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KALLELSE
Väl komna ti | | föreni n gsstämman för HSB Bostadsrättsföreni ngen Krönet

Datum: ONSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2008

Tidpunkt: 19.00
Lokal: A-salen i FORUM, Kortedala Torg

OMBUDSFULLMAKT

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämman genom

ombud. Detta kan utnyitlas om man själv inte har möjlighet att närvara på stämman'

rnnehar frera medre11*år bostadsrätten gemensamt, här de dock tiilsammans endast en röst.

Vem kan vara ombud?
Maka/make till medlem
Varaktigt nårstående sammanboende med medlem

Annan medlem i bostadsrättsföreningen
Juridisk person (foretag) kan företrädas av annan än ovanstående'

Medlem i bostadsrätisforening får vara ombud för endast en annan medlem'

ombudsfullmakt till HSB Brf Krönet i Göteborg

Härmed låter jag mig foreträdas på foreningsstämman 2008

Ombudet:
r Närståendefamiljemedlem(forälder/barn)
r Maka/make
r Annan medlem
r Ombud för juridisk Person

Ombudets namn:

Ort: den / 2008

Bostadsrätthavare Lägenhetsnummer

SVARSTALONG

Till föreningsstämman i HSB Brf Krönet

kommer Personer från lägenhet
den 26 november 2008,onsdagen

nr Vegetarisk mat

Underskrift

Anmälan om deltagande skall lämnas till förtroendemans expedition på Fg' 19'

senast den 17 nov.



DAGORDNING:

1. Val av ordforande vid stämman

2. Anmälan av ordförandes val av protokollforare

3. Godkännande av röstlängd

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer jämte ordforanden justera protokollet

6. Fråga om kallelse behörigen skett

7. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsrapport

B. Revisorernas berättelse

L Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fråga om arvoden för
a) styrelse
b) fritidskommitt6
c) revisor
d) samt principer for andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Val av fritidskommitte

17. Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

18. Motioner

19. Övrigt anmälda ärenden

20. Avslutning



Styrelsen för
HSB Bostadsrättsfören i ng

Krönet i Göteborg

Org. nr: 757200-9145

får härmed lämna årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2007-07-01 2008-06-30



FORVALTN I N GS B E RATTE LS E
HSB Bostadsrättsforenins Krönet

MAL OCH VISIONER
Styrelsens mål för föreningen är att planera för framtiden så att fastigheternas standard
bevaras eller höjs och att medlemmarna skall få ett tryggt boende till låga kostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDEN ÅNET
. Parkeringsdäcket har varit i behov av reparation på både pelare och tak.

Renoveringen är nu avslutad.
. Nyckelsystemet i våra ytterdörrar samt entröer har nu ersatts med s.k. brickor. I sam-

band med detta har även trädörrarna i låghusen och på baksidan av block I samt
dörrarna till varmgaragen ersätts med aluminiumdörrar. Dessa arbeten är nu av-
slutade.

o HSB Göteborg har gjort en energiöversyn över fastigheterna i foreningen och
föreningen kan nu anses vara energideklarerad. Vindarna har isolerats och lampor
bytts samt rörelsedetektorer har satts upp i källare, tvättstugor, torkrum samt vindar
for att spara el. Det stora arbetet med att byta termostaterna i lägenheterna kommer
att ske under hösten 2008.

. Enhetsmätning av el i föreningen har införts efter beslut vid en extra stämm a den 27
februari 2007. Enhetsmätning av el innebär att föreningen tecknar ett avtal med en
elleverantör for både föreningens samt medlemmarnas el. Fördelen är att elpriset
minskar för både föreningen och för medlemmarna.

. Roy vår fastighetsskötare har varit sjuk en längre tid och föreningen har då anlitat
Wira Fastighetsskötsel AB 3 dagar i veckan måndag, onsdag och fredag.

. Postboxar har satts upp under året och kommer att tas i bruk under hösten 2008.

. Radonmätning har genomförts med positivt resultat och endast ett fåtal lägenheter
har förhojda värden. Dessa kommer att åtgärdas snarast.

. Föreningen har nu en egen hemsida: http://web.comhem.se/kronet

FöREN I NGENS, FASTIG H ETER
Föreningen 69gddå€1960 och omfattar 4 fastigheter som har beteckningarna Kortedala
44:2,40.4,40:5 samt 44:4. Produktionskostnad år 1960 var pä 14,9 Mkr, vilket omräknat i

dagens penningvärde motsvarar 145 Mkr. Markvärdet är 45 767 000 kr och byggnadsvärdet
är 104 491 000 kr. Taxeringsvärdet for år 2008 är därmed 150 258 000 kr.

