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H S B:s Bostadsrättsförening Könet
{I512 GWEBORG

F Ö R V A I, T I,{ I i,I G S B E P.Ä T T E ! S E

FöR HSB: S BOSIA}SRÄTfSFöRENIIJG I{RÖ}i-ET

FöR rrDEN 1 JATIUART 1977 - 50 JUI{I 1g7B

c +,,-^ 1 ^^v u-y r gIJg

!'öreningens styrelse har und.er verksainnetsperiocen u-cg; o:ts
av Stig Johnsson, ordförande, äans Ericson, vice oraföranoe,
Iennart lundberg, sekreterare samt fiennart Johansson och Erijr
Sjöberg, den senare av HSB i Göteborg u-bsedc representan;.
Suppleanter har varit Per-Gunnar )anesjö, Sven Carlsson ocir
Su].o Söderströr.r..

Kornrnunens representant har varlt Sii5 äi-.-,nar.

Vid årsstai.mrnan 1978 står Hans Ericson och. ire:r:.r:'-:'r ]:un*be :-
samt suppleanterna Sulo Söderströil och Sven CarLsson i iur at;
evoB

Revisorer

Revisorer Lrar varit Bengt Johansson med Elis llurtig son suppleant,
valda av föreningen, HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå sant ,rnoers
Anderberg med Erland lrarsson som suppleant, utseod.a av Göteborgs
rnmmltn

S'i ff ororqneirni noan hn r rri:färiq qrrrrb v rr rie4

FullnäktiEe
#

trröreninsens reDresentanter i HSB:s
Johnsson och Lrennart lundberg nred
ström som suppleanter.

Fritid skommiitd

Fnrr Ö'l ccAnc '!Jorri oi nncl-rr'-i ,1 errUJ V+ppVflp iLEY!D!VrlOVJ.a rD.

Son fritid.skornmittd inon föreningen har fungerat Per-Gunnay Da-
nesjö, ordförande, Sven Carlsson, Kerstin Johansson, UII-a 35rjes-
son och Rolf Börjesson.

Valberedning

Som valberedning har fungerat T.reif Simonsson, In6var Karlsson
och trars larsson.

3ö.rtr_oepd.eq3,p

f.,ennart Johansson har under året tjänstgjort som förtroendeman.

frri'l miilrtirro hnr" rrer.'i * Si'i ov5b! -:qr verf v vu4E

lians Ericson och SuIo Söder-
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ÄJrstä11.d._ personal

Rune Sergstrand och
hetsskötare. He1ena
har haft anstäI1ning

Sammanträd.en

Sven Forsberg har varit anstälida son fastig-
Anteroinen, Ulla Nilsson oeh Ästa liethj-nen

son lokalvårdare.

Ordinarie föz'eningsstä.mma höIls den 25 mars 19i7 i A-salen på
Fonrn vid Kortedala torg.
Extra föreningsstii-mma höIls den 28 april '1977 i föreningens Io-
kal på Fastlagsgatan 45.
trrvra h'lockträffar anordnades under november nånad 1977. Träffarna
besöktes av cirka 50 personer.

S tyrelsen ilar unCer verl:samhetspe:iocen haf -c j O "t:rt".."tt:i"09sammanträden.

Förv,altning

Stad6eenlig besi-:t-:ing av j5:eni:rge;-s iastig.-:ter':-z: firelagits
under verksamhetsåret.
Tvättstugor och torkru.::: på Fastladsgatan 14 och. +, Lar lenoverats
oeh därined unnnått pn hetvdenda standa.rdhöir{'^" ^*:;+;^-^r attvvr- ut-4 lrvu 4PvrE V V clr Ug vsv uGuqs u vGr-sk* urf w J r*IIiÖ . AU U! U!Ulrgt

ha en bra fungerande tvattanfäggnin6 i en -u:ivsan miLjö nar där-
ned uppnåtts. ,-vsirten år ett sarntli;a tvätts"L;.5o: inor: firening-
en skall upprusti,s ';iii så-r:-,e, si:.ndara. Iiosin;ueil iar uilpa:-it
til-l- 80 OCO l:ronor.
Ilnder neri oden lrar tre nrra tvättna.s.itiner installerats. P:. Fast-
lagsgatan 4 har den garlla hal-vautom.atiska 3oi.ab-iaaskinen ersatts
rned en ny nelautomatisk. På Fastlagsgatan 1! oc!- 45 har tv:;tt-
kapaclteten utökats genom installation av ytterli-gare en helauto-
roatisk maskin.
Erford.erlig nålningsbättring av fönstren i Block 1 r 3 oeh 4 inar
utförts i111 en kostnad. av 48 000 kronor. Målni-ngen av fönstren
i 3lock 2 konuner att slutföras und.er 1978.

