsättningarna för ett sammanhållet nationellt 
uppdrag, vad gäller organisation, ägande och 
finansiering. Det i sin tur resulterade i en stadge- 
ändring som gjorde det möjligt att överlåta 
aktier i HSB ProjektPartner AB i utbyte mot 
medlemsinsatser i HSB Riksförbund. Samtliga 
regionala HSB-föreningar erbjöds att överlåta 
sina aktier i HSB ProjektPartner AB, vilket 
HSB Uppsalas styrelse enhälligt beslutade. 
Aktieförsäljningen genomfördes vid årsskiftet, 
i syfte att frigöra kapital för ökad samordning 
och utveckling av de nationella verksamheterna. 

2017 stod det också klart att hyresrätten fått 
större betydelse i HSB än någonsin tidigare. 
Orsaken är bland annat ändrade amorterings-
krav, där hyresrätten allt oftare blivit det första 
boendet för unga. Under året har HSB Upp-
sala därför påbörjat en genomgång av fastig-
hetsbeståndet för att utarbeta en strategi för 
den framtida utvecklingen med fortsatt stabil 
lönsamhet. 

HSBs kärnverksamhet är bostadsbyggande 
och fastighetsförvaltning. Vi har en ekonomi 
som ger utrymme för investeringar, vilket är för- 
utsättningen för att kunna växa och utvecklas. 

Vi har flera byggprojekt på gång, som den 
tredje etappen i området Norra Luthagen, 
HSB Brf 54 Normann, samt ett nytt projekt i 
Ultuna Trädgårdsstad; HSB Brf 403 Ultuna 
Ängar. Tack vare vår kooperativa form har vi 
möjlighet att ge tillbaka hela vår vinst till er 
medlemmar. Inte i form av utdelning, utan 
genom att fortsätta investera i verksamheten 
och nya bostäder. I nya förbättrade tjänster, i 
en ökad nyproduktion och i fortsatt utveck-
lade medlemserbjudanden.

Samtidigt har HSB ett stort engagemang i 
hållbarhetsfrågor. Vi strävar alltid efter att vara 
en föregångare när det gäller socialt ansvars-
tagande och miljöengagemang, för att skapa 
en levande och stimulerande miljö där alla 
kan trivas.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
alla som varit delaktiga 
i HSB Uppsalas 
utveckling under 
2017: Våra 
medlemmar, 
hyresgäster, 
kunder, 
förtroende-
valda och 
inte minst 
våra medar-
betare! 

Göran Jaxéus
Verkställande Direktör



Byggnation av HSB Brf 48 Börjetull pågår.



UTGÅNGSPUNKTER FÖR EN 
HÅLLBAR VERKSAMHET
Tänk dig en organisation som jobbar med utgångspunkterna engagemang, trygghet, 
hållbarhet, omtanke och samverkan, för att du och dina grannar ska bo bra. En 
organisation där alla kan vara med och bestämma. Där vinsten inte går till aktie- 
ägare, utan tillbaka till boendet. För en trygg ekonomi, för klimatsmarta fastigheter 
i sunda material och för att var och en ska få en boendemiljö som gör vardagen 
enklare och trevligare. Den organisationen heter HSB. Sedan 1923 (1933 i Uppsala) 
har vi verkat för att skapa det goda boendet. Det är här möjligheterna bor.

Så beskriver vi oss själva och det är så vi arbetar; 
vi ägs och finns till för våra medlemmar. Inga 
vinster tas ut, allt investeras i nya bostäder till 
nytta för våra medlemmar. Vår förenings grund- 
idé är att tillhandahålla ett tryggt och prisvärt 
boende genom sparande, byggande och för-
valtning, vilket skapar värde för både våra 
medlemmar, det sammanhang vi är verksamma 
i och HSB-organisationen i stort. 

STRUKTUR
För att tydliggöra medlems- respektive affärs-
perspektivet har vi organiserat verksamheten i 
olika juridiska personer. Affärsverksamheten 
bedrivs till största delen genom det helägda 
dotterbolaget Upplands Boservice AB. I HSB 
Uppsala ek. för. finns i huvudsak funktioner 
för koncernledning, medlemsverksamhet, 
nyproduktion, ägande och förvaltning av 
hyresfastigheter, samt tillhandahållande av 
förvaltartjänster. Nyproduktionen av bostäder 
bedrivs genom ett samarbetsavtal med HSB 
ProjektPartner AB.

MARKNAD
HSB Uppsalas enskilda medlemmar och HSB 
bostadsrättsföreningar utgör basen för verk-
samheten. Den affärsdrivande service- och 
förvaltningsverksamheten riktar sig till bostads-
rättsföreningar, andra fastighetsägare och 
övriga aktörer på fastighetsmarknaden. Våra 
geografiska verksamhetsområden är Uppsala, 
Knivsta, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammars kommuner.

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
HSB-rörelsen har vissa gemensamma styrdoku-
ment. Ett är HSBs kod för föreningsstyrning. 
Redovisning av arbetet med koden görs i 
Föreningsstyrningsrapporten som ingår i denna 
årsredovisning. Ett annat styrdokument är HSBs 
varumärkesriktlinjer, som anger ramarna för 
hur varumärket HSB får användas. Ett tredje 
styrdokument är HSBs kompass, som innehål-
ler gemensamma mål och fokusområden för 
HSB. Dessa styrdokument utgör ett av under-
lagen vid upprättandet av HSB Uppsalas verk-
samhetsplan.

UPPLANDS BOSERVICE AB 
Bildat: 1995.
Nettoomsättning 2017: 162 mkr.
Anställda vid årsskiftet 2017/2018: 176.
I HSB Uppsala koncernen sedan 1995.

Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar flertalet förekommande arbeten med anknytning till fastighetsskötsel. 
Däri ingår allt från löpande drift- och skötselåtgärder till ombyggnation av våtrum, kök och tvättstugor. 
Den ekonomiska uppdragsförvaltningen omfattar i princip alla administrativa tjänster som erfordras för att förvalta 
bostäder och andra fastigheter. 
Företagets ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 respektive miljöcertifierat enligt ISO 
14001:2004.

HSB UPPSALAS KONCERNBOLAG

Utgångspunkter för en hållbar verksamhet
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ANDEL KVINNOR OCH MÄN
Anställda inom koncernen.

Kvinnor, 25% Män, 75%

ÅRET I KORTHET
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Här redovisas nyckeltal för verksamhetsåret 2017 gällande HSB Uppsala-koncernen. 
Uppgifter från tidigare år redovisas i grå grafik.

2015 2016 2017

ANTAL BOSPARARE

Andelen av koncernens tillgångar som är  
finansierade med egna medel.

SOLIDITET

Året i korthet

2013 2014 2015 2016 2017

3 964
4 476

4 969

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

NETTOOMSÄTTNING, mkr
Summan av alla intäkter under året.

BALANSOMSLUTNING, mkr
Summa tillgångar.



FÖRENINGSVERKSAMHET

MEDLEMSUTVECKLING OCH BOSPARANDE
Under året steg antalet medlemmar till 20 187, 
en ökning med 3,3 procent, och antalet bospa-
rare ökade från 4 476 till 4 969 stycken. Orsaken 
till den goda utvecklingen är delvis att Uppsala 
är en av de platser som växer, med flera pågå-
ende HSB-byggprojekt och fortsatt hög efter-
frågan på bostäder. I december genomförde 
HSB Riksförbund en bosparkampanj. På lokal 
nivå förstärkte vi kampanjen ytterligare med 
tv-reklam och inslag som videoannonsering på 
nätet.

Digitaliseringsarbetet går vidare. Under 
året inleddes arbetet med Mitt HSB för att 
kunna sjösätta den utvecklade medlemsporta-
len 2018, där en viktig del är det digitala med-
lemsbeviset. En HSB-gemensam teknisk lösning 
för uthyrning av hyresrätter implementerades, 
med effekten att våra lediga lägenheter bättre 
integreras på hsb.se. I samband med övergången 
införde vi krav på medlemskap för att kunna 
göra intresseanmälan på ledig hyresrätt.

Som ett led i anpassningen till riksgemen-
samma bosparregler, infördes regeln att bospar- 
poäng för hyresrätter nollställs i samband med 
kontraktsskrivning. Nya nationella bosparregler 
antogs under 2017 och träder i kraft 2018. Vid 
bosparstämman i mars valdes fullmäktige-
representanter till HSB Uppsalas stämma. 

KURSVERKSAMHET OCH DIALOG
Med grundkurser, funktionskurser och special-
kurser i bland annat juridik och entreprenad-
upphandling erbjuder HSB Uppsala verktyg 
som gör att föreningen kan förvaltas på ett 
tryggt och säkert sätt. Kurstillfällena ger även 
möjligheter till erfarenhetsutbyte. 10–12  
utbildningar har genomförts med cirka 200 
deltagare och goda omdömen. 

Under året har arbetet med att utveckla 
plattform för dialog inom regionen fortsatt. 
Samarbetet inom Fyrklövern, med Mälardalen,  
Dalarna, Värmland, har utökats till en sjuklöver 
med Södermanland, Södra Norrland och Norr, 
som ett sätt att utbyta erfarenheter. På det 

nationella planet har vi deltagit i medlemsnät-
verk och nätverk för kommunikation och 
marknad, för att ta del av och påverka priorite-
rad gemensam utveckling.

STADGAR
Våren 2016 beslutade riksdagen att ändra 
Lagen om ekonomiska föreningar på en rad 
punkter. Samtliga ekonomiska föreningar i 
Sverige påverkas av lagändringen. Riksdagens 
beslut innebär att bostadsrättsföreningarnas 
stadgar måste uppdateras och senast 30 juni 
2018 ha antagits på den första av två stämmor. 
Arbetet med att stötta våra bostadsrättsfören-
ingar i processen att anta nya stadgar har varit 
ett fokusområde under året.

MEDLEMSAKTIVITETER OCH  
MARKNADSKOMMUNIKATION
Under 2017 genomfördes många uppskattade 
medlemsaktiviteter med nära 4 000 deltagare. 
Ett av inslagen var Parksnäckan i Stadsträdgår-
den, där HSB hade en egen kväll och dess-
utom erbjöd medlemsbiljetter till sommarens 
övriga föreställningar.

Andra exempel på aktiviteter var guidad 
parkvandring i Enköping, nationaldagsfirandet 
Öppen hamn, trädgårdskväll i handelsträdgård, 
medlemskvällar på lokala företag och en rad 
biokvällar på aktuella filmer.

Satsningen på sport innebär fortsatt stöd 
till lokala idrottsaktiviteter, som gett fria med-
lemsentréer till olika matcher. Engagemanget 
för lokala föreningar har utvecklats, och under 
året stöttade HSB för första gången ett para-
idrottsligt arrangemang.

Arbetet med Forza går vidare tillsammans 
med Uppsala Stadsmission och klädboxarna 
fortsätter att generera intäkter till deras verk-
samhet. Vi stöttar för andra året Stadsmissio-
nens arbete på Mikaelsgården genom deras 
kampanj ”Portionskampen” och stödet till 
Uppsala nations julfirande fortsätter. Så även 
stödet till välgörenhetsorganisationen We 
Effect med 2 kr av varje medlemsavgift. 

Bospartrenden håller i sig och vi satsar vidare på medlemsdialog. Med regionala träffar, stadgearbete, 
kompetensutveckling och olika medlemsaktiviteter har mycket hänt under året. Dessutom fortsätter 
vårt sociala ansvarstagande med inslag som julfirande på Upplands nation och samarbete med 
Uppsala Stadsmission.