I dessa fastigheter finns sammanlagt 371 lägenheter, varav en är gästlägenhet, som kan
hyras av medlemmarna. Lägenheten har också varit mycket eftertraktad som uthyrnings-
lägenhet. Totalt har lägenheten varit belagd 211 näfter.
Vidare har föreningen 8 lokaler varav en samlingslokal "Träffpunkten" finns for uthyrning.
Denna lokal har varit uthyrd vid l4l tillfeillen under verksamhetsåret.

Totalt omfattar föreninqen föliande läaenheter och lokaler:
1 rum och kokvrå 1 st
1 rum och kök 8 st
2 rum och kök 190 st
3 rum och kök 121 st
4 rum och kök 51 st

Total läsenhetsvta, medelläsenh?tsvta samt lokalvta:
Lägenhetsyta 22 860 m'
Medellägenhetsyta 62 m2
Lokalyta 605 m2



Garaqe och parkerinqsplatser
Garageplatser 192 st
Parkeringsplatser 94 st

UNDERHALL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR

under året har följande reparationer och planerat underhåll utförts
Akås pf åt: Byte av stuprör på block I samt installation av lövskydd på P-däck. 42 025 kr.
Alf-ef : Rörelsedetektorer i källare, vind, soprum m.m. 377 772kr.
Allerby måleri: Målning av källare, vind, bastu/friskvårdsrum, vävrum och fasadputs på
framsidan av block I samt baksidan på block ll samt Träffpunkten. Kostnad 1 168 803 kr.
J. Anders Bygg: Lagning puts runt garagen samt byte av tegelsten entröerna . 179 446 kr.
P-däck (Gatu & Väg Väst AB, PSAB samt Betongkonsult): 3 409 538 kr.
J. Anders Bygg: lsolering av vindar. 682 856 kr.

Under året har följande investeringar gjorts
Antifukt: Torkaggregat Fg. 17 . 30 463 kr.
Podab: Torktumlare Fg. 19.28 680 kr. Tvättmaskin Fg. 19.32 765 kr.
Renz: Fastighetsboxar. 337 014 kr. Montering 40 500 kr.
Optotech: Nyckelsystemet 2 296 162 kr.
Roslöw: Dörrar till entr6er samt garage. 3 044 525 kr.

Under året har följande övriga åtgärder utförts
HSB: Framtagning av värden for injustering av värmesystemet. 152 500 kr.
Energideklaration. 9 500 kr.
Independia Control AB: Radonmätning 23 150 kr.

rönvÄrurnD FRAMTI DA UTVEcKLING
Föreningen har genomfört en rad enegisparågärder under 2007 och 2008. Det som återstår
är att byta ut radiatorventilerna mot modernare och mera energisnåla sådana. Nuvarande
ventiler installerades och injusterades 1989.
Styrelsen planerar inga stora åtgärder under den närmaste framtiden. Det kan dock inte
uteslutas att större underhåll kan komma att bli aktuellt med tanke på att föreningens ålder.
Inga kända större åtgärder är dock aktuella.
Föreningen kommer att fira att den blir 50 år nästa år i Forum den 5 september 2009.

FöRENINGSFRAGOR

Föreningsstämma 2"t ,|st::\
Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 november 2006 på Forum Kortedala Torg.
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i

samtliga entreer och hissar. 144 personer deltog, representerande 106 lägenheter. Stämman
valde enhälligt Göran Johansson att leda foreningens årsstämma.
Efter genomgången årsredovisning bjöds på landgång samt kaffe med kaka och som
traditionell avslutning fanns även ett lotteri.

Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen har 37 1 lägenheter/medlemmar.
Under året har följande överlåtelser ägt rum:

1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök

1st
24 st
9st
4st

HSB Göteborg har även en medlemsandel.



