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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 
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Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Styrelsen får härmed avge ärsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsäret: 

2017-01-01 - 2017-12-31 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamäl att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus uppläta bostäder till medlemmarna med 
nyttjanderätt och utan t idsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) 

Föreningens fastigheter 

Föreningen innehar tomträtterna pä fastigheterna Vissinge 1, Elinsborg 1, Hasslinge 1, Islinge 1, Mellinge 1, Hydinge 1 och 2, Skäftinge 1 
och Tensta 4:8 i Stockholms kommun. 
Total markareal är 47 166 kvm. 

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt Antal Kvm 
Bostadsrätter 672 51104 
Hyresrätter 4 296 
Lokaler 9 965 
Garageplatser 290 
Parkeringsplatser 286 

Föreningens fastighet är byggd 1969-1971 värdeär 1970. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. I försäkringen ingär bostadsrättstillägg samt styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Årsavgifter 

Under äret har ärsavgifterna varit oförändrade. Ingen höjning är planerad för 2018. 

Årets investeringar: 

Ventilationsprojekt etapp 1. Hela projektet uppskattas till 44 miljoner kronor. 

Årets planerade underhåll: 

Tidpunkt 
2017 
2017 
2017 
2017 

Byggnadsdel 
Trapphus 
Ventilation 
Garage 
Byggnad 

Framtida underhåll enligt underhållsplanen: 

Tidpunkt Byggnadsdel 
2018-2020 Ventilation 

2018-2019 
2018-2020 
2018-2020 
2019 
2019 
2020 

Lokal 
Fasader 
Tak 
Värme 
Trapphus 
Köksstammar 

Tidigare genomfört underhåll: 

Tidpunkt 
2015-2016 
2002-2004 
2000 
1994-1998 
1988 

Stämma 

Byggnadsdel 
Dränering 
Hissar 
Yttertak 
Avlopp 
Fönster 

Åtgärd 
Byte av armaturer till LED-belysning i alla trapphus. 
Byte av ventilationsanläggning i förskolans lokal pä Elinsborgsbacken. 
Byte av garageportar pä Skäftingebacken. 
Systematiskt brandskyddsarbete har utförts i alla fastigheter. 

Ätgärd 
Byte av ventilationsanläggningar pä Elinsborgsbacken som fortsätter pä 
Vissingebacken, Mell ingebacken och Skäftingebacken. 
Ombyggnation av en lokal till tvä bostäder. Projektet uppskattas till 3 900 tkr 
Fasadrenovering. Projektetets omfattning är svärt att uppskatta i dagsläget. 
Omläggning av tak. 
Byte av avstängningsventiler. 
Mälning och viss reparation av trapphus. 
Byte av köksstammarna. Projektet uppskattas till ca 50 miljoner kronor. 

Åtgärd 
Dränering Mellingebacken och Skäftingebacken. 
Total renovering av alla hissar inklusive hissmaskinutrustningar. 
Takrenoveringar pä alla bostadshus. 
Byte av avloppsstammar och ytskikt i bad- och duschrum. 
Fönsterbyte till 3-glas fönster pga begynnande rötskador. 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-04-25. Vid stämman deltog 44 medlemmar varav 4 genom fullmakt som var röstberättigade. 

Medlemsmöten 
Under äret har 3 Medlemsmöten hällits varav ett möte gällde andra läsningen av de nya stadgarna som ocksä antogs. 
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Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm

Styrelse

Styrelsemedlem Roll

Markku Sirviö Ordförande

Arne Brovig Sekreterare

Sedigh Sorush Ledamot

Thomas Brändström Ledamot

Lars-Erik Pettersson HSB-ledamot

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Markku Sirviö och Sedigh Sorush.

Styrelsen har under året hållit 21 protokollförda styrelsemöten

Firmatecknare

Revisorer

Kerstin Thufvesson Föreningsvald ordinarie
Karl-Gustav Köhler Föreningsvald ordinarie
Borevision Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Gårdsvärdar

Thanuja Fernando Ohlsson Skäftingebacken jämna
Jolanta Karlsson Skäftingebacken ojämna
Ulla-Britt Blomberg Vissingebacken
Lennart Eriksson Elinsborgsbacken
Deanne Wallström Mellingebacken

Representanter vid HSB:s fullmäktige

Valberedning

Valberedningen består av Jan Augustsson (ordförande), Yossef Haidar, Sven Karlsson, Ulf-Erik Larsson och Aysel Urgun.

Underhållsplan

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2017-10-20.

Medlemsinformation

Medlemmar
Föreningen hade 822 (813) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2017 (2016). Under året har 66 (71) överlåtelser skett.