Föreningsverksamhet
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Öppen hamn, bosparkampanj samt  
medlemskonsert i Parksnäckan. 





NYPRODUKTION

OFÖRÄNDRAD PRODUKTIONSTAKT
Produktionstakten har varit fortsatt hög även 
om en viss avmattning märktes under senare 
delen av året. Orsaken är främst riksdagens 
beslut om strängare amorteringskrav för lån-
tagare, som lett till större försiktighet bland 
bostadsköparna. Trots det fanns vid årsskiftet 
få osålda lägenheter i HSBs portfölj. Arbetet 
med Brf 402 Hamnen och Brf 48 Börjetull 
fortskred och under året var 323 lägenheter i 
produktion, att jämföra med 528 lägenheter 
föregående år. Vid årets slut hade två projekt 
färdigställts, Brf 401 Ågatan och Brf 49 Sten-
yxan, och per den sista december uppgick 
antalet producerade lägenheter till totalt 219. 

KONKURRENSUTSATT MARKNAD
Uppsala är en av få städer som har en obruten 
tillväxt. De senaste åren har bostadsmarknaden 
dock fått många nya aktörer vilket lett till en 
viss uppbromsning. För HSB Uppsala innebär 
den nya konkurrenssituationen att det blir 
viktigare att fortsätta jobba för geografisk 
spridning, men också att skapa variation för 
vilka vi bygger. Att producera bostäder på olika 
platser och med olika prisintervall är ett viktigt 
steg för att tillgodose medlemmarnas behov 
och påverka utvecklingen av regionen. Som ett 

resultat har HSB bland annat inlett ett sam-
arbete med SHH Bostad och förvärvat två 
fastigheter i Enköping för framtida bostads-
produktion. Även i Tierp pågår arbetet med 
detaljplanen för en centralt belägen fastighet.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HÅLLBARHET I 
FOKUS
Ambitionen att leva hållbart ökar och Uppsala 
kommun har beslutat att Uppsala ska bli  
Sveriges främsta cykelstad. Under året tecknades 
markanvisningsavtal för Ulleråker, där vi till-
sammans med Peab och Kärnhem producerar 
cirka 270 lägenheter varav en tredjedel tillfaller 
HSB. Husen byggs i miljövänliga material och 
området genomsyras av inslag som gemen-
samma mötesplatser, mobilitetsplan, laddnings-
stolpar och kollektivtrafikkort för lägenhets-
köparen. För att möta utmaningarna med 
klimatförändringar och ökande konkurrens 
om energi fortsätter vi projektera våra nya 
bostäder i enlighet med Sweden Green Building 
Councils klassificering Miljöbyggnad Silver. 
Som ett led i arbetet med att successivt övergå 
till klimatsmarta energikällor har huset i HSB 
Brf 48 Börjetull försetts med solceller. Huset 
i HSB Brf 402 Hamnen har förberttts för 
solceller.

Som bostadsbolag har HSB sin givna plats i historien, och alltsedan bildandet 
1923 har fokus legat på bra boende och god ekonomi för våra medlemmar. När 
regionen växer vidare är HSB Uppsala en av dem som står för trygghet och 
kompetens. Fram till 2030 beräknas antalet invånare i Uppsala län att växa till 
400 000 personer.

Nyproduktion
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VÅRA PROJEKT
NORRA LUTHAGEN
Produktionen av etapp 2, Brf 48 Börjetull pågår. Per 
sista december var 57 lägenheter av totalt 61 sålda. 
Inflyttning påbörjades under kvartal fyra 2017.

ÅSIKTEN
Etapp 1 av Åsikten, Brf 401 Ågatan, gick enligt plan. 
Inflyttning skedde i juni 2017 då samtliga köpare 
flyttade in.
     Arbetet med etapp 2, Brf 402 Hamnen, fortsätter. 
Vid årsskiftet var 150 av 158 lägenheter sålda. Planerad 
inflyttning sker med start i juni 2018 och beräknas pågå 
till juni 2019. Totalt omfattar projektet nio trapphus.

STENHAGEN
I den andra etappen, Brf 49 Stenyxan, såldes  
samtliga lägenheter under 2016 och 28 av totalt 56 
köpare flyttade in under sista kvartalet 2016.  
Resterande flyttade in under maj 2017.

ULTUNA
I Ultuna förvärvades mark för cirka 100 lägenheter av 
Besqab.

ULLERÅKER
Under året tecknades markanvisningsavtal avseende 
Ulleråker för 270 lägenheter i samarbete med Peab 
och Kärnhem.

KORSÄNGEN OCH KRYDDGÅRDEN
I ett samarbete med SHH Bostad har två fastigheter 
förvärvats i Enköping för framtida bostadsproduktion.
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Visnsingslägenhet i HSB Brf 48 Börjetull.



FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

HSB Uppsalas förvaltningsenhet erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning, i 
första hand till bostadsrättsföreningar, men också till externa fastighetsägare. 
Våra uppdragsgivare utgörs till största delen av medlemsföreningar i HSB Uppsala 
men också privata bostadsrättsföreningar, andra kommersiella verksamheter samt 
HSB Uppsalas egna fastigheter.

LÅNGSIKTIGT OCH TRYGGT
Våra förvaltningstjänster ger långsiktig vägled-
ning och säkerställer att fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar får det stöd de ska. I 
uppdraget har vi dels rollen som rådgivare och 
rapportör i frågor som rör det löpande arbetet. 
Dels hjälper vi till med att upprätta driftavtal 
för fastigheten; renhållning, fastighetsskötsel, 
lokalvård och bredband, samtidigt som vi 
administrerar uthyrning av lokaler och är kund-
ens kontaktperson gentemot entreprenörer.

EN TILLBAKABLICK
De senaste åren har förvaltningssidan känne-
tecknats av hög efterfrågan. Så även i år med 
flera nyproducerade föreningar, även om till- 
växten stagnerade något mot slutet av 2017. 
Nya förvaltningsavtal tecknades med sex bo-
stadsrättsföreningar varav fem HSB-bostads-
rättsföreningar. Riksdagens beslut om stadge-
ändringar medförde mycket arbete med att 
hjälpa enskilda föreningar, och på sikt kan den 
utökade kundstocken leda till behov av för-
stärkning på förvaltningssidan.

UTVECKLING, KOMPETENS OCH  
KOMMUNIKATION
Målet är att förenkla kommunikationen med 
våra medlemmar och föreningar. Arbetet med 
HSB Portalen har kommit en bit på väg och 

digitaliseringsprocessen fortsätter. I takt med 
att användarna lär sig systemet kommer HSB 
Portalen att underlätta brf-styrelsernas arbete 
och tillhandahålla relevant information och 
dokument kring exempelvis lägenhetsöver-
låtelser, stadgar och driftfrågor.

En undersökning som genomfördes under 
året visar på hög kundnöjdhet i de 78 förening-
arna, med en svarsfrekvens på 85–90 procent. 

Arbetet med att utveckla förvaltningsavdel-
ningens arbete pågår kontinuerligt och under 
året besökte vi våra kollegor i Region Malmö 
för erfarenhetsutbyte.

FRAMTIDA MÅL OCH UTMANINGAR
Den långsiktiga målsättningen kvarstår att bli 
den största aktören med flest nöjda kunder på 
förvaltningsmarknaden i Uppsala. Det innebär 
att vi ska vara fortsatt starka, ha en tillväxt som 
svarar upp mot en växande kundstock, och 
utföra uppdragen professionellt och med hög 
kvalitet. God kompetens, styrning och sam-
verkan är förutsättningarna för att växa och 
samtidigt tillgodose befintliga kunders behov 
på ett så bra vis som möjligt. 

KUNDSTATUS
Totalt förvaltades 78 bostadsrättsföreningar i 
regionen, motsvarande 7 449 lägenheter vid 
årsskiftet.

Förvaltningstjänster
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Fastighetsförvaltare ute på jobb.



EGNA FASTIGHETER

Syftet med att äga fastigheter är att kunna erbjuda våra medlemmar boende även 
i hyresrätt, och därmed attrahera fler medlemmar, samt att ge HSB Uppsala en 
tillfredsställande avkastning på investerat kapital.

Våra egna fastigheter är belägna i Uppsala och 
Enköping och består huvudsakligen av uthyr-
ningsbar bostadsyta. Uthyrningen sker i första 
hand till föreningens bosparande medlemmar. 
På det här sättet kan HSB Uppsala tilltala nya 
kategorier medlemmar. 

Fastighetsbeståndet består av 1 115 bostads-
lägenheter med en sammanlagd uthyrningsbar 
yta på 73 167 kvadratmeter. I Uppsala bytte 59 
lägenheter hyresgäster under det gångna året 
och i Enköping 47 stycken. 

Fastigheterna rymmer även uthyrningsbara 
lokaler med en total yta på 15 466 kvadratmeter. 

KVALITET
Vår ambition är att ha attraktiva lägenheter 
med nöjda hyresgäster. Vart tredje år genom-
förs därför en enkätundersökning bland de 
boende, som mäter hur belåtna våra hyresgäster 
är och vilka förbättringsområden vi ska priori-
tera. Utifrån resultaten tas en handlingsplan 
fram, för att tillmötesgå de förbättringsförslag 
som framkommer.

Undersökningen som genomfördes 2017 
visar att HSB får höga betyg som hyresvärd. 
Två områden som prioriteras och som vi jobbar 
med är information och trygghet. Under året 
har digitala informationstavlor satts upp i 
Enköping och arbetet med att sätta upp tavlor 

i Uppsala påbörjades. Arbetet med ökad belys-
ning pågår, och i samarbete med flera lokala 
aktörer som hyresgästföreningen, polisen, 
brandkåren, fastighetsskötare och kommunen, 
har trygghetsvandringar genomförts för att 
identifiera och åtgärda behov kring låssystem, 
källargångar, belysning och gångstigar.

UNDERHÅLL
Upprättandet av underhållsplaner blev klart 
för samtliga fastigheter i vårt bestånd. På 
Sernanders väg slutfördes takbytet som inleddes 
2016. Arbetet med byte av golvmattor och 
ommålning av korridorer pågår. Under året 
genomfördes dessutom en ekonomisk inven-
tering av alla våra fastigheter.

UTVECKLING
På Vallongatan pågår arbetet med verksamhets-
anpassning av våra kommersiella lokaler. 2016 
fattades beslut om byte av teknisk plattform för 
uthyrning av våra hyresrätter och implemente-
ringen genomfördes.

För att uppnå klimatavtalets mål med 
sänkta koldioxidutsläpp arbetar vi vidare med 
att minska energiförbrukningen i våra fastig-
heter. Arbetet med energioptimering fortlöper, 
exempelvis med byte till LED-lampor och 
driftoptimeringsåtgärder.