Styrelse samt suppleanter
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
HSB ledamot
Suppleant
Suppleant

Christer Karlsson
Ordförande

Christer Karlsson
Vivi-Anne Berglund
Lars Andersson
Nils Berghamn
Lennart Björk
Kjell Eriksson
Roland Nyström
Ing-Marie Eliasson
Peter Malmqvist

vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2009
vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2009
vald t.o.m. årsstämman 2009

vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2009

Nils Berghamn
Vice Sekreterare

Kjell Eriksson
Ledamot

lng-Marie
Suppleant

Vivi-Anne Berglund
Vice Ordförande

Lennart Björk
Förtroendeman

Lars Andersson
Sekreterare

Peter Malmqvist
Suppleant

Roland Nyström
HSB-representant

Styrelsemöten u nder verksam hetsåret
Under verksamhetsåret har 12 protokollforda styrelsemöten hållits.

Firmatecknare
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit Christer Karlsson, Lennart Björk, Vivi-Anne
Berglund och Lars Andersson. Två i föreningen tecknar firma.

Eliasson



Arvoden
Under verksamhetsåret har arvodet till hela styrelsen och fritidskommittön varit 125 235 kr
enligt beslut på årsstämman. Fördelat på 103 044 kr för hela styrelsen samt 22191 kr för
hela fritidskommitt6n. Föreningens revisor har erhållit ett arvode med 1 1 410 kr.

Revisorer
Revisorer har varit Bengt Johansson med Ingemar Carlsson som suppleant, valda av
foreningen samt BoRevision AB, av HSB:s Riksforbund utsedd revisor.

Representanter i HSBs fullmäktige
Föreningens representanter i HSB-förenings fullmäktige har varit Christer Karlsson och Nils
Berghamn som ordinarie samt Lars Andersson och Lennart Björk som suppleanter.

Valberedning
Valberedning har varit Ingvar Karlsson och Torsten Örn samt Stig Johnsson med Ingvar som
sammankallande efter beslut vid årsstämman.

Förtroendeman samt övriga anställda
Förtroendeman: Lennart Björk
Fastighetsskötare: Roy Boström (sjukskriven under året) samt Janne Ragnemar från Wira
Lokalvårdare: Pamela Lehtinen samt Maire Lehtinen

Roy BoströmPamela Lehtinen Maire Lehtinen Janne Ragnemar

Lennart Björk



Fritidskommitt6n
Leif Simonsson
Lars Ericson

Anne-Marie Lundström
Macarena Robles

Ulla Stjernman Lars Jonsson
Anders Bohlin

Vårpyssel



Midsommarfirande på Krönet 2008

Midsommarfirande på Krönet 2008



Ve rksam h ets be rätte I se fö r f riti d s kom m itt6 n 2007 -2008

U nder verksamhetsåret har följande förevarit.
Vi har hållit nio protokollforda arbetsmöten samt planerat och genomfört följande aktiviteter:

Under hösten 2OQ7 anordnades följande aktiviteter:
. Skaldjursafton
. Whiskyprovning
. Teaterbesök på Stadsteatern
n Tipspromenad
. Pubkväll
. Tre filmkvällar
. Ljusstöpning
. Julpyssel
. Luciafirande
. Nyårsfirande
. Fotbolls- samt hockeykvällar

Under våren 2008 hände bland annat följande:
. Julgransplundring
. Pubkväll
. Teaterbesök på Folkteatern
. Whiskyprovning
c Fyra filmkvällar
. Vårpyssel
. Poängpromenad
r Vårstädning
. Fotbolls- samt hockeykvällar
. Midsommarfirande

cirka 30 deltagare
14 deltagare
15 deltagare
cirka 40 deltagare
cirka 20 deltagare
mellan 15 till 30 deltagare
cirka 30 deltagare
cirka 30 deltagare
cirka 90 deltagare
cirka 35 deltagare
mellan 15 till40 deltaoare

cirka 20 deltagare
cirka 30 deltagare
14 deltagare
12 deltagare
mellan 15 till 30 deltagare
cirka 25 deltagare
cirka 40 deltagare
cirka 35 deltagare
cirka 15 till 25 deltagare
cirka 10 deltagare

Följande har också hänt på krönet:

- Marianne Berghamn och Siv Färnström driver väv- och pysselaktiviteter varje vecka.

- Gymnastiken håller igång varje vecka under ledning av Maria Sundvall.
- Boule spelas på planen vid Fg 19. Under vintern flyttas spelet inomhus till Kviberg.

- Deltagande i HSB-cup med 4lag.
- Biblioteket i Träffpunkten har som regel varit öppet i anslutning till filmkvällar.

- Bengt Johansson har som vanligt bidragit med uppskattad dragspelsmusik vid många
aktiviteter, varav insatsen i samband med luciafirandet särskilt bör framhållas.