På gnrncl av dåIig TV-mottagning i Block 4 har vägguttag och vissa
led^ningar bytts ut. Arbetet har utförts av Antenn & Teleservice AB
och kostnaden uppgick till 10 700 .lconor.
[vå av soprurunen har måIats och snyggats upp.

Arbetet med att reparera balkongerna för att förhindra sprickbilo-
ning och betongras har fortsatt under 1977. Kostnaden har uppgått
till 48 200 kronor,
Åvta1 har träffats ned Göteborgs stads parkeringsaktiebolag om

viss medverkan för parkeringsövervakning. Dessuton har föreningen
anställt egen parkeringsvakt, som genon. punktinsatser övervakar
att parkeringsreglerna på Krönet fö1js. Styreisen hoppas att genon
dessa åtgärder, som är helt enligt d.e intentioner son diskuterats
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på d"e två senaste årsstärornorna, lcommer att ivrnebära att nerilem-
mar och be sökand.e f 5l jer Ce parlteringsf öresk:if ter so: ä: an:J-aE-
na nå itn.stla-s.q'rtny. onh n4 g.9 sät* nidraoer till att ninsl;a ris-
lrorna f;lr n-1 :rnl<-c\hii ndel spr. n8 'lif ö:fet.er.1 v--4,--.1

Den i ticigare iörvaltnin;sber:"tiel:el o:na:n,;E- lri;an l1 upp-
rust:rir; av '-:.te-:it ; jr- sa"ri -o-:::-:---;st3l-1e,nde -.- --J:io:-l:l-o-:l' pl.
.ir-.-!:.. .^ ..1 _?", l-,.:f t".-fi..f.. i -/!o -rr-^.,tit :.," ,'qi 9' 1;:"iar. -re:k_:::; LlaL*oa va-: * | -rJ vs t *L r :--v= --u---q v y'.--r u;v u:i!ur

sartetsperj-oCen. iiniringar i ursr:run;sförsiair:l sar:rr Boståd.s-
ei'rro] qone *i d f är horri I irndr lrr lri r^1.at 'r':rr '-:t " rj.'i-: o-:-'-i ns
]rqrrrl'l äoc'nino Eftef inf ofd-l:"nie :v a"nbur. r:år lC1,Si:rCt" SnirelXe-r4\*f+*&qoE,

nrÄ Å? qnn I :i -.c+- ---'^1r, ^ai 'o nt p'^ ':p c'i ts .tö,^ :i- -:-'ölY,e?1 .;^ =i-.rsu Ar Jv-:4-JU; L:11 '.UUD6-v+{g 6.--UGå!V- -v--- =r-J-JJ-erlu- :r-

iordningstä-]1and.e av utenj-l;ön. Ärbetet beräI'Lås vara aYsl-utat
rrrd or. '1 QTRtJ te.

För att vårstäda föreningens tf.ar-l: och elrgränsaride onråien ita.r
med.leurrerna såmlats vic. två tiilfäl-] en. len 26 ,',3j 1977 dellog
ciriia 50 personer cch cen 26 ap:LL i976:rötte.=it 50-i:.1 upp.

Fritid sverksanheten

Fritidskor::nittdn har f örsökt intressera Iirönets nei.l-ennar att
<ie1ta i oiiira fritiasal;tiviteter.
I'em stucliecirklar'. liar genoinJSrt =-: -t"11""1 ) I. :, bo"]u,l:r'ätts-
f örenin6enrt (Z st) , tr3ildväl.nao-i"r-ypplingr' ( t si/ cc:l 'L::v- ia-

t" ,\tion 1t' (1 st), C:-r:ic1ar:ra har se"manlagt haf -c eti 40-ta1 clel-
tagare.
Föysök he-r ciessuton g j orts ait st:-rta pensionärsverlcs€rii-riret sei::t
ki;.:s i 5a:r:a'dansr:en på;:unci ev i5n iå delta5::re har ie-.m
werl. s:,nl"et t-.rvilrr inte l<unnai starte.
I sa:rarre te ned. HS3 KorteCå13 i-ar :öre]lingen bedrit.it Lel;s.:oLe-
verkseuihet för redl:nnars barn :- åli.ern 3-7 är.
Trr;rli ti nnoi'l irlff gst för barn i i,iåern 3-1 0 är har ano-:anatS vii..J_

två tiil-fälien.