Andrahandsuthyrningar
Det finns 5 godkända andrahandsuthyrningar.

Informationskanaler

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för styrelsen/föreningsstämmans beslut om 

reservering till eller ianspråkstagande av underhållsfond.

Firmatecknare har varit Markku Sirviö, Thomas Brändström och Sedigh Sorush. Teckning sker två i förening.

Föreningens har inte haft någon representant i HSB:s fullmäktige.

Gårdsvärdarna tar föreningens första kontakt med nya medlemmar. Gårdsvärdarna visar nyinflyttade medlemmar var miljöstuga och 

tvättstuga finns. De överlämnar ett välkomstbrev från styrelsen, informerar om sophantering och hur man gör en felanmälan. De håller även 

tillsyn över Päronets område och rapporterar felaktigheter till förvaltaren.

Gårdsvärdarna är utsedda av föreningsstämman.

Årsstämman valde värdarna på 1 år. Som sammankallande valdes Thanuja Fernando Ohlsson.

Hemsidan finns på www.paronet.se ligger under HSBs domän. Den vänder sig både till utomstående och föreningens medlemmar. 

Päronkanalen är föreningens egen TV -kanal, S 7.

Päronbladet har utkommit 3 gånger under året och är ett ytterligare sätt att nå ut med mer omfattande information. Portanslag i 

entréerna används också för information från styrelsen och förvaltningen. Kallelse till ordinarie stämmor sätts upp i entréerna och 

distribueras till medlemmarna.

Information av mer bestående art sätts upp bakom glas på anslagstavlan i entréerna. Där finns bl.a.uppgifter om hur man når 

felanmälan, förvaltningen, styrelsen, revisorerna, valberedningen och gårdsvärdarna.

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för att hålla fastigheterna i gott skick. 

Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen.
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Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Flerårsöversikt 

Nyckeltal 
Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Årsavgift*, kr/kvm 
Drift**, kr/kvm 
Belåning, kr/kvm*** 
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

2017 
44 373 
7798 

797 
576 

1 391 

2016 
43 858 

6 430 
795 
576 

1447 

2015 
42 043 

6 561 
758 
554 

1499 

2014 
40 925 

5 150 
740 
543 

1168 

2013 
39 806 

4 944 
717 
527 

1121 

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna exklusive eventuellt separat debiterade 
konsumtionsavgifter (el, kabel-1V och liknande). 

**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för 
planerat underhåll. 

*** Belåning kr/kvm fördelas på kvm-ytan bostäder och lokaler 

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar 

Nedan redovisas föreningens sparande till framtida planerade underhåll och investeringar. Sparandet visar hur mycket likvida medel 
föreningen fått över i den löpande driften under räkenskapsåret. Därför tas avskrivningar (som inte påverkar likviditeten) samt årets 
planerade underhåll bort. 

Rörelseintäkter 
Rörelsekostnader 
Finansiella poster 
Årets resultat 

Planerat underhåll 
Avskrivn inqar 
Årets sparande 

Årets sparande per kvm total vta 

Förändring eget kapital 

Belopp vid ärets ingäng 

Reservering till fond 2017 
Ianspråkstagande av fond 2017 
Balanserad i ny räkning 
Ianspråktagande uppskrivningsfond 

Arets resultat 
Belopp vid årets slut 

+ 
+ 

44 373 306 
36 212 945 

362 528 
7 797 833 

470 790 
4 712 300 

12 980 923 

248 

Uppi. Uppskrivn. 
Insatser Avoifter Fond 
5 912 800 3 429 200 38 321 310 

-1167 969 

5 912 800 3 429 200 37 153 341 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 
Ärets resultat 
Reservering till underhållsfond 
Ianspråkstagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 

-522 345 
7 797 833 

-2 663 000 
470 790 

5 083 278 

5 083 278 

Yttre uh Balanserat Arets 
fond I resultat resultat 

59 009 400 -8 119 887 6 429 573 

2 663 000 -2 663 000 
-470 790 470 790 

6 429 573 -6 429 573 
1167 969 

7 797 833 
61201610 -2 714 555 7 797 833 

Ytterligare upplysningar vad beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 
tilläggsupplysningar. or 
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2017-01-01 2016-01-01 
2017-12-31 2016-12-31 

44 373 306 43 857 703 

-30 159 294 -30 203 938 
-542 375 -564 666 
-470 790 -956 690 
-328 186 -440 552 

-4 712 300 -4 813 104 
-36 212 945 -36 978 950 

8160 361 6 878 753 

40 677 21 058 
-403 205 -470 238 
-362 528 -449 180 

7 797 833 6 429 573 
06--
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Balansräknin9 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark Not 7 158 131 350 162 573 127 
Inventarier och maskiner Not 8 2 181 775 2 452 298 
Pågående nyanläggningar Not 9 5 897 747 76 178 