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2017
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EGNA FASTIGHETER

Uppsala Bostäder Lokalyta

Löten 4:3 Ferlinsgatan 1-23 194

Kvarngärdet 29:4 S:t Persgatan 38 21

Fålhagen 6:2 Botvidsgatan 14 22 53

Dragarbrunn 26:5 Östra Ågatan 35 17 208

Fålhagen 21:3 Hj. Brantingsgatan 15 8

Luthagen 63:3 Kyrkogårdsgatan 39 24 275

Luthagen 67:7 Sysslomansgatan 25 33 709

Kungsängen 8:4 Östra Ågatan 65 20 124

Flogsta 16:1 Sernanders väg 13-16 224 916

Dragabrunn 5:5 Kungsgatan 10 23

Fålhagen 23:6 Frodegatan 20-30, Torkelsgatan 9, 11, 62 623

Österängsgatan 4, 6A-B

Boländerna 9:12 Märstagatan 4-6, Knivstagatan 5 4 050

Librobäck 9:2 Vallongatan 1 7 702

EGNA EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Storvreta 1:93 Lena-Årby 3 : 4, 1, 3, 4 Fullerö 23 : 13, 7

Storvreta 1:94 Lena-Årby 4 : 4 Tierp 87 : 5

Storvreta 3:15 Lena-Årby 4 : 7 Tierp 132 : 3

Enköping

S:t Ilian 7:1, 15:4 S:t Larsgatan 9-21 137 628

Långgatan 7-11

Fjärdhundragatan 8-12

S:t Olofsgatan 16-18

Skyttegatan 2-4

Salagatan 7-9

Vårfrugatan 5A-7B

Galgvreten 37:1 Örtagatan 6-16 330 178

37:2, 37:3, 39:1, 39:2 Fabriksgatan 7-13

Summa egna fastigheter, Uppsala och Enköping 1 115 15 466 m2



HÅLLBARHET OCH KVALITET

Hållbarhet är en av HSB-organisationens kärnvärden. Att ständigt sträva efter att 
minimera vår klimatpåverkan är en naturlig del i det löpande arbetet.

CERTIFIERING AV KVALITETS- OCH  
MILJÖLEDNING
2016 lyckades HSB Uppsala som första HSB-
regionförening uppgradera certifikaten till de 
nya kraven för ledningssystem, enligt ISO 9001 
(kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Under året 
har certifikatet granskats och godkänts av en 
uppföljningsrevision, där RISE, Research 
Institutes of Sweden, stämt av hur väl HSBs 
rutiner motsvarar den nya standarden.

KLIMAT
Tillsammans med övriga HSB-regionföreningar 
arbetar HSB Uppsala vidare mot klimatmålet 
att till år 2023 minska utsläppen av koldioxid-
ekvivalenter per uppvärmd kvadratmeter med 
50 procent, jämfört med nivåerna som upp-
mättes 2008. En koldioxidekvivalent är en 
mängd växthusgas, omräknat till den mängd 
koldioxid som ger samma klimatpåverkan. 
Som exempel motsvaras 1 kg metan av 21 kg 
koldioxid.

Vid delmålet 2016 uppvisades så goda resultat 
att HSB Riksförbund höjt takten, och det nya 
målet till 2023 är en minskning med 75 procent.

HSB Uppsalas ambition är att nå HSB 
Riksförbunds mål, och hela koncernen har 
vidtagit flera förbättringsåtgärder. Arbetet med 
energioptimering av fastigheterna pågår, och 
en kartläggning har gjorts för att utvärdera 
användandet av solpaneler. Samtidigt testas 
injustering av nya värmesystem i fastigheterna. 
Dotterbolaget Upplands Boservice har övergått 
helt till HVO, ett fossilfritt och förnyelsebart 
bränsle som kommer att ge mycket stor effekt 
på koldioxidutsläppen. Samtidigt byts motor-
parken successivt ut genom att de varje år 

köper in nya elfordon. På huvudkontoret har 
dessutom ett antal HSB-tjänstecyklar köpts in, 
för att smidigt kunna ta sig till dotterbolaget 
och kunder i närheten. 

HSB Uppsalas delmål 2016, en minskning 
med 30 procent, nåddes med råge: 43 procent 
sedan startåret. Samma trend fortsatte under 
2017 som enligt de preliminära siffrorna visar 
minskade utsläpp med 48 procent. Nästa delmål 
ska följas upp 2020.

Värt att notera är faktorer som påverkar 
lokalt. I Uppsala eldar Vattenfall exempelvis 
fortfarande med torv, vilket gör det svårt att på 
egen hand påverka våra utsläpp. Torvdriften 
ska dock fasas ut helt och hållet, med början 
under 2018. Vattenfall beräknar därmed att 
halvera sina klimatpåverkande utsläpp till 2020.

NYBYGGNATION
HSB Uppsalas ambition är som tidigare att 
producera nya bostäder på nivå Silver enligt 
certifieringssystemet Miljöbyggnad. Syftet med 
Miljöbyggnad är att utforma miljömässigt 
hållbara fastigheter, med lägre driftskostnader 
och tydlig uppföljning av byggnationen, och 
konkret innebär det att byggnaden är bättre 
än vad lagen kräver inom exempelvis energi-
användning, sund inomhusmiljö och giftfria 
byggmaterial. Under året certifierades två av 
HSB Uppsalas projekt för Miljöbyggnad Silver, 
HSB Brf 48 Börjetull och HSB Brf 402 Hamnen. 
Dessutom verifierades att HSB Brf 69 Solupp-
gången är nivå Silver, vid en uppföljande 
kontrollmätning som görs två år efter upp-
förandet. HSB Brf 48 Börjetull i Uppsala har 
utrustats med solceller.

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2017
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Takarbete pågår på HSB Brf 48 Börjetull.  
Taket utrustades senare med solceller.



MEDARBETARE

HSB Uppsalas verksamhet och ekonomiska resultat är beroende av att 
medarbetarna i koncernen trivs, utvecklas och kan göra en god arbetsinsats. 
Det långsiktiga målet är kompetenta och engagerade medarbetare. För att 
uppnå detta mål krävs en bra arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, engagerat 
ledarskap, ändamålsenliga personalförmåner samt möjligheter till delaktighet. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
HSB Uppsala och dess dotterbolag Upplands 
Boservice AB strävar efter att vara attraktiva 
arbetsgivare som lockar rätt kompetens.

Under 2017 har vi gjort en satsning på 
ledarskapet genom att ha gemensamma chefs-
möten i olika konstellationer. Områden som 
behandlats har varit nyheter inom arbetsrätten, 
lönesamtal, arbetsmiljöfrågor och dessutom 
har en särskild chefsintroduktion genomförts 
för nya arbetsledare i Enköping. Syftet med 
chefsträffarna är också att få viktig input till 
ledningen för en bra planering av den fort-
satta verksamheten.

Arbetet med att implementera viktiga 
policyer och riktlinjer som styr till exempel 
arbetsmiljöarbetet har fortsatt. Nya riktlinjer 
för krishantering har arbetats fram och håller 
på att implementeras.

Eftersom vi har sex olika avtalsområden att 
arbeta med bland personalen i koncernen har 
vi genomfört ett kvalitetssäkrande arbete när 
det gäller våra anställningsavtal.

Vi deltar i olika samarbeten och nätverk 
inom HSB och fastighetsbranschen som syftar 
till att locka rätt personer till våra verksamheter 
samt att marknadsföra våra arbetsplatser. 

Vi har under 2017 fortsatt att satsa på 
personalen i form av goda arbetsmiljöåtgärder, 
friskvårdsmöjligheter, personalförmåner, 
sociala aktiviteter och attraktiva arrangemang. 
Under året har vi kommit igång med ett pilot-
projekt utifrån en framtagen modell för att 
lättare kunna rekrytera och introducera till 
uppdraget som HSB-ledamot, både på kort 
och lång sikt.

En betydelsefull del inom HR är det koncern- 
övergripande arbetet med personalpolitik och 
det utvecklingsarbete som är kopplat till med-
arbetarna. Största andelen anställda finns 
inom dotterbolaget, och flera specialistfunk-

tioner arbetar koncernövergripande inom 
områdena IT, kvalitet- och miljö, personal/HR 
samt kommunikation/marknadsföring.

Vid Upplands Boservice har en omfattande 
digitalisering av arbetssätten genomförts under 
de senaste åren, vilket kommer kräva ytterligare 
stöd ute i de olika verksamheterna under 
kommande år.

HR-ARBETET VID HSB UPPSALA
Under året genomfördes en medarbetar- 
undersökning, vars resultat var mycket positivt 
totalt sett. Framförallt kan man utläsa att det 
som blivit bättre jämfört med tidigare år är 
information, målbild och trivsel med avseende 
på stämning och arbetsklimat. 

En granskning av Arbetsmiljöverket har 
genomförts med gott resultat. Inriktningen var 
organisatorisk och social arbetsmiljö, och vi 
fick bland annat i uppdrag att redovisa hur vi 
tänker undersöka och riskbedöma chefernas 
arbetsmiljö samt hur vi planerar för den årliga 
uppföljningen av arbetsmiljöarbetet i organisa-
tionen. Redovisningen av våra planerade 
åtgärder är godkända av myndigheten.

Fem personer har av olika skäl slutat under 
2017. Ett par visstidsanställningar som upp-
hört, en pensionering och två som valt att gå 
till andra anställningar. Detta har skapat ett 
visst tjänsteutrymme som vi valt att använda på 
det sätt som gynnar verksamheten bäst, och 
utifrån förändrade externa och interna krav. 
Ett omfattande rekryteringsarbete förbereddes 
och påbörjades under hösten 2017; en projekt-
ledare (ej tillsatt) och en ny förvaltare inom 
egna fastigheter, en fastighetsjurist och en 
kommunikations- och marknadschef. Den 
senare är resultatet av en organisationsföränd-
ring som innebär att medlemsområdet i högre 
grad blir en spetskompetens och medlems-
chefen kan koncentrera sina resurser inom det 

Medarbetare
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området. Den nya kommunikations- och mark-
nadschefen blir därmed personalansvarig chef 
för kundcenter och kommunikatör/informatör.

Satsningen på egna fastigheter har sin 
grund i ett mål som syftar mot bättre avkast-
ning på sikt och en modernisering av arbetet 
med de egna fastigheterna.

Den fysiska arbetsmiljön och ökad trivsel i 
lokalerna har haft fortsatt fokus. En särskild 
riskanalys har gjorts med avseende på hot och 
våld, vilket lett fram till ett nyinstallerat larm 
och att samtliga anställda vid HSB Uppsala fått 
utbildning i hantering av allvarliga situationer 
som kan uppstå.

Arbetet med att uppdatera våra befattnings-
beskrivningar har fortsatt, vilket förhoppnings-
vis skapar bättre tydlighet, vilket efterlysts i våra 
tidigare medarbetarundersökningar.

PERSONALFAKTA OCH HÄLSOLÄGET
Genomsnittligt antal anställda inom HSB 
Uppsalakoncernen har under året varit 183 
stycken, uppdelade enligt följande:

HSB Uppsala: 25 anställda varav samtliga är 
tjänstemän. Könsfördelningen var 16 män (64 
procent) och 9 kvinnor (36 procent), vilket 
innebär en liten fortsatt utjämning av könsför-
delningen jämfört med föregående år. Genom-
snittsåldern var drygt 46 år som tidigare. Inom 
ramen för HSB Uppsalas verksamhet finns 
koncernledning, fastighetsavdelning, förvalt-
ningsavdelning, medlemsavdelning, IT samt 
HR. Personalomsättningen har varit ca 12 
procent under 2017, vilket förklaras med att 
en person startade sin anställning under året 
och fem slutade på grund av olika skäl.