Krönets fritidskommitt6: Leif Simonsson, Anne-Marie Lundström, Ulla Stjernman,
Lars Jonsson, Lars Ericson, Macarena Robles och Anders Bohlin.



EKONOMIN

Avgifter
Under verksamhetsåret höjdes avgifterna med 3 % 2007-07-01 och uppgick till 594 krlm2.
Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande
resultaträkning med tillhörande noter. Föreningens finansiella ställning och likviditet vid
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande balansräkning med noter.

Femårsöversikt
Resultat och ställning (tkr): 2007108 2006rc7 2005/06 2004t05 2OO3|O4

Nettoomsättning: 14 070 13 711 13 114 13 039 12 401
Resuftatefterfinansiella poster: -421 1 861 1 664 -1 913 -19329
Balansomsättning: 70 666 65 277 03 283 73 8s6 Bo 214
Arsavgiftsnivå (kr/kvm): 594 577 577 ST7 577
Fond för yttre underhåll: 3 072 2 753 2 230 4 sg4 20 829

Förslag till disposition av årets resultat
Avsättningen till underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan.

Till stämmans forfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen foreslår följande disposition :

Disposition ur underhållsfond
Avsättning till underhållsfond
Balanserat resultat

2 335 959
- 438 447
1 897 511

-1 745 310
1 050 000
2 592 821
1 897 511

10



ffi
HSBs

Org Nr:757200-9145

btf Krönet i Göteborg

Planerat underhåll
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Not 3

-7 943 66s
-L 745 3t0

-399 838
-2 L74 772

-7 t35 256
-73L Z7l
-393 928

-2 092785
+d 3s-4'ö"-12 263 585

Finansiella poster
Ränteintiikter och liknande resultatposter
Råintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 4
Not 5

72023 L20 L49
-2299 664 -1616 847
-2227 641 -r 496 698

?

11
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HSBs bff

Balansräkning

Org Nr: 757200-9145

Könet i Göteborg

08-06'30 07-06-30

Anläggningstillgånga r
Ma te riel la a n lä g g n ing sti I lg å n ga r
Byggnader och ombyggnader
Markanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Fina nsiella a n lä gg n ingstillgä ngar
Långfristi gt vä rdepa ppersinnehav
Ovrigt

Summa anläggningstillgångar

Omsåittn in gstillgånga r
Ko rtfristiga fo rd ring a r
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Göteborg
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9

Not 10
Not 11

61 400 382
166 404
95 145

3 150 125

--6-amös6-

992
80 000--dd,E

64 893 048

ss 488 889
253 281
L30 617

2220829
s8 093 616

992
77 530
78522

58 172 138

1 345
5 001 195

Not 12 7594L
Not 13 693 985

5 772 466

4 264
6 s78 054

65 038
457 593

7 104 949

5772467 7 t04949

70 66s 515 65277 0a7

12
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HSBs bff Krönet i Göteborg

Org Nr: 757200-9145

Balansräkni

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Underhållsfond

Fritt eget kapibl
Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Långfistiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
U ppl upna kostnader och förutbetalda intii kter

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 14

t 334 678
3 072 089

1 332 208
2753 360@ 4T'8t568-'

2 33s 959 1 507 160
-438447 1147 527

1 897 511 2 654 687

6304278 6740255

Not 15 56 509 549 51262037
56 509 s49 51262037

Not 16 722488 607 488
1 885 197 1324945

158 596 t48407
3 145 003 295L745

Not 17 88 492 86 867
Not 18 1 851 911 2L55342

7 851 688 7 274795

64361237 58 536 832

70 66s 515 65277 0A7

Ställda säkerheter
Panter för fastighetslån

Ansvarsförbindelser

58 407 300 s3 253 300

Inga Inga

-\v

13
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Org Nr: 757200-9145

blf K6net i Göteborg

Ärsredovisningen är upprätbad enligt Ärsredovisningslagen och BoKöringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har
skett från BFNAR 2001:1 "Redovisning av inkomstskatter" då föreningen anser att en mer rättvisande bild av
föreningens resultat och stiillning därmed uppnås. Se även nedan under "Inkomstskatt".

Byggnader
Avskrivning sker enligt en 50-årig rak plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde och
föruäntad nytgandeperiod. Ärets avskrivning uppgår till2,0 o/o av anskaffningwärdet.