IJäqenhet s överl-åt e 1 s er
#

Unde r ver-:sefrile tsperioden nar 5O i-lrgennetsöverlåteIser s.kett,
tr,qrprr trrl rpnnm n-.o'l -r**-ni n'n ;11 

^.. 
'2lro.^i "r.:ctn -vurkY vY,- övrrvJ v:-!r:J Ju-frrra L-:J,' LvrL.-!-:5vrr.

Arsavsl-r Ier*
Årsavgifter för bosiäder oeh lokål-er irar" under ver'l!sanhetsårei
utta6lts ned I 77O 5!ö kroror. --,"r::il *io-:rrer ;v;'ifter och hy:'or
oär. hi'lunnstär'1 nitr,rsn'l atser neo 2j1 567 Il:ono;..
På gruno. av kraftiga kostnaisöi:nin6::: har st'r:eI.en nScgsts,iröja

1 
^nlnyrorila vl-d tv3 t].IJ_iall-elr ]]r-1._--L5eii oen I aprrt t9 t { neQ ttto ocn

den 1 januari 1978 nect 14". åvgifterna för lokaler och biiuppstä11-
n'i nscn'l =i.' qav' l,rqn hÄ i*q morl qerm^ nrn^on-i-hp'l

t Wft{,^r}'} -*-e-- ILZ^
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Ekonomi

lifterföljand.e resuitat- och baiansräkning ger ;esked om förening-
ens ekonorniska ställning vid. verksarnhetsårets utgång. :rv red.ovis-
ningen fra,ngår att period.en l;irnnai ett undersi:ott :red. drylt
100 000 kronor. Orsaken härtill är i första hand att Crifts:tost-
nad.erna stigit till föIjd av att !:oc.nunen höjt taxorna for fjä.rr-
värned (brii:rsle), e1 och vatten. 'rvsa-ttning till foni för inre
underhåIl ]rar skett i vanlig ordning' nen tiil fonC för yt'tre un*
derhå1ll har avsättning inte kunnat ske till följd av de kostt:ads-
krävande arbeten som utförts. ilessa nar å. andra sid"an kunnat be-
kostas utan att fondmedel har tagits i anspråk.

Föreningens fastigheter är taxerade till 16 29A 000 kronor. 'ra6-tigheterna och inventarierna är fullvärdesförsä}i:ade. Traktorn
är försäkrad. i särskild ordning.
Styrelsen föreslår att verksa$hetsårets föriust, hronor 104 117z'!",
täeks g:enom fonderad.e nedel.



HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Resultaträkning för tiden 1977-01-01 - 1978-06-10

Arsavgi fter
Bostäder
Lokaler
Hyror
Lokal-er
Garage
Bi luppstäl I ni ngsplatser
Diverse
Räntebidrao
0vrigt
Diverse f,örvaltningsintäkter
Kursavgi fter
Diverse intäkter
Parkeri ng sautoma tavgi fter
Kaoi. talkostnader
Tomträttsavoäld
Förenings"uiata
Värmeavgäld
Räntor
Avskrivning
tl

tl

fastighet
skyddsrum
fasadbeklädnad

" garage
" maskiner och inventarier
Underhå1 lskostnaderrc
" periodiskt
Byggnader Iöpande
" förnyelse av större inredningsdetaljer
" periodiskt
Lägenheter periodiskt underhå11
Diverse anläggningar
Maskiner och inventarier
Hi ssa r
Dri ftskostnader
ffi--
Arvoden förtroendevalda
Person fö rsä kringspremier
Personalutbildning
Diverse personalkostnader
FörvaI tni ng sarvode
Diverse tjänster
Materialkostnad för fastighetsskötsel
Hyror
Porton, frakter och tel-e
5a k f örsä kri ng sp remier
övriga diverse kostnader
Skatter
Renhå11ning
Snöröj ni ng
Sotning
Bränsle
Vatten
t1
Fri ti dsverksamhet
Föreningsavgi fter
Diverse förvaltningskostnader