Upplands Boservice AB: 158 genomsnittligt 
anställda under året, varav cirka 65 fastighets-
skötare, drygt 60 inom teknik (snickare, VS, 
elektriker, ventilationstekniker, reparatörer, 
målare), samt ett 30-tal tjänstemän inklusive 

chefer/arbetsledare. Av tjänstemännen arbetar 
cirka 25 stycken med ekonomisk förvaltning, 
hyresavisering, ordermottagning- och/eller 
driftassistans, det vill säga direkt ut mot kund. 
Av de 158 anställda under året finns 47 vid 
driftenheten i Enköping och 111 i Uppsala. 
Totalt sett är 77 procent män och 23 procent 
kvinnor, vilket totalt sett innebär att andelen 
kvinnor därmed har ökat något. Medelåldern 
är 46 år.

Noteras kan att en förändring på grund av 
ekonomiska skäl, innebärande nedskärning av 
personal, genomfördes i Enköping under 
våren 2017. Denna berörde främst snickare 
och tjänstemän, och åtgärderna utvärderades 
vid årsskiftet. Förändringarna har i stort sett 
haft avsedd effekt.

Vi har skapat förutsättningar för en senior-
klubb inom koncernen som haft ett antal 
givande aktiviteter för pensionerade medar-
betare under 2017.

Sjukfrånvaron vid HSB Uppsala var under 
2017 0,98 procent av den arbetade tiden, en lätt 
ökning jämfört med föregående år (0,86), men 
alltjämt en låg sjukfrånvaro, vilket är positivt. 

Upplands Boservice hade en sjukfrånvaro 
på 5,36 procent av arbetad tid, en minskning 
från 7,31 (2016) och 5,70 (2015), vilket är 
mycket positivt. Framförallt i Enköping har 
sjukfrånvaron minskat. Positivt är att båda 
driftenheterna uppvisar relativt låga tal på 
korttidssjukfrånvaron, 2,41 respektive 2,33 
procent. Den har fortsatt att minska från 
föregående år och en målsättning har varit att 
den ska vara under 3 procent, vilket vi klarar.

Fortsatt satsning på aktivt arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet planeras, liksom före-
byggande friskvård, chefsstöd och till viss del 
förbättrade rutiner. Under 2018 genomförs 
hälsoundersökningar inom hela koncernen 
genom företagshälsovården.

Två av våra glada fastighetsförvaltare.



FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 

Styrningen av HSB Uppsala sker via föreningsstämman, styrelsen och verkstäl-
lande direktören i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, föreningens 
stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

FÖRENINGSSTÄMMA
HSB Uppsalas högsta beslutande organ är 
föreningsstämman, som väljer föreningens 
styrelse. Till föreningsstämmans uppgifter hör 
också att bland annat fastställa föreningens 
balans- och resultaträkningar, att besluta om 
disposition av resultatet av verksamheten samt 
att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
och VD. Föreningsstämman väljer också HSB 
Uppsalas revisorer. Den ordinarie förenings-
stämman 2017 hölls den 18 maj i Swedbanks 
lokaler på Bäverns Gränd och avslutades med 
en gemensam middag på Elite Hotel Academia. 
Vid stämman deltog 71 personer varav 36 var 
fullmäktigerepresentanter eller suppleanter 
för bostadsrättsföreningarna och fyra var repre- 
sentanter för fria gruppen/ bospararna. Vid 
stämman var samtliga styrelsens ledamöter när- 
varande. Dessutom var VD och en av föreningens 
revisorer närvarande. Protokoll från förenings-
stämman publicerades inom tre veckor efter 
stämman.

VALBEREDNING
Vid föreningsstämman 2017 utsågs en valbe-
redning med uppgift att bereda och framlägga 
förslag för föreningsstämman avseende val av 
styrelseledamöter och revisor samt styrelse- 
och revisionsarvode. Valberedningen samman-
träder vid behov, dock minst en gång per år. 
Valberedningen består av: Agneta Gille,  
sammankallande, Monica Östman samt Christer  
Andersson. Valberedningen har arbetat i 
enlighet med den instruktion som fastställdes 
vid stämman 2017. Redovisning av valbered-
ningsarbetet har lämnats på föreningens 
hemsida. Valberedningen har upprättat sitt 
förslag utifrån bland annat en bedömning av i 
vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller 
de krav som kommer att ställas mot bakgrund 
av föreningens framtida situation. Valbered-
ningen har vidare tagit del av styrelsens utvär-
dering, samt genomfört egna intervjuer med 
sittande styrelseledamöter.

STYRELSE
HSB Uppsalas styrelse beslutar i frågor som rör 
föreningens strategiska inriktning, investeringar, 
finansiering, organisationsfrågor, förvärv och 
avyttringar samt viktigare policyer. Styrelsens 
arbete regleras bland annat av lagen om eko-
nomiska föreningar, föreningens stadgar, HSBs 
kod för föreningsstyrning och HSB Kompassen, 
samt den arbetsordning som styrelsen fastställt. 
Föreningsstämman 2017 beslutade att styrelsen 
ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Tre 
ledamöter kvarstod sedan stämman 2016, 
varför stämman hade att utse tre ledamöter för 
en period av två år. Stämman beslutade att utse 
Göran Johansson, Torsten Skatt samt Johanna 
Norberg genom omval. Dessutom utsågs vid 
föreningsstämman Lena Rönnberg till styrel-
sens ordförande för en period av ett år. För-
utom detta ingår i styrelsen två ledamöter 
utsedda av de anställda. Styrelsen konstituera-
de sig den 18 maj 2017.

STYRELSENS ERSÄTTNING
Föreningsstämman fastställde också styrelsens 
arvoden. Till styrelsens ordförande utgår ett 
årligt arvode om 89 600 kronor, till övriga 
ledamöter 17 920 kronor. Sammanträdes- 
arvodet uppgår till 1 344 kronor per bevistat 
sammanträde. Ersättning för förlorad arbets-
förtjänst kan erhållas efter särskild framställan. 
Stämman beslutade även att ledamöter som 
deltar vid särskilda uppdrag kan erhålla ersätt-
ning efter beslut av styrelsen.

STYRELSENS ARBETSORDNING, SAMMANTRÄ-
DEN OCH OBEROENDE
Styrelsens arbete utgår från en årligen fast-
ställd arbetsordning som reglerar styrelsens 
inbördes arbetsfördelning, beslutsordning 
inom föreningen, styrelsens mötesordning 
samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens 
arbete följer en fast planering för att säker-
ställa styrelsens behov av information och en 
lämplig arbetsfördelning mellan styrelse och 
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VD. De på styrelsen ankommande kontroll-
frågorna handhas av styrelsen i dess helhet i 
samband med sammanträdena. Dessutom 
rapporteras varje år de iakttagelser från 
granskningen och de bedömningar av fören-
ingens interna kontroll, som föreningens 
revisorer gjort. Under 2017 har styrelsen haft 
sju sammanträden, varav ett per capsulam. 
Följande sammanställning redovisar styrelsens 
sammansättning efter stämman 2017, vissa 
uppgifter om ledamöterna, år för inval, när-
varo vid styrelsesammanträden under 2017 
och uppgift om oberoende enligt Koden. HSB 
Uppsalas styrelse uppfyller under 2017 kodens 
krav att majoriteten av ledamöterna ska vara 
oberoende i förhållande till föreningen och 
ledningen.

EXTERNA REVISORER
En av HSB Uppsalas revisorer, jämte suppleant, 
väljs av föreningsstämman. Därutöver utser 
HSB Riksförbund en revisor. HSB Uppsalas 
stämmovalda revisor är Liselotte Herrlander, 
Herrlander Revision AB, med Niklas Jonsson, 
PwC, som suppleant. Liselotte Herrlander 
valdes första gången 2011 och Niklas Jonsson 
2017. Den stämmovalda revisorn och revisors-
suppleanten är auktoriserade revisorer. Utöver 
revisionsuppdraget har ingen av revisorerna 
något uppdrag för föreningen. Revisorerna 
granskar styrelsens och VD:s förvaltning av 
föreningen och kvaliteten i föreningens redo-
visningshandlingar. Revisorerna rapporterar 
resultatet av sin granskning till medlemmarna 
genom revisionsberättelsen, vilken framläggs 
på föreningsstämman. Därutöver lämnar 
revisorerna detaljerade redogörelser till styrel-
sen en gång per år. Närmare upplysningar om 
ersättning till revisorerna finns i not 7 i verk-
samhetsberättelsen.

VD OCH FÖRENINGS-/KONCERNLEDNING
VD leder verksamheten i enlighet med den 
fastställda arbetsordningen mellan VD och 
styrelse, samt enligt styrelsens instruktioner. 
VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad 
samt att styrelsen har nödvändiga och så full-
ständiga beslutsunderlag som möjligt. VD 
deltar i styrelsens sammanträden. VD har 

dessutom en kontinuerlig dialog med styrelsens 
ordförande för information om föreningens 
och koncernens utveckling och finansiella 
ställning. Frågor som rör VDs anställningsvill-
kor, ersättningar och förmåner bereds av 
styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen. 
Till VD utsågs i maj 2013 Göran Jaxéus, född 
1961. Göran anställdes vid HSB Uppsala 2008 
som verksamhetscontroller och VD för två av 
dotterbolagen. VD har inga väsentliga upp-
drag utanför föreningen. Vid föreningsstäm-
man 2017 redovisade ordföranden gällande 
principer för ersättningar och övriga anställ-
ningsvillkor för VD. Principen är att endast 
direkt månadslön, en bilförmån utgår samt att 
VD har från 61 år och 8 månader, fram till 65 
års ålder, kompletterande ålderspension utö-
ver KTP-planen som innebär att 80 procent av 
lönen kan erhållas i pension. Ytterligare infor-
mation om ersättningar till VD finns på sidan 
35 i verksamhetsberättelsen. VD och övriga i 
företagsledningen har formella möten inför 
varje styrelsemöte och ett antal informella 
möten för att gå igenom föregående månads 
resultat, uppdatera prognoser och planer samt 
diskutera strategifrågor. HSB Uppsalakoncernen 
består av HSB Uppsala och ett dotterbolag. 
Detta redovisas i årsredovisningen sidan 25. 
Rapporteringen sker löpande på månadsbasis. 
Dotterbolagets styrelse består av medlemmar 
ur HSB Uppsalas företagsledning samt leda-
möter ur HSB Uppsalas styrelse. Ordförande-
posten innehas av HSB Uppsalas VD. Beslut 
om verksamhetens inriktning tas i första hand 
vid fastställandet av den årliga verksamhetspla-
neringen, inklusive handlingsplaner. Verksam-
hetsplanen utgör ett underlag för budgetarbetet. 
Dotterbolagets verksamhetsplan baseras ytterst 
på ägardirektiv, vilka meddelas från HSB 
Uppsalas styrelse i samband med dotterbolagets 
årsstämma. Styrelsen har ansvaret för att det 
finns ett effektivt system för internkontroll och 
riskhantering. Till VD har delegerats ansvaret 
att skapa goda förutsättningar för att arbeta 
med dessa frågor. Medlemmarna i företagsled-
ningen har detta ansvar inom sina respektive 
områden. Befogenheter och ansvar är definie-
rade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskriv-
ningar samt instruktioner för attesträtter.



SAMMANTAGET UPPFYLLER HSB UPPSALA KRAVEN ENLIGT HSBs KOD FÖR
FÖRENINGSSTYRNING MED FÖLJANDE UNDANTAG:

1.2.10 Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även över-
sättas till annat språk än svenska. Kommentar: Protokollet har inte översatts till annat språk, 
då detta ej ansetts erforderligt.

Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer)

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 201722

EFTERLEVNADEN AV HSB-RÖRELSENS GEMEN-
SAMT UTARBETADE STYRDOKUMENT
HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styr-
dokument består av HSBs kod för förenings-
styrning, HSB Kompassen och HSB Varumär-
kesriktlinjer. Beträffande HSBs kod för 
föreningsstyrning utgör föreliggande doku-
ment en samlad redovisning av efterlevnaden. 
Sammanfattningsvis gäller att HSB Uppsala 
följer HSBs kod för föreningsstyrning. De 
avsteg från koden som gjorts redovisas i efter-
följande tabell. I årsredovisningens första del 
framgår hur HSB Uppsala arbetar med styrdo-
kumenten inom föreningens olika verksamhets-
områden.

REPRESENTATION I HSB RIKSFÖRBUND OCH 
HSB PROJEKTPARTNER AB
Enligt HSB Riksförbunds stadgar ska årsstäm-
man utövas som ordinarie HSB-stämma varje 
ojämnt år och som ordinarie årsmöte varje 
jämnt år. Vid årsstämman den 31 maj och 1 juni 
2017 var HSB Uppsala representerade. Fören-
ingen var också representerad vid HSB  
ProjektPartner ABs årsstämma. HSB Uppsala 
har även varit representerad i flera av de nät-
verk som finns inom HSB-rörelsen.

FÖRENINGENS INTERNA KONTROLL OCH 
FINANSIELLA RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar, enligt HSBs kod för fören-
ingsstyrning, för den interna kontrollen. Sty-
relsens arbetsordning och VD-instruktionen 
anger vilka ärenden som kräver styrelsens 
godkännande eller bekräftelse. Detta åter-
speglas i sin tur i dotterbolagets arbetsordning 

och VD-instruktion. Vid styrelsesammanträden 
är verkställande direktören och i förekom-
mande fall föreningens ledningsgrupp före-
dragande i ärenden som kräver styrelsens 
behandling. Verkställande direktören ansvarar 
för att styrelsen får ett sakligt, utförligt och 
relevant informationsunderlag för att kunna 
fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen 
hålls löpande informerad om utvecklingen av 
koncernens verksamhet och finansiella ställ-
ning. Därutöver redovisar HSB Uppsalas revi-
sorer, resultatet av sin löpande granskning och 
bokslutsgranskning i form av två PM. De syn-
punkter som framkommer åtgärdas i respek-
tive koncernenhet. Basen för den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporte-
ringen utgörs av koncernens finanspolicy, 
verksamhetsplaner och attestinstruktioner. 
Den finansiella rapporteringen görs vid varje 
styrelsemöte. En utökad rapportering med 
resultatuppföljning och årsprognoser görs 
tertialvis. HSB Uppsala har utformat sin in-
terna kontroll så att såväl regelbundna resul-
tatanalyser genomförs på övergripande nivåer, 
som mer rutinbetonade kontroller såsom 
avstämningar, attester och liknande, för att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och 
avvikelser. HSB Uppsalas hantering av risker 
såsom kreditrisk, marknadsrisk och finansie-
ringsrisk redovisas till styrelsen i enlighet med 
vad som föreskrivs i, av styrelsen antagen, 
finanspolicy. I dagsläget bedöms den interna 
kontrollen vara god och ändamålsenlig för en 
organisation av HSB Uppsalas storlek.



STYRELSE

Lena Rönnberg  
Född: 1953.  
Utbildning/arbetslivs- 
erfarenhet: Jur. kand.,  
notariemeritering. Anställd 
vid Uppsala universitet,  
avdelningen för handels-
rätt. Ordförande för region-
fullmäktige i Uppsala , samt 
ordförande i Gamla Uppsala 
Buss AB. 
Uppdrag i föreningen: 
Ordförande.  
Invald år: 2009.  
Närvaro: 7 av 7  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Johanna Norberg 
Född: 1981.  
Utbildning/arbetslivser-
farenhet: Jur. kand. An-
ställd vid Uppsala universi-
tet, Företagsekonomiska 
institutionen, Handelsrätt. 
Ordförande HSB Brf 85 
Bröndbo, ledamot i kollek-
tivtrafiknämnden, Gamla 
Uppsala Buss styrelse och 
förvaltningsnämnden på 
Östgöta Nation.  
Invald år: 2016.  
Närvaro: 6 av 7  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Torsten Skatt
Född: 1951. 
Utbildning/arbetslivser-
farenhet: Bankaspirant- 
och kameral utbildning. Ar-
betat som ekonomichef på 
Uppsala Vatten, budgetchef 
på Uppsala kommun samt 
olika ekonombefattningar. 
Invald år: 2011.  
Närvaro: 7 av 7  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Gunnar Hallemark  
Född: 1951.  
Utbildning/arbetslivs- 
erfarenhet: Statens polis-
skola, trafik- och ordnings-
polis i Dalarna och i Uppsa-
la län. Ordförande HSB Brf 
107 Sörgården.
Uppdrag i föreningen: 
HSB-ledamot. 
Invald år: 2010. 
Närvaro: 7 av 7  
sammanträden. 
Oberoende*: Ja

Christer Olofsson  
Född: 1951.  
Utbildning/arbetslivs- 
erfarenhet: Många olika  
befattningar inom försvars-
makten, bland annat ställ- 
företrädande chef på Flyg-
taktiskt Kommando samt 
chef för flygflottiljen på 
F16.  
Invald år: 2012.  
Närvaro: 7 av 7  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Göran Johansson  
Född: 1948.  
Utbildning/arbetslivs- 
erfarenhet: Högskoleut- 
bildad yrkesofficer. Flera 
olika befattningar bland  
annat utbildare, kassachef, 
intendent. Styrelseledamot 
HSB Brf 87 Uller. 
Uppdrag i föreningen: 
Vice ordförande och HSB-
ledamot.  
Invald år: 2009, tidigare 
suppleant.  
Närvaro: 6 av 7  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Anna Ahlin  
Född: 1967.  
Utbildning/arbetslivs- 
erfarenhet: Teknisk utbild-
ning. Studier i ledarskap 
och företagsekonomi. Olika 
befattningar i tillverknings-
industrin. Numera SHEQ 
chef Atlas Copco Industrial 
Technique AB.  
Invald år: 2010.  
Närvaro:  
5 av 7 sammanträden. 
Oberoende*: Ja.

* Oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Icke oberoende bland annat vid ledamotskap i mer än tolv år.

Styrelse
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HSB Brf 22 Grim.



s

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MEDLEMMAR
HSB Uppsala ägs av sina medlemmar; enskilda 
medlemmar och bostadsrättsföreningar. Anta-
let enskilda medlemmar vid årets utgång 
uppgår till 20 187(19 517). Utöver enskilda 
medlemmar är 116 (114) bostadsrättsfören-
ingar medlemmar.

ORGANISATION OCH VERKSAMHET
Koncernen består av moderföreningen HSB 
Uppsala ek. för. samt det helägda dotterbolaget 
Upplands Boservice AB. HSB Uppsala är verk- 
samma i kommunerna: Uppsala, Knivsta, 
Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Öst-
hammar. Förutom nyproduktion av lägenheter 
har koncernen koncentrerat sin verksamhet på 
medlemsverksamhet, teknisk och administrativ 
förvaltning, fastighetsservice och förvaltning 
av egna fastigheter.

Produktion av nya bostäder sker i bolaget 
HSB Produktion i Uppsala HB, vilket ägs till 
hälften av HSB Uppsala ek. för. och det natio-
nella produktionsbolaget HSB Produktion AB.

FASTIGHETSBESTÅND
Den 31 december omfattade HSB Uppsalas 
fastighetsbestånd 29 (29) fastigheter. 18 (18) av 
dessa utgjorde fastigheter med huvudsakligen 
bostäder och 2 (2) var fastigheter med huvud-
sakligen lokaler. Resterande fastigheter bestod 
av exploateringsmark.

Inga nya fastigheter har förvärvats under 
året. Total uthyrningsbar yta för samtliga fastig- 
heter var vid årsskiftet 88 633 kvadratmeter 
(88 633 kvadratmeter) och det bokförda värdet 
uppgick till 528 mkr (526 mkr).

FINANSIERING
Den genomsnittliga räntesatsen för ränte-
bärande lån den 31 december var 1,64 procent 
(1,76 procent). Totalt uppgick lånen till 370 mkr 
(374 mkr), varav 72 mkr (87 mkr) hade en 
räntebindningstid på mer än ett år. Genom-
snittlig räntebindningstid för samtliga lån 
uppgick till 0,83 år (0,92 år).

Moderföreningen har tecknat swapavtal på 
nominellt 224 mkr (224 mkr) för att långsik-
tigt räntesäkra en del av låneportföljen med 
rörlig ränta och samtidigt ha möjlighet att 
ändra bindningstiderna.

Genomsnittlig nettoränta för swapavtalen 
på balansdagen är 2,93 procent (2,77 procent) 
med en genomsnittlig bindningstid på 4,64 år 
(4,37 år).

HSB Uppsala innehar tillsammans med 
HSB Produktion AB aktier i ett antal intresse-
företag. Innehaven ingår som ett led i framtida 
bostadsbebyggelse.

HSB Uppsala finansierar innehaven till 50 
procent och har per årsskiftet lämnat reverslån 
på totalt 16,3 mkr (25,8 mkr) till intresseföretag.

INLÅNING FRÅN FÖRVALTADE KUNDER
Förvaltade kunders avistamedel uppgick hos 
Upplands Boservice AB till 147 mkr (173 mkr) 
och säkerställs genom att motsvarande belopp 
finns på separat bankkonto i bolaget. Därmed 
är 100 procent av avistamedlen omedelbart 
återbetalningsbara.

Bunden inlåning från förvaltade kunder 
bestod av 349 mkr (336 mkr) varav kortfristig 
inlåning uppgick till 341 mkr (329 mkr).

HSB Uppsala har säkerställt inlåningen 
genom att tillgängliggöra 274 mkr (241 mkr) 
för utbetalning inom högst en vecka, vilket 
motsvarar 83 procent (76 procent) av inlånade 
medel.

Tillgängliga medel fördelade sig på avista-, 
kassa- och bankmedel, 183 mkr (150 mkr), 
kortfristiga placeringar, 27 mkr (27 mkr), 
outnyttjad checkkredit 64 mkr (64 mkr). Dess-
utom fanns outnyttjat belåningsutrymme i 
egna fastigheter med cirka 288 mkr (187 mkr).

HSB Uppsala är sedan juni 2008 registrerat 
hos Finansinspektionen som inlåningsföretag. 
Uppsalas dotterbolag Upplands Boservice AB 
har sedan den 2 november 2011 tillstånd att 
tillhandahålla betaltjänster. Detta innebär att 
bolaget i detta avseende är ett betalningsinstitut 
och står under Finansinspektionens tillsyn.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för HSB Uppsala ek. för. med organisationsnummer: 717600-
4641 och med säte i Uppsala, avger härmed årsredovisning för koncernen och 
föreningen för verksamhetsåret 2017. (Siffror inom parentes avser föregående år)
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Förvaltningsberättelse

INVESTERINGAR OCH RESULTAT
Koncernens investeringar i inventarier uppgick 
till 2 199 tkr (3 984 tkr). För moderföreningen 
uppgick investeringarna i inventarier till 0 tkr 
(1 630 tkr). Investeringarna i fastigheter upp-
gick till 16 826 tkr (22 988 tkr), varav 16 826 tkr 
(22 988 tkr) avser moderföreningens investe-
ringar. Koncernens investeringar i immate-
riella anläggningstillgångar uppgick till 172 tkr 
(1 406 tkr).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 442 
tkr (3 814 tkr). Resultatet före skatt uppgick 
till 13 638 tkr (15 219 tkr). För moderfören-
ingen uppgick rörelseresultat till -5 773 tkr 
(992 tkr). Föreningens resultat före skatt 
uppgick till 6 738 tkr (4 540 tkr).