Ombyggnader
Avskrivning på ombyggnader sker enligt raka avskrivningsplan som sträcker sig över
20 år för föreningslokal, badrum 45 år,bredband 5 år, avfuKningsanläggning 10 år, postboxar 20 år
kottläsare 20 år, entrddörrar 40 år, installation för enhetsmätning 20 år, energiåtgärder 20 år och
markanläggning samt lekplats 10 år som grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde
och förväntad nffiandeperiod.

Inventarier
Avskrivning sker planenligt med 200lo per år beräknat på inventariernas anskaffningwärde.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fond för yltre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på
föreningens underhållsplan.

InkomsBkaft
Föreningen beskattas enbart för kapitalintiiKer. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker
beskattning med 28% på beräknat överskott.

övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningwärde om ej annat anges i not nedan.

Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Aruoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Förtroendevalda
Styrelsearvode
Revisorsaruode
Fötroendeman
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Övriga anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Uttagsskatt
Pensionskostnader och förpliktelser

Totalt

Löner och aruoden ingår i perconalkostnader under not 2 Dift.

Innev. år Föreg. år
2
2

2
2
4

07-07-0L
08-06-30
t25235

11 410
r20 996

15 857
69 4s9

342957

397 100
131 012
t4t 762
31 927

4

06-07-01
07-06-30

108 90s
10 867

LL7 420
17 976
70 049

325 2t7

575 23L
168 414
202 453

21 130

v

14
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Org Nr:757200-9145ffi
HSBs

Noter

bff K6net i Göteborg
07-o7-or
08-06-30

06-07-01
07-06-30

Hyror
Övriga intiikter
e,arav inåkter enhetsmähing el

ROT-bidrag
Bruttoomsättning

Avsatt till inre fond

L3 589 467
726 470
453 956
390 616

13 194 190
618 317
598 169

0

, 0 531 600
t4769893 14410676

-700 000 -700 000ffi

Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vaften
Sophämtning
Övriga avgifter
Förvaltningsaruoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader

1 065 666
955 195
639 887
867 925

2 069 910
467 924
330 43s
3U 034
4L4 477
463 860
28F-352

| 302 643
543 280
446 528
55s779

L962087
473 702
305 27r
365 227
397 952
463 860
3t8927

7 13s 2s67 943665

212296r
sl 811

2033 997
58 788ffiffi

Ränteintåkter avräkningskonto HSB
Ränteintikter skattekonto
Övriga ränteintäkter

ek, för. 60 386
10 903

734
72023 r20 r49

60 2s8
12 035
47 8s6

Erhållna räntebidng
Pantbrev

2 453 276
-2s7 067
103 455

2299 664

2 109 083
492236

0
1?r'687

't

15
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btf Krönet i Göteborg

08-06-30 o7-06-30

Ärets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffn ingwärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Taxeringwärde för Kortedala 40:3, 4O:4, 40:5,44t2 och 44i4

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostäder
Mark - lokaler

Taxvärde totalt

7 947 577 0
83 sos 643 75 558 066

-20069 r77 -18 122 061
-2 036 084 -L947 tr6m -zw69L;z

61 400 382 55 488889

103 600 000 103 600 000
891 000 891 000

104 491 ooo T-45'rood

45 400 000 45 400 000
367 000

45 767 000
367 000

45 767 oOO

150 258 000 150 258 000

Ingående anskaffningwärde 868 8iö------86if 8ö
utgående ackumulerade anskaffningwärden 868 sl0' 868 Blo

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokföft värde

-51s 529
-86 877

-528 548
-86 881

-702406 -615 529

L66404 253 281

anskaffningwärde
Ärets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

566 438
16 339

521 665
44 773

566 43S58.2777

-43582L -377 033
-51 811 -58 788

-487 6n -435 8ä

95 145 130 617

ffi.W#ffiäP-däck 31so t25 2zzogzg

4istiff,
1 andel i HSB Göteborg ek. för,
Fyra andelar i folkteatern
Medlemskap i Fonus

500
200
292

500
200
292
992
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Org Nr:757200-9145ffi
HSBs

Noter

brf Krönet i Göteborg

08-06-30 o7-06-30

77 530

7594L 65 038
7594t 65 038

290 268 65 815
693 985 457 593

Insatser
Balanserat

resultat
208Belopp vid årets ingång

Lägenhet 7
Vinstdisp enl. stämmobeslut
Ärets resultat
Belopp vid årets slut

3L8729 828 798 _L t47 527

;##

Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

39788451543
39788r',72974
39788472982
39788472990
L2-L2473t-679233
L2-L2473r-682450
L2473L535846