65 .581:21 a368 .899 251

aJ.722.659t11
O 6.48O:OO

u41,39O:56
a/149.299 201

a91.35924O
or 18t5O

/r (ÄQ.7tr
,*2..;ö0.,ä:o

/35 .550:00
all ,909:00

o4 .010.246:58
n19 .105:00

-58,578275

O1 .819.546:61

a 94 .760:00
617.7332OO

u112.9O2284
r2.1 .2BO,92Bz9j

a,253.000:00
,2 9 .999 z0O

.,6.BOO:OO
r' 45 .000:00

*9.22229O

a7,5.614225
o 15.96121O

u1B1,1OZIBO
o 4l .749:60
a32.342:55
g7.364255

p,1O4t7O
p12.978:75

,> 318.597 :BB
qt), /UU3UU

ot139.995:00
o,500:00

o 6.86O:9O

d91 .000:00
u7.193245

,2 9?,102:00
6126OzOO

cv9.BOBz99
?49 .907:00
d4.1O6225

d 96.418 :00
o,1OB.0B7:50

a B .1 B0:45
a 7 .O31z2O

c, 433 .393 zO6

*3O7.294275
a2,184.886215
e13,332:83
6,39.746tAO
.- 13 .180:41 a, 1 .943.741282



Resultat före fin"n"i"I1"" po"t"r

-

I ].nanslella posEer
Ränteintäkter

44.1A7 261

v 118.770tZA

cv 178.800:00ffii-76r Tnre underhåll

Redovisat resultat 1A4.137 241



T I LLGANGAR

Omsättni ng sti I 19 ångar
HSB i avräkning
Avqifts- oeh hyresfordringar
I nterims fo rdringar
Diverse fordringar
Arrl ägg ni ngstil 1gånga r
Värdepapper
Lån til1 återköpsfonden
Maskiner och inventarier
, /. värdeminskning
Skyddsrum
Fasadbeklädnad
./, värdeminskning
Antennanläggningar
Garage
./. värdeminskning
Byggnader
. / , värdeminskning

Eget kapital
Grundavgi f ter /,
Avg grundavgift för osåId 1äg-
nr 65 och lokal nr 1 001
Di soo si tio nsfond
Redovisat resultat
Summa skulder och eqet kapital

lGffistiga skulder
Lev era ntö rskulder
Förskottsbetalda avgifter och hyror
Upplupna kostnader
Långfristiga skulder
ffi
Reserveringar för fastighetsunderhål]
Fond för inre underhållrr rr yttre tt

Balansräkning 1 978-06-10

9 .223 290
9.22229O

1 20.000:00
5.000:00

872.000:00
157. 000:00

14.mt:tmm'
2.594.000:00

1 .)59,578 :00

ar?9.3402OO

/7,7 58 .325 z 19
p,873 zOO

cy182:OO
o2OOzOO

6'1 00: 00

o 6O .145:00

,y1:OO

-1zOO

a114 ,000:00
o1t)O

d515.000:00

12.396. 000: 00

,733.56O211
y199. 868:06

21 6 .000:00

a,442.549:OO
n,38O.000:00

s159. 580 : 19

12.995.1148 :00

u449.428211

x11 .226.O31 zB2

ry822.549 z0O

KRONOR 13 .l55 .OZB:19Summa ti]lgångar _ _o
IISLPSE

tr1 .33O.ll8:00
e3O.B1Bz61

. / .,n 104.1J7 241 1 .257 .019 zZA

KRONOR 13.755,028?19

STALLDA PANTER

Fast.ighetsinteckningar LiJ.l 1ångivare och
HSB Göteborq KRONOR 13 .71 B .3 00 : --

isionsb ttelse har den 1978-14-02 äff årsredovisninq.
'Lrz-L-gr

en va]d revisor ,/ Av HSB:s Riksförbunds Revisions-

avgi vi ts

förordnad revisor

Av Göteborgs kommun utsy)d revisor



^rt^hn^lirnFRLV ISIUNSdLi.-:.1 : iLSE

för
ESBs BostadsrättsförcninF Krönet i Göteborg

Vi har granskat årsredovisningen, rikerskaperna sa:nt styrelsers
för"vattning för räkenskapsåret 1977-01-01 - 1978-06-30.

R.äkenskaperna som detaljgranskats är fö:'da med god ordning.

Revisionen ger icke anled;rirg till anmärkning mot nedcvisn:;:;s-
hendl inoenn: näkenq.k:re-n: IllranTo-inoo- :r' ii lI oår:qnq; 6r ipn

!|rq'!Jl\9lrJl\gPU-.'q'LrJfsu|röJ-.--

c'l io<l- mnf €Änrrrl +nr'n-ans+JsJL rrrvr tvt Yo!LilIilEgiI .