VÄRDERINGAR AV TILLGÅNGAR
Det bedömda marknadsvärdet för samtliga 
fastigheter har beräknats till 881 mkr (753 
mkr). Värderingen har gjorts internt enligt 
avkastningsbaserad metod. Vid beräkningen 
har driftnettot för respektive fastighet använts 
med korrigering av reparations- och under-
hållskostnader till ett schablonvärde per fastig-
het. Som avkastningskrav har generellt fyra 
(fem) procent använts för fastigheterna i 
centrala Uppsala, fem (sex) procent på övriga 
fastigheter i Uppsala och sex (sju) procent i 
Enköping.

I årets resultat har föregående års gjorda 
nedskrivningar i finansiella tillgångar återförts 
med 0 (46) tkr. Tillgångarna består av place-
ringar med olika bindningstider, som på 
balansdagen har värderats under det nominella 
värdet. Det totala marknadsvärdet av finansiella 
tillgångar överstiger det bokförda värdet med 
681 tkr (696 tkr).

Reservering för osäkra fordringar har gjorts 
med netto -1 650 tkr (-562 tkr) och uppgår per 
balansdagen till 988 tkr (2 638 tkr).

Övriga tillgångar bedöms ha ett marknads-
värde motsvarande det bokförda värdet.

RISKER I VERKSAMHETEN
HSB Uppsala arbetar utifrån en upprättad 
riskinventering som löpande ska identifiera 
och värdera risker i verksamheten för att sedan 
bedöma eventuella åtgärder. Finanspolicyn 
reglerar finansverksamheten för HSB Uppsala 
som fastställs årligen av styrelsen. De finansiella 
risker som HSB Uppsala är utsatta för definie-
ras som marknadsrisk, finansieringsrisk och 
ränterisk.

MARKNADSRISK
Marknadsrisk uppstår vid till exempel en vikande 
marknad och/eller förändringar av lag- och 
myndighetskrav. För att minska risken inom 
nyproduktion produceras samtliga projekt i ett 
gemensamt ägt bolag med HSB Produktion 
AB. Försäljningsrisker hanteras även med stöd 
av garanti hos Stiftelsen HSBs Garantifond.

FINANSIERINGSRISK
Finansieringsrisk uppstår vid svårigheter att 
återfinansiera förfallet lån eller om återfinan-
siering endast kan ske till kraftigt ökade kost-
nader. HSB Uppsala arbetar kontinuerligt med 
sin likviditet och har förutom befintlig likviditet 
även utrymme att låna mer utifrån bankens 
fastställda värderingar på fastigheterna.

RÄNTERISK
Ränterisk avser den resultateffekt som en 
bestående ränteförändring har på föreningens 
finansnetto. Upplåningen som är räntebärande 
medför att föreningen exponeras för ränterisk. 
En förändring av räntenivån med +/- en 
procentenhet vid antagandet om oförändrad 
lånevolym skulle påverka föreningens ränte-
kostnad med 3,6 mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
VERKSAMHETSÅRET
Två nyproduktionsprojekt färdigställdes 2017: 
HSB Brf 49 Stenyxan och HSB Brf 401 Ågatan.
Under 2017 avyttrades föreningens aktier i 
HSB ProjektPartner AB i utbyte mot medlems-
insatser i HSB Riksförbund. Kapitalet i HSB 
ProjektPartner AB som numera är ett dotter-
bolag till HSB Riksförbund ska finansiera den 
gemensamma digitala utvecklingen och sam-
ordningen.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Medlemsantalet och antal bosparare förväntas 
öka ytterligare under 2018. HSB Uppsala har 
tack vare den gynnsamma marknaden för 
nyproduktion uppvisat en god tillväxt de 
senaste åren. Trots avmattningen på markna-
den planerar vi att fortsätta investera i mark/
fastigheter för att när marknaden vänder, 
kunna möta upp det behov av bostäder som 
trots allt finns i regionen.



FEM ÅR I SAMMANDRAG, KONCERNEN

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr 235,9 243,1 262,1 244,6 267,2

Resultat efter finansiella poster, Mkr 13,6 15,2 24,5 2,0 -1,5

Balansomslutning, Mkr 1 118,4 1 117,9 1 067,5 964,3 889,3

Eget kapital, Mkr 196,7 185,3 170,1 149,8 149,9

Avkastning på eget kapital, % 7,1 8,6 15,3 1,4 -0,9

Avräkningslikviditet, % 75,2 70,2 66,4 57,5 58,0

Soliditet, % 17,6 16,6 15,9 15,6 16,9

Justerad soliditet, % 49,0 40,8 37,9 37,4 36,8

Medeltal anställda 183 184 189 186 206

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till det genomsnittliga egna kapitalet.

Avräkningslikviditet: Summan av kassa, bank, klientmedel ,avräkningsfordringar samt korta och långa placeringar 
i förhållande till avräkningsskulder och inlåning från förvaltade företag.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Justerad soliditet: Eget kapital inklusive övervärden i förhållande till balansomslutning inklusive övervärden  
minus likvida medel.

EGET KAPITAL

Koncernen Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Summa

Enligt årsredovisning 2016 12 131 24 513 148 673 185 317

Nettoförändring 368 368

Förskjutning mellan fritt och bundet 
eget kapital

2 842 - 2 842 0

Årets resultat 11 007 11 007

12 499 27 355 156 838 196 692

Moderföreningen Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Summa

Enligt årsredovisning 2016 12 131 10 743 136 901 159 775

Nettoförändring 368 368

Vinstdisposition 231 - 231 0

Årets resultat 6 546 6 546

12 499 10 974 143 216 166 690

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2017 27

Förvaltningsberättelse



Förslag till disposition av föreningens resultat

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till 156 838 tkr varav årets vinst är 11 007 tkr.

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen

Balanserad vinst 136 670 871,03

Årets vinst 6 545 720,61

Sammanlagda medel 143 216 591,64

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Till reservfonden avsätta 328 000,00

I ny räkning balansera 142 888 591,64

Sammanlagda medel 143 216 591,64

Föreningens och koncernens ställning vid årets slut och resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och noter.
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RESULTATRÄKNING (tkr)

1 JANUARI – 31 DECEMBER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Not 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 3 235 913 243 103 121 753 118 099

Kostnad för sålda tjänster -218 232 -221 329 -120 519 -109 677

Bruttoresultat 17 681 21 774 1 234 8 422

Administrationskostnader 7 -15 792 -16 234 -5 878 -5 569

Försäljningskostnader -3 476 -3 971 -2 517 -2 914

Övriga rörelseintäkter 3 029 2 340 1 388 1 053

Övriga rörelsekostnader 0 -95 0 0

Rörelseresultat 5, 4, 6 1 442 3 814 -5 773 992

Resultat från andelar i intresseföretag 22 537 19 213 22 084 10 657

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 8 3 189 5 572 3 189 5 572

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 515 1 000 666 1 259

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -14 045 -14 380 -13 427 -13 940

Resultat efter finansiella poster 13 638 15 219 6 739 4 540

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag 0 0 1 019 0

 Resultat före skatt 13 638 15 219 7 758 4 540

Skatt på årets resultat 11 -2 631 -537 -1 212 76

ÅRETS RESULTAT 11 007 14 682 6 546 4 616
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TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 12 1 712 2 065 0 0

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader och mark 13 528 715 527 132 527 525 525 781

Inventarier 14 8 132 9 726 725 1 971

Installationer i annans fastighet 15 8 371 8 145 2 109 2 287

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

16 69 194 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 0 0 100 100

Andelar i intresseföretag 18 101 789 60 576 90 366 49 606

Fordringar hos intresseföretag 19 16 300 25 800 16 300 25 800

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 41 951 41 951 41 951 41 951

Andra långfristiga fordringar 21 3 041 4 574 3 041 4 574

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 710 080 680 163 682 117 652 070

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Lager och förråd 86 125 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 849 27 852 232 2 897

Skattefordran 4 344 5 236 4 027 4 290

Fordringar hos koncernföretag 0 0 11 954 25 763

Fordringar hos intresseföretag 2 181 30 813 2 181 30 813

Klientmedel 157 420 172 896 0 0

Övriga fordringar 3 715 717 463 464

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 9 570 15 593 2 836 4 177

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 27 133 27 133 27 133 27 133

Kassa och bank 188 037 157 392 182 637 150 992

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 408 335 437 757 231 463 246 529

SUMMA TILLGÅNGAR 1 118 415 1 117 920 913 580 898 599

BALANSRÄKNING (tkr)
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2017
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

BALANSRÄKNING (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Andelskapital 12 499 12 131 12 499 12 131

Bundna reserver/Reservfond 27 355 24 513 10 974 10 743

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserat resultat 145 831 133 991 136 671 132 285

Årets resultat 11 007 14 682 6 546 4 616

SUMMA EGET KAPITAL 196 692 185 317 166 690 159 775

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 23 3 926 3 397 2 533 2 613

Övriga avsättningar 24 917 120 0 0

SUMMA AVSÄTTNINGAR 4 843 3 517 2 533 2 613

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 25 143 139 144 904 143 139 144 904

Inlåning förvaltade företag 7 991 7 553 7 991 7 553

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 25 226 533 228 949 226 533 228 949

Leverantörsskulder 13 860 15 222 5 891 5 445

Skulder till intresseföretag 0 1 396 0 1 396

Övriga kortfristiga skulder 26 496 198 502 544 343 049 330 549

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 29 159 28 518 17 754 17 415

SUMMA SKULDER 916 880 929 086 744 357 736 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 118 415 1 117 920 913 580 898 599

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2017

Balansräkning

31



HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2017

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Not 2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 13 638 15 219 6 739 4 540

Avskrivningar som belastar resultatet 12–15 17 720 17 370 14 227 13 941

Vinst (-)/förlust (+) vid försäljning av inventarier -774 3 0 0

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 2 367 40 1 246 56

32 951 32 632 22 212 18 537

Betald skatt -892 -3 064 -263 -3 064

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 32 059 29 568 21 949 15 473

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av varulager mm 39 567 0 0

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar 59 136 -15 674 46 448 28 619

Ökning (+)/minskning (-) av skulder -10 879 39 093 9 473 -3 808

KASSAFLÖDE FRÅN DEN  
LÖPANDE VERKSAMHETEN 80 355 53 554 77 870 40 284

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av nyttjanderätt 12 -172 -1 406 0 0

Investeringar i fastigheter 13 -15 539 -22 988 -15 539 -22 988

Inköp av inventarier 14 -2 199 -3 984 0 -1 630

Investering i annans fastighet 15 -854 0 0 0

Försäljning av inventarier 193 165 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN -18 571 -28 213 -15 539 -24 618

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar -30 180 17 823 -29 727 26 379

Förändring av långfristig skuld till kreditinstitutet -1 765 -4 180 -1 765 -4 180

Ökning (+)/minskning (-) av långfristig inlåning/upplåning 438 -160 438 -160

Ökning (+)/minskning (-) av andelskapital 368 503 368 503

KASSAFLÖDE FRÅN  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -31 139 13 986 -30 686 22 542

Årets kassaflöde 30 645 39 327 31 645 38 208

Likvida medel vid årets början 157 392 118 065 150 992 112 784

Likvida medel vid årets slut 30 188 037 157 392 182 637 150 992
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

BOKSLUTSKOMMENTARER  
OCH NOTER

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSPLANER HAR TILLÄMPATS

Nyttjandeperiod

Mark -

Stomme, grund 120 år

Stammar, värme, fasad, fönster, yttertak, badrum 50 år

El, hiss, köksinredning 40 år

Ventilation, styr- och övervakning 25 år

Markanläggning 20 år

Inre ytskikt 15 år

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enligt med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget 
annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Vissa omklassifi-
ceringar har skett.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar.