Ränta

4,93o/o 2008-09-19
4,460/o 2009-09-22
4,6to/o 2010-08-26
4,760/o 2012-03-21
4,960/o 2012-03-30
4,90o/o 2008-09-19
4,98o/o 2011-05-01

8 108 547
I 000 000
5 500 000
3 900 000
5 970 000
9 s00 000

10 000 000

356 000
0
0
0

100 000
120 000
9s 000

0

56 509 549

53 619 597

Swedbank Hypotek 2658830340 q,eZuo ZOOS_Og_ZZ ) ii} eB st eee
s7 232037 7224Ae

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem år beöknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

1',
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Org Nr:757200-9145ffi
HSBs

Noter

bff Krönet i Göteborg

Kortfristig del av beräknade amorteringar

!/Rnlupna räntekostnadet - -^--* 241119---- z7t 9n
Ovriga upplupna kostnader 4ZO It3 727 622

Arbebgivaravgifter
Mervärdesskatt
Övriga kortfristiga skulder

Förutbetalda hyror och avgifter

Götebors, 0" ../r/O ' O I

Vår revisionsberättelse harÅ,{ - /$- d$ avgivits beträffande denna årsredovisning

L7 685 16 8s2
45 095 44353
9 000 9 000

88 492 86 867

1 190 0s9 1 155 798
1 851 911 2155342

Lars Andersson

nen
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REVISIONSBERIITTELSE

Till ftjreningsståimman i HSB Bostadsrättsftirening Krönet i Göteborg
Organisationsnurlmer 7 57 200 -9 | 45

Vi har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning i HSB
Bostadsrättsftirening Krönet i Göteborg ftir riikenskapsåret 20070701-20080630. Det åir
styrelsen som har ansvaret fiir råikenskapshandlingarnaoch fiirvaltningen och ftir att
årsredovisningslagen tillåimpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt *suar är att uttala
oss om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utftjrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebåir att vi planerat
och genomftjrt revisionen ftir att med hög men inte absolut slikerhet ftjrsiikra oss om an
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
uwal av underlagen fiir belopp och annan information i råikenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning au d"m samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nåir ae uppiattat
årsredovisningen samt att ufvåirdera den samlade informationen i årsrååovisningen. Som
underlag fiir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åigrirder och
ftirhållanden i ftireningen fiir att kunna bedöma om någon styrelseledamot åir
ersättningsskyldig mot ftireningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller ftireningens staägar. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund ftjr våra uttalanden nedan.

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings.a i Sverige.
Förvaltningsberättelsen iir fiirenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker att fiireningsståimman fastställer resultatriikningen och balansriikningen fiir
ftireningen, behandlar resultatet enligt ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar
styrel sens I edamöter ansvarsfrihet ftjr räkenskaps året.

Göteborg denl{ llk200Y

B Riksftirbund utsedd revisor
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Förklarinear

Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där
styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltnings-
berättelse.

Förvaltningsberåttelsen skall enligt lag visa bl a vilka
som haft uppdrag i föreningen, det viktigaste som hänt
under året, redovisa fakta om antal anställda etc.

I årsredovisningen ingår dessutom resultat- och balans-
räkning. Till årsredovisningen läggs revisionsberättelsen
samt andra handlingar, t ex lånespecifikation.

Resultaträkning: Resultaträkningen visar föreningens
samtliga intäkter och kostnader under det gångna verk-
samhetsåret.

De största kostnaderna brukar vara räntoq värme och
underhåll av f astigheterna.

Avskrivning på byggnader och inventarier är kostnader
som inte påverkar utbetalningar. Stämmans beslut om
avsättning till fastigheternas framtida underhåll är också
kostnader som ej påverkar utbetalningar.

Ar inuikterna stöme än kostnaderna blir årets resultat
en vinst. Är istället kostnaderna större har förlust upp
stätr.

Hur resultat disponeras bestäms i föreningens stadgar
och fastställs av löreningssräm man.

BalanSfäkning: Balansräkningen visar de tillgångar och
skulder föreningen hade vid verksamhetsårets slut.

Tillgångarna kan bestå av fastigheter, inventarier och
likvida medel, dvs kontanter eller pengar som satts in på
konto, och visar hur föreningens medel använts.