166 210 872 165 101 603 
Anansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 500 500 

500 500 

Summa anläggningstillgångar 166 211 372 165 102 103 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 168 439 83 330 
Avräkningskonto HSB Stockholm 21 238 140 15 409 983 
övriga fordringar Not 11 3 602 4 350 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 995 816 1 023 779 

22 405 997 16 521 443 

Kortfristiga placeringar Not 13 6 000 000 6 000 000 

Kassa och bank Not 14 62 762 63 513 

Summa omsättningstillgångar 28 468 759 22 584 956 

Summa tillgångar 194 680 131 187 687 059 
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 15 
Bundet eget kapital 
Insatser 5 912 800 5 912 800 
Upplåtelseavgifter 3 429 200 3 429 200 
Uppskrivningsfond 37 152 341 38 320 310 
Yttre underhållsfond 61 201 610 59 009 400 

107 695 951 106 671 710 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -2 714 555 -8 119 887 
Årets resultat 7 797 833 6 429 573 

5 083 278 -1 690 314 

Summa eget kapital 112 779 229 104 981 396 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 16 71 323 553 72 823 553 

71 323 553 72 823 553 
Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 17 1 500 000 1 500 000 
Levera ntörsskulder 2 308 659 1 666 154 
Skatteskulder 122 378 86 150 
Fond för inre underhåll 712 303 728 177 
Övriga skulder Not 18 123 238 73 195 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 5 810 770 5 828 434 

10 577 348 9 882 110 

Summa skulder 81 900 901 82 705 663 

Summa eget kapital och skulder 194 680 131 187 687 059 
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning ( -) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder 
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början ·--·--

Likvida medel vid årets slut 

2017-01-01 2016-01-01 
2017-12-31 2016-12-31 

7 797 833 6 429 573 

4 712 300 4 813 104 
12 510 133 11 242 677 

-56 397 -11 745 
695 239 709 031 

13 148 974 11 939 962 

-5 821 569 -1 608 044 
-5 821 569 -1 608 044 

-1 500 000 -2 773 520 
0 1 935 000 

-1 500 000 -838 520 

5 827 405 9 493 398 

21473 497 11980 098 

27 300 902 21473 497 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. or-

Sos 
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l(K3). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning 
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,79% av 
anskaffninqsvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 7-10% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen/stämman. 

Fastighetsavgift /fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 315 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 53 426 206 kr. oc--
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Noter 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 
Årsavgifter el 
Hyror 
Övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförl uster 

Not 2 Drift och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 
Reparationer 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Fastighetsförsäkring 
Kabel-TV och bredband 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 
Förvaltningsarvoden 
Tomträttsavgäld 
Övriga driftkostnader 

Not 3 Övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 
Hyror och arrenden 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Konsultkostnader 
Medlemsavgifter 

Not 4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 
Revisionsarvode 
Övriga arvoden 
Sociala avgifter 
Övriga personalkostnader 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter skattekonto 
Ränteintäkter HSB bunden placering 
Övriga ränteintäkter 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
Övriga räntekostnader 

2017-01-01 
2017-12-31 

40 721 030 
21 612 

3 437 545 
628 205 

44 808 392 

-425 639 
-9 447 

44 373 306 

4 234 460 
4 861 965 
4 905 251 
6 161 209 
1 791126 
1 515 053 
1 089 075 

226 187 
1 050 348 
1 836 539 
2 326 700 

161 381 
30 159 294 

0 
29 356 
47 078 

233 951 
30 000 
42 490 

159 500 
542 375 

179 845 
44 300 
36 657 
67 384 

0 
328186 

8 745 
236 

27 391 
4 305 

40677 

401 200 
2 005 

403 205 

2016-01-01 
2016-12-31 

40 634 506 
21 312 

3 294 966 
527 713 

44 478 497 

-620 673 
-121 

43 857 703 

4 277 140 
5 076 961 
4 909 099 
6 328 731 
1794096 
1 110 798 

981 845 
254 099 

1 017 169 
1 999 991 
2 326 700 

127 309 
30 203 938 

-2 732 
38 743 
36 352 

256 221 
30 000 

140 082 
66 000 

564 666 

223 000 
44 300 
83 771 
87 981 

1 500 
440 552 

6 578 
973 

3 942 
9 565 

21058 

467 455 
2 783 

470 2380c-
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Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Noter 2017-12-31 2016-12-31 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 248 538 471 220 171 665 
Årets investeringar 0 28 366 806 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 248 538 471 248 538 471 