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar görs linjärt med 20 % av tillgångarnas anskaffningsvärde per år.
Fastigheternas betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder och därför har fastigheternas 

bokförda värden fördelats på väsentliga komponenter. Komponenternas återstående nyttjandeperioder och tidpunkter samt 
utgifter för eventuella utförda åtgärder på väsentliga komponenter har beaktats såväl som ackumulerade avskrivningar. Den 
genomsnittliga avskrivningen uppgår till 2 % av anskaffningsvärdet. Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar.

Avskrivning på maskiner och inventarier sker linjärt med 20 % av tillgångarnas anskaffningsvärden per år.  
Avskrivning på installationer i annans fastighet sker linjärt med 5 - 6 % av tillgångarnas anskaffningsvärde per år.

LEASINGAVTAL
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Leasingavgiften har redovisats linjärt över leasingperioden.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv betraktas som en 
transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och skulder. Från och med förvärvstid-
punkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets resultat, tillgångar och skulder. Dotterföretag är 
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Intresseföretag konsolideras enligt kapitalandelsmetoden. Med intresseföretag avses bolag där koncernen kontrollerar 
20-50 procent av rösterna eller där koncernen i övrigt har ett betydande inflytande. Kapitalandelsmetoden innebär att det 
bokförda värdet av aktierna i intresseföretag förändras med koncernens andel i intresseföretagens resultat minskat med  
erhållen utdelning. Den successiva vinstavräkning som omnämns i not 2 har också inverkan till vilket värde intresseföretagen 
redovisas.
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Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren (tkr)

Koncern Moderförening

Rörelsegren  2017  2016 2017 2016

Förvaltning 129 097 133 324 12 731 12 597

Egna fastigheter 91 598 89 761 93 980 91 763

Nyproduktion 8 904 7 523 8 904 7 523

Övrigt 6 314 12 495 6 138 6 216

235 913 243 103 121 753 118 099

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper forts.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
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Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentlig justering av de  
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de  
redovisade beloppen i denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer som under rådande förhållanden kan anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar  
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.  
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. Det slutliga utfallet kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs 
samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING AV PROJEKT
Resultat från nyproduktion avräknas i moderföreningen i takt med att arbetet utförs, s k successiv vinstavräkning. Principen 
om successiv vinstavräkning bygger på synsättet att prestationen fullgörs i takt med utförandet av respektive projekt. Resultat  
i projekten redovisas period för period i takt med dess upparbetning vilket ger en direkt koppling mellan den ekonomiska 
rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden.

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTEN SKATT
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt förändringar i uppskjuten 
skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt gällande skatteregler och skatte-
satser. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån de förväntas kunna nyttjas.

Koncernredovisningen omfattar moderföreningen och det till 100 procent ägda bolaget Upplands Boservice AB samt intresse-
företagen Guntor Utveckling AB, Torgun Utveckling AB, Dragarblick Utveckling AB, Hastor Utveckling AB, Åsikten Utveckling 
AB, Bäckenprojekt Utveckling AB, Skeppet Holding AB och HSB Produktion i Uppsala HB.

INTERNPRISSÄTTNING
Inom koncernen tillämpas marknadsbaserad prissättning vid köp och försäljning mellan företagen.

KASSAFLÖDESANALYS
En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets 
kassaflöden ska hänföras till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Kassaflödesanalysen 
upprättas enligt indirekt metod.



Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Medeltal anställda 183 184 25 25

varav män 138 142 16 17

Könsfördelning inom styrelsen

Antal styrelseledamöter 15 15 9 9

varav män 9 10 5 6

Könsfördelning ledande  
befattningshavare

Antal verkställande direktörer 2 2 1 1

varav män 2 2 1 1

Löner och andra ersättningar

VD och styrelse 2 735 1 650 1 741 1 632

Övriga anställda 69 544 68 800 13 509 13 171

72 279 70 450 15 250 14 803

Sociala kostnader

VD och styrelse 1 168 775 847 770

Övriga anställda 23 541 22 269 4 717 4 423

24 709 23 044 5 564 5 193

Pensionskostnader

VD och styrelse 1 710 953 1 058 953

Övriga anställda 4 381 3 637 2 036 1 200

6 091 4 590 3 094 2 153

Till VD i moderföreningen har utgått lön och ersättningar om 1 468 096 kr (1 400 000 kr) samt bilförmån till ett värde om 
90 178 kr (81 975 kr). Vid uppsägning från företagets sida gäller ett års uppsägningstid samt avgångsvederlag mot- 
svarande tolv månadslöner. Vid uppsägning från VD:s sida gäller sex månaders uppsägningstid. VD har, från 61 år och  
8 månader fram till 65 års ålder, kompletterad ålderspension utöver KTP-planen som innebär att 80 procent av lönen 
kan erhållas i pension.
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Not 5 Operationella leasingavtal (tkr)

Kostnadsförda leasingavgifter 
Koncern Moderförening

 2017  2016 2017 2016

Framtida leasingavgifter 
med förfallodatum inom 

-1 år 3 562 2 901 – 12

1 år–5 år 6 613 4 597  435 341

Under året kostnadsförda leasingavgifter 4 261 3 746 193 264

Leasingavtalen avser fordon samt viss kontorsutrustning 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (tkr)

Moderförening

2017 2016

Inköp 47 550 32 394

Försäljning 5 258 6 201

52 808 38 595

Intäktsförda leasingavgifter 

Framtida leasingavgifter 
med förfallodatum inom 

-1 år 2 708 1 788 2 708 1 788

1 år–5 år 16 939 28 692 16 939 28 692

5 år- 25 539 26 212 25 539 26 212

Posten avser intäkter från lokalhyresgäster i moderföreningens fastigheter. Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås 
normalt tillsvidare, där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

Koncern Moderförening

 2017  2016 2017 2016

BoRevision i Sverige AB,  
revisionsuppdrag

141 150 141 150

Herrlander Revision AB,
revisionsuppdrag

110 86 11 11

251 236 152 161

Not 7 Arvoden och andra ersättningar till revisorer (tkr)



Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter (tkr)

Koncern Moderförening

2017  2016 2017 2016

Ränteintäkter Swapavtal 136 152 136 152

Ränteintäkter koncernföretag – – 154 265

Övriga ränteintäkter 356 642 353 636

Återföring av nedskrivning av kort-
fristiga placeringar

– 46 – 46

Föreningsavgäld 23 160 23 160

515 1 000 666 1 259

Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (tkr)

Koncern Moderförening

2017  2016  2017 2016

Utdelning HSB ProjektPartner AB 3 181 3 162 3 181 3 162

Återföring nedskrivning av bostadsrätt – 2 400 – 2 400

Ränteintäkter 8 10 8 10

3 189 5 572 3 189 5 572

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016  2017 2016

Räntekostnader inteckningslån -6 330 -6 925 -6 330 -6 925

Räntekostnader swapavtal -6 175 -6 378 -6 175 -6 378

Övriga räntekostnader -1 540 -1 077 -922 -637

-14 045 -14 380 -13 427 -13 940
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Not 11 Skatt på årets resultat (tkr)

Koncern Moderförening

Redovisad skatt i resultaträkningen 2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -1 020 -180 -210 0

Förändring uppskjuten skatt -1 611 -357 -1 002 76

Summa redovisad skatt -2 631 -537 -1 212 76

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 11% för koncernen och 9% för moderföreningen.

Koncern Moderförening

Avstämning av effektiv skattesats 2017 2016 2017 2016

Resultat före skatt 13 638 15 219 7 757 4 540

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % -3 000 -3 348 -1 707 -999

Skatteeffekt av

Ej skattepliktiga intäkter 1 135 2 002 1 105 1 844

Ej avdragsgilla kostnader -497 -108 -243 -107

Skattemässig justering byggnad -79 20 -79 -20

Förändring av underskottsavdrag 714 -718 714 -718

Övrigt 708 1 972 0 0

Skatt på årets resultat i  
resultaträkningen                                                     

-1 020 -180 -210 0

Uppskjuten skatt -1 611 -357 -1 002 76

Summa redovisad skatt -2 631 -537 -1 212 76

Effektiv skattesats 19% 4% 16% -2%

Koncern 

2017  2016

Ingående anskaffningsvärde 2 620 1 214

Nyanskaffningar 172 1 406

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

2 792 2 620

Ingående avskrivningar -555 -132

Årets avskrivningar -525 -423

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-1 080 -555

Utgående planenligt 
restvärde

1 712 2 065

Not 12 Nyttjanderätt (tkr)
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Not 13 Byggnader och mark (tkr)

Koncern Moderföreningen

2017  2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 709 766 686 778 708 160 685 172

Inköp 15 539 22 988 15 539 22 988

Utrangering -1 277 0 -1 277 0

Omklassificering 1 287 0 1 287 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde

725 315 709 766 723 709 708 160

Ingående avskrivningar -182 634 -169 239 -182 379 -169 145

Årets avskrivningar -13 994 -13 395 --13 833 -13 234

Utrangering 285 0 285 0

Omklassificering -257 0 -257 0

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-196 600 -182 634 -196 184 -182 379

Utgående planenligt restvärde 528 715 527 132 527 525 525 781

Varav mark 56 946 59 506 56 946 59 506

Taxeringsvärde 2017 2016

Byggnad 548 697 548 697

Totalt 806 541 806 318

Det bedömda marknadsvärdet för samtliga fastigheter har beräknats till 881 mkr (753 mkr).Värderingen har gjorts internt 
enligt avkastningsbaserad metod. Vid beräkningen har driftnettot för respektive fastighet använts med korrigering av  
reparations- och underhållskostnader till ett schablonvärde per fastighet. Som avkastningskrav har generellt fyra (fem) 
procent använts för fastigheter i centrala Uppsala, fem (sex) procent på övriga fastigheter i Uppsala och sex (sju) procent 
i Enköping.