Balansräkningens skuldsida visar föreningens lån och
skulder; alltså hur föreningen fått medel/pengar rill
sin verksamhet. Här finns också det egna kapital som
föreningen hade vid räkenskapsårets slut. Till skulderna
räknas också foncl för inre underhåll. som är medlem-
marnas Pengar.

Samband mellan resultaträkning och
balansräkning: Resultaträkningen visar anrirrgen en
vinst eller en förlust - eller art det går 'jämnt upp", alltså
varken vinst eller förlust. Resultatet är också en del i ba-
lansråkningen.

Det svarar mot skillnaden mellan balansräkningens
tillgångar och skulder - dvs förändringen i föreningens
egna kapital, vilket bokförs på skuldsidan.

Det egna kapitalet kan också beskrivas som förening-
ens förmögenhet.
Om föreningen gått med vinst under året ökar dess för-
mögenhet - och tvärtom vid förlust.

Omsättningstillgångar: Med detta menas anctra till-
gångar än anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångarna kan i regel omvandlas till
pengar inom kortare tid än ett år.

Anläggningstillgångar: Med antäggningstillgångar
menas sådana tillgångar, som är avsedda för långvarigt
bruk i föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången
är föreningens byggnader och mark.

Kortfristiga skulder: Det är skulcler som skall beralas
inom ett år.

Långfristiga skulder: Fastighetslån är exempel på en
långfristig skuld.

HSB i avräkning: Föreningens kassa förualtas av HSB
Göteborg, som betalar ränta till bostadsrättsföreningen
för dessa pengar.

Föreningens konto hos HSB Göteborg kallas awäk-
ningskonto.

Likvida medel: Kontanrer och andra tillgångar som
snabbt kan omvandlas rill pengar - som t ex HSB i awäk-
nlng.

Likviditet: Likviditeten är en förenings förmåga arr
betala sina kortfristiga skulder, t ex löpande driftskostna-
der. Man får fiam likviditeten genom am jämföra omsätt-
ningstillgångar med kortfristiga skulder. Föreningens
rörelsekapital är vanligtvis de "pengar" som blir över när
kortfristiga skulder dras från omsättningstillgångar. De
medel (pengar) som då återstår urgörs av fbnd för inre
och yttre underhåll samt balanserat resultat.

Ar omsättningstillgångarna större än de kortfristiga
skulderna är likviditeten positiv, ju större denna skillnad
är desto bättre är likviditeten.

Är i stället skulderna större är likviditeten negativ, och

:f"O"" 
måste planera för hur likviditeten skall förbätt-

Ställda panter: För att låna pengar krävs i regel någon
fbrm av säkerhet. I bostadsrättsföreningen utgörs cietta
av pantbrev/inteckningar i fastigheterna. Detta kallas i
bokslutet "ställda pan ter".

Ansvarsförbindelser: om föreningen gjort något åta-
gande, som inte bokförts som korr- eller långfristig skuld,
betecknas detta som ansvarsförbindelser. Det kan röra sis
om borgensåtaganden eller något avtalsenligt åtagande.

Fond för yttre underhåll: roreningen skall årligen
avsätta pengar rill fbnd för lttre underhåll enligt särskild
plan.

När större underhållsarbeten görs används pengar ur
clenna fbnd.

Fond för inre underhåll: Avsättningens storlek till inre
fbnd bestäms av stpelsen.

I balansräkningen redovisas summan av samtliga bo-
stadsrätters tillgodohavanden i fonden. Saldot för va{e
lägenhet syns på specifikationen som medföljer avgifts-
avierna.

Värdeminskning byggnader: En byggnads livslängd
är alla de år som byggnaden kan användas av medlem-
marna för ett bra och ekonomiskt boende. Livslängden
beror på förslitning och påverkas starkr av hur sqrelse
och medlemmar sköter underhållet. Därför skrivs värdet
ner i föreningens balansräkning.

FöreningSavgäld: För att tillgodose erforderlig kapi-
talbildnin g inom HSB-förenin gen skall bostadsrättsfören-
ingarna enligt stadgarna och ekonomiska planen erlägga
avgäld. Denna utgår med totalt 2,5 % av produktionskosr-
naden för förening, och erläggs under en {ugo- eller tret-
tioårsperiod. Den avgäld, som ännu inte erlagts, redovisas
under ansvarsförbindelser'.
Föreningar som är byggda i börian av 90-talet och sena-
re, betalar ingen avgäld, uran derta vävs in i produktions-
kostnaclerna.
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