Ingående avskrivningar -85 965 344 -81 568 288 
Årets avskrivningar -4 441 777 -4 397 056 
Utgående ackumulerade avskrivningar -90 407 121 -85 965 344 

Utgående bokfört värde 158 131350 162 573 127 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 297 000 000 297 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 8 661 000 8 661 000 

Taxeringsvärde mark - bostäder 95 000 000 95 000 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 7 339 000 7 339 000 
Summa taxeringsvärde 408 000 000 408 000 000 

Nots Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 5 746 355 5 746 355 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 746 355 5 746 355 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -3 294 058 -2 878 010 
Årets avskrivningar -270 523 -416 048 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 564 581 -3 294 058 

Bokfört värde 2181 775 2 452 298 

Not9 Pågående nyanläggningar och förskott 

Ingående anskaffningsvärde 76 178 26 834 940 
Årets investeringar 5 821 569 -26 758 762 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 897 747 76178 

Not 10 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 500 500 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Notll Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 3 602 4 350 
3 602 4350 o-c--
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Org Nr: 702001-7344 

Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Noter 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2017-12-31 

920 975 
74 841 

995 816 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 

Not 13 Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 

Not 14 Kassa och bank 

Not 15 

Handkassa 
SBAB 
Nordea 
SEB 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Uppskrivningsfond 

Insatser 
5 912 800 

5 912 800 

IB 2017 
Årets upplösning 
UB 2017 

Not 16 Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Nordea Hypotek 
Nordea Hypotek 

Lånenummer 
39788735355 
39788793398 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 
3 429 200 

3 429 200 

Ränta 
0,75% 
0,34% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Not 18 Övriga skulder 

Depositioner 
Momsskuld 
Övriga kortfristiga skulder 

Yttre uh 
fond 

59 009 400 
2 192 210 

61201610 

38 320 310 
-1167 969 

37 152 341 

Ränteändr 
dag 

2018-09-17 
2018-02-03 

6 000 000 
6 000 000 

2 582 
59 127 

1 000 
53 

62 762 

Balanserat 
resultat 

-8 119 887 
5 405 332 

-2 714 555 

Belopp 
12 823 553 
60 000 000 

72 823 553 

99 723 600 

1 500 000 

30 285 
67 294 
25 659 

123 238 

2016-12-31 

905 764 
118 015 

1023 779 

6 000 000 
6 000 000 

3 569 
58 891 

1 000 
53 

63 513 

Årets resultat 
6 429 573 

-6 429 573 
7 797 833 

7 797 833 

Nästa års 
amortering 

1 500 000 
0 

1500 000 

71 323 553 

65 323 553 

99 723 600 

1 500 000 

0 
66 159 

7 036 
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Org Nr: 702001-7344 

Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm 

Noter 

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

2017-12-31 

6 532 
3 554 186 
2 250 052 

5 810 770 

2016-12-31 

0 
3 673 510 
2 154 924 

5 828 434 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

Not 20 Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut 

Stockholm, den /{/'2 .... :.1.-0\ i 

~ 
~ ·secii9h'sö'r'Lisfl ....................... . 

....... ~,,~~ ················· ····· ·· · ··· · · · · ········ La~kn 

(f/Jmidl> V/-~ · ik~ 
, , ,( ,~ .......................... ~ ..... ........ ... ... .... .. 
Thomas Brändström 

~!l-Ct/-~j 
Vår revisionsberättelse har lämnats beträffande denna årsredovisning 

YiwJ~~ 
''Kä·a:c;·Lisfav.'Köhier ............................... ..... . 

Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor 

A&·J< 
.. .. ........ ................ .... . Il' " " """"" """'""" "'" '""""" "" ' """"'"""""' 

Markku Sirvio 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Brf Päronet nr 7 inom HSB Stockholm, arg.nr. 702001-7344 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Päronet nr 7 
inom HSB Stockholm för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den 
föreningsvalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet på klassificeringen av föreningens skulder till 
kreditinstitut i årsredovisningen. Föreningen har lån som 
klassificeras som långfristiga men förfaller inom ett år från 
balansdagen och som därmed är kortfristiga. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen 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 ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards an Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 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 upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

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

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

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

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

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag 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 jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

~ 
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Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Brf Päronet nr 7 inom HSB 
Stockholm för år 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
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. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort 
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

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

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av 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 bostadsrättslagen. 

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 föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av 
HSB Riksförbunds 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 särskild 
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 bostadsrättslagen. 

'L--L~ ~ ... ...... ...... ... . 

Kerstin Thufvesson 

Av föreningen vald revisor 

Karl-Gustav Köhler 

Av föreningen vald revisor 
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Ordlista 

Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 

Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 

Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  

redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 

Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 

Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 

Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 