Not 14 Inventarier (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 33 742 37 749 3 572 5 197

Inköp 2 199 3 984 0 1 630

Försäljningar/utrangeringar -1 303 -7 991 0 -3 255

Omklassificering -1 287 0 -1 287 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 33 351 33 742 2 285 3 572

Ingående avskrivningar -24 016 -28 803 -1 601 -4 327

Försäljningar/utrangeringar 1 113 7 713 0 3 255

Årets avskrivningar -2 573 -2 926 -216 -529

Omklassificering 257 0 257 0
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Not 15 Installationer i annans fastighet

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 11 378 11 378 3 561 3 561

Inköp 854 0 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

12 232 11 378 3 561 3 561

Ingående avskrivningar -3 233 -2 607 -1 274 -1 096

Årets avskrivningar -628 -626 -178 -178

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-3 861 -3 233 -1 452 -1 274

Utgående planenligt restvärde 8 371 8 145 2 109 2 287

Koncern 

 2017  2016

Ingående anskaffningsvärde 194 0

Årets investering 729 194

Under året genomförda omfördelningar -854 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde

69 194

Utgående planenligt restvärde 69 194

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar (tkr)

 Moderförening

2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Förvärv 0 0

Utgående anskaffningsvärde 100 100

Företag
Org. 

nummer
Säte

Eget 
kapital

Resultat
Antal 

andelar
Kapital- 

andel i %
Bokfört 
värde

Upplands 
Boservice AB

556129-
2763

Uppsala 13 741 1 850 100 100 100

Not 17 Andelar i koncernföretag (tkr)

Not 14 Inventarier (tkr) forts.

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -25 219 -24 016 -1 560 -1 601

Utgående planenligt restvärde 8 132 9 726 725 1 971

I moderföreningen ingår avskrivningar med 11 (21) tkr i administrationskostnader.
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Not 18 Andelar i intresseföretag (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 60 576 89 397 50 433 89 863

Årets anskaffning 85 159 2 515 39 350 2 515

Återbetalt -42 928 -43 340 -19 278 -51 944

Utdelning -56 850 0 0 0

Resultat från andelar i intresseföretag 57 227 10 609 22 159 8 604

Omföring till skuld -1 395 1 395 -1 395 1 395

Utgående anskaffningsvärde 101 789 60 576 91 269 50 433

Ingående nedskrivningar 0 0 -827 -2 880

Nedskrivning 0 0 -114 -10

Återförd nedskrivning 0 0 38 2 063

Utgående nedskrivning 0 0 -903 -827

Utgående bokfört värde 101 789 60 576 90 366 49 606

Företag
Organisations-
nummer

Säte
Eget 
kapital

Resultat
Antal 
andelar

Kapital-
andel 
i %

Bokfört 
värde

Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm 64 873 64 753 500 50 22 296

Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 76 895 -224 50 50 38 447

Dragarblick 
Utveckling AB

556823-7514 Uppsala 6 307 51 250 50 3 153

Hastor Utveckling AB 556787-6221 Uppsala 9 425 0 50 50 4 712

Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 63 384 49 800 250 50 7 192

Bäckenprojekt 
Utveckling AB

556929-8580 Uppsala 29 771 76 250 50 14 886

Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 79 -3 500 50 40

HSB Produktion i 
Uppsala HB

969770-5938 Uppsala 22 127 44 319 1 50 11 063

101 789

Moderförening
Organisations-
nummer

Säte
 Eget 
kapital

 Resultat
 Antal 
andelar

Kapital-
andel 
i % 

Bokfört 
värde 

Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm 64 873 64 753 500 50 16 595

Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 76 895 -224 50 50 38 448

Dragarblick 
Utveckling AB

556823-7514 Uppsala 6 307 51 250 50 3 125

Hastor Utveckling AB 556787-6221 Uppsala 9 425 0 50 50 1 394

Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 63 384 49 800 250 50 4 816
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Not 18 Andelar i intresseföretag (tkr) forts.

Moderförening
Organisations-
nummer

Säte
 Eget 
kapital

 Resultat
 Antal 
andelar

Kapital-
andel 
i % 

Bokfört 
värde 

Bäckenprojekt 
Utveckling AB

556929-8580 Uppsala 29 771 76 250 50 14 886

Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 79 -3 500 50 39

HSB Produktion i 
Uppsala HB

969770-5938 Uppsala 22 127 44 319 1 50 11 063

90 366

Not 19 Fordringar hos intresseföretag (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 25 800 16 300 25 800 16 300

Årets lämnade lån 0 40 500 0 40 500

Årets amorteringar -9 500 -31 000 -9 500 -31 000

16 300 25 800 16 300 25 800

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 42 823 42 823 42 823 42 823

Utgående anskaffningsvärde 42 823 42 823 42 823 42 823

Ingående nedskrivning -872 -3 271 -872 -3 271

Återförd nedskrivning 0 2 399 0 2 399

Utgående nedskrivning -872 -872 -872 -872

Utgående bokört värde 41 951 41 951 41 951 41 951

Andelsbevis HSB Riksförbund 28 933 3 929 28 933 3 929

Aktier HSB ProjektPartner AB 0 25 004 0 25 004

Andelar HSB Vind Umeå 70 70 70 70

Andel Konsumentföreningen Uppsala 1 1 1 1

Andelar i Fonus 11 11 11 11

Insatser i Mälarskog ek. för. 13 13 13 13

Insatser OK Uppland ek. för. 1 1 1 1

Bostadsrätt HSB Brf 352 Rådhuset 0 0 0 0

Bostadsrätter HSB Brf 79 Kungsängstorg 12 854 12 854 12 854 12 854

Bostadsrätter HSB Brf Prinsen 70 70 70 70

41 951 41 951 41 951 41 951
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Not 21 Andra långfristiga fordringar (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Uppskjutna skattefordringar 420 1 501 420 1 501

Övriga fordringar 2 764 3 216 2 764 3 216

Nedskrivningar -143 -143 -143 -143

3 041 4 574 3 041 4 574

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Förutbetalda kostnader 3 839 3 441 2 425 2 634

Upplupna intäkter 5 731 12 152 411 1 543

9 570 15 593 2 836 4 177

Not 23 Uppskjuten skatteskuld (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Temporära skillnader i fastighetsbestånd 2 533 2 613 2 533 2 613

Övriga temporära skillnader 1 393 784 0 0

3 926 3 397 2 533 2 613

Not 24 Övriga avsättningar (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Garantiavsättning 792 120 0 0

Beslutade omstruktureringsåtgärder 125 0 0 0

 917 120 0 0
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Not 25 Skulder till kreditinstitut (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Långfristiga skulder till kreditinstitut 143 139 144 904 143 139 144 904

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 226 533 228 949 226 533 228 949

 369 672 373 853 369 672 373 853

Outnyttjad checkräkningskredit 64 400 64 400 64 400 64 400

Räntebindningstid Genomsnittsränta Andel av lån Skuldbelopp

2018 81% 297 641

2019 3% 12 184

2020 0% 1 795

2021 12% 45 757

2022 3% 12 295

Totalt 1,64% 100 % 369 672

Av skulder till kreditinstitut förfaller 0 tkr (0 tkr) senare än fem år efter balansdagen.

Ränteswapar uppgår till nominellt 224 000 tkr (224 000 tkr). En förtidsinlösen av dessa på balansdagen skulle medföra 
en kostnad på 18 431 tkr (19 212 tkr). Genomsnittlig nettoränta för swapavtalen på balansdagen är 2,93 (2,77) procent 
och genomsnittlig bindningstid är 4,64 (4,37) år.

Not 26 Övriga kortfristiga skulder (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Klientmedel 146 671 172 896 0 0

Inlåning förvaltade företag 340 792 328 960 340 792 328 960

Övriga skulder 8 735 688 2 257 1 589

496 198 502 544 343 049 330 549

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Upplupna semesterlöner 9 587 10 023 2 586 2 965

Upplupna löner 447 447 34 47

Upplupna sociala avgifter 3 772 3 674 1 189 1 331

Upplupna räntor 658 719 658 719

Inbetalda förskottshyror 8 481 8 057 8 481 8 057

Övrigt 6 214 5 598 4 806 4 296

29 159 28 518 17 754 17 415
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Not 28 Ställda säkerheter (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Fastighetsinteckning ställda  
för skulder till kreditinstitut

414 323 414 323 414 323 414 323

Värdepappersdepå för skulder 
till kreditinstitut

1 122 1 122 1 122 1 122

415 445 415 445 415 445 415 445

Not 30 Likvida medel (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Kassa och bank 188 037 157 392 182 637 150 992

Övriga kortfristiga placeringar 0 0 0 0

188 037 157 392 182 637 150 992

Not 31 Vinstdisposition (tkr)

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen

Balanserad vinst 136 670 871,03

Årets vinst 6 545 720,61

Sammanlagda medel 143 216 591,64

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Till reservfonden avsätta 328 000,00

I ny räkning balansera 142 888 591,64

Sammanlagda medel 143 216 591,64

Not 29 Eventualförpliktelser (tkr)

Koncern Moderförening

2017 2016 2017 2016

Borgensförbindelser 680 702 1 119 066 680 702 1 119 066

Övriga ansvarsförbindelser 245 658 278 046 244 543 276 950

Garantiförbindelse bostadsrättsföreningar 17 750 22 900 17 750 22 900

944 110 1 420 012 942 995 1 418 916

Garantiförbindelse har lämnats avseende nyproduktion i HSB Brf 48 Börjetull och HSB Brf 402 Hamnen. Koncernen och 
moderföreningen har dessutom åtagande att förvärva bostadsrätten till bostadslägenhet som inte är såld vid färdigställandet 
av Bostadsrättsföreningens hus, varigenom betalning av insats, upplåtelseavgift och årsavgift för sådan bostadsrätt garan-
teras. Garantin gäller i 7 år från färdigställandet.
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna 
råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncern-
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 23 mars 2018

Lena Rönnberg
Ordförande

Göran Johansson
Vice ordförande

Torsten Skatt

Johanna Norberg Christer Olofsson Anna Ahlin

Gunnar Hallemark Göran Jaxéus
Verkställande direktör

Helena Rosvall
Arbetstagarledamot 
Utsedd av Unionen

 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 4 april 2018.

Liselotte Herrlander 
Auktoriserad revisor

Jörgen Götehed 
Utsedd av HSB Riksförbund
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Uppsala ek för, org.nr. 717600-4641 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
 
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för HSB Uppsala 
ek för för år 2017. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 25-46 i den tryckta versionen 
av detta dokument.
   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av fören-
ingens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningen och koncernredovisningens 
övriga delar.
   Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balans- 
räkningen för föreningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fören-
ingen 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.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av information 
om verksamheten och föreningsstyrnings- 
rapport sidorna 6-24 i den tryckta versionen av 
detta dokument (men innefattar inte årsredo-
visningen och koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna).

   Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.
   I samband med vår revision av årsredo- 
visningen och koncernredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 
   Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.
   Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan- 
den som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet  
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verk- 
ställande direktören avser att likvidera fören-
ingen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.
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REVISORS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen och koncern-
redovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.
   Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för  
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, 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 för 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 oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar oss en förståelse av den del av förening-
ens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagan-
det om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, 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 uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. 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 
och koncernredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande trans-
aktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
 
Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR, 
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för HSB Uppsala ek för för 
år 2016 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 verkställ- 
ande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort 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 förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av fören-
ingens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
   Styrelsen ansvarar för föreningens organisa-
tion och förvaltningen av föreningens angelägen-
heter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma föreningens ekonomiska 
situation och att tillse att föreningens organisa-
tion är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande 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 över-
ensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORS 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 verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, 
och därmed 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 garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot före-
ningen, 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 enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Uppsala den 4 april 2018

Liselotte Herlander 
Auktoriserad revisor

Jörgen Götehed 
Utsedd av HSB Riksförbund
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