Vi ti I I st.rr<er ått fänptl rscci.i-lmaa

raststäIIer den av styrelsen fram:agda i:al a:sräkr::rge:l rer le:)

30 juni 1978,

ha17r tatn stvrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid års-

redovisninqen omfattar sant

täcker årets förlust kronor 104.137r41 ur fond för yttre
underhå11.

Cätehono Le7$-IVoz ) /l/ ,/ Ji,/ ,( /.tr/otu- u?
\'--:r'. . . .r/./ ^,,Av ilSB/s Riksförbunds Revisrons-vald revisor
byrå föror"dnao reviscr

38D crrrb i *
IDq l3J ,tet



Noter till resultat- och balansräkninqarna

Fastigheten är bokförd till anskaffningsvärde och avskrivning har skett med ett
be'lopp motsvarande årets amorteringar på inteckningslånen.

Inventarier har avskrivits med ett belopp motsvarande årers ansr.affninq.

Garage sknivs av enligt en 30-ånig plan. Beloppet 45.OOO avser l-8 månader..

Fasadbeklädnad har bokför'ts till anskaffningskostnad och avskrivits enliet
en 20-årig plan.



Ordlista

Förvaltnin gstrerättelse

Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verk-

samheten, kallas f örvaltningsberättelse (verksamhets-

berättelse, styrelseberättelse). Övriga delar av årsredovis-

ningen är resultaträkning och balansräkning, som i siffror

visar verksamheten. Förvaltningsberättelsen talar om vilka

som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak

förekommit samt redovisar en del fakta om antalet

anställda, taxeringsvärden, försäkringsvärden m m'

Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och

kostnader för verksamhetsåret' De största kostnaderna är

oftast ränte-, värme-, vatten- och underhållskostnader'

Bland kostnaderna finns också poster som ej motsvarats

av utbetalningar under året, t ex värdeminskning pä

inventarier eller avsättningar till fonder' Om kostnaderna

är större än intäkterna blir årets resultat förlust' I annat

fall blir resultatet vinst, som skall användas enligt för-

eningsstämmans beslut. Om verksamheten medfört förlust

kan denna täckas genom disposition av fondmedel

(sparade pengar) eller också balanseras dvs överföras till
det följande året.

Balansräkning
Balansräkningen visar å ena sidan de materiella tillgångar

som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form

av fastigheter, inventarier o dyl samt likvida medel

(kontanter). Balansräkningens andra sida visar föreningens

lån och skulder samt egna kapital som fanns vid årsskiftet'

Till skulderna räknas fond för inre underhåll (med-

lemmarnas pengar). Det resultat i form av överskott
(vinst) eller underskott (förlust) som resultaträkningen

visar blir i balansräkningen en post som svarar mot

skillnaden mellan å ena sidan de materiella tillgångarna

och de likvida medlen samt å andra sidan summan av

lånat och eget kapital och utgör förändringen i förening-

ens förmögenhet eller egna kapital.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än

anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i all-

mänhet omvandlas till reda pengar inom ett år.

Anläggningstillgångar
Med anläggningstitlgångar menas tillgångar som är av-

sedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste

anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark

och byggnader.

Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen måste betala senast inom ett är.

Långfristiga skulder
Skulder som föreningen skall betala först efter ett eller

flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan.

HSB i avräkning
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel

som förvaltas av HSB. HSB betalar ränta till bostads-

rättsföreningen på dessa pengar.

Likvida medel
Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvand-

las till pengar, såsom t ex HSB:s avräkning.

Likviditet
Med föreningens likviditet menas dess förmåga att betala

sina skulder i rätt tid. HSB:s avräkning bör svara mot
summan av kortfristiga skulder.

Ställda panter
Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/fastig-
hetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna
lån.

Ansvarsf örbindelser
Åtagande för föreningen vilka ej bokats såsom kort- eller -

långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eiler

avtalsenligt åtagande, som avgälder.

Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen avsättas eti belopp mot-

svarande minst 0,3 9o av byggnadskostnaden för förening-

ens hus till en fond för yttre underhåll. De så ihopsam-

lade medlen skall nyttjas för kommande större

underhållsarbeten.

Fond för inre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen till denna fond avsättas ett

betopp motsvarande minst 0,3 9o av byggnadskostnaden

för föreningens hus. I äldre föreningar är dock denna

procentsats otillräcklig, varför ofta högre avsättningar

måste göras. Fondbeloppet enligt balansräkningen

utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga

bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fondens

fördelning på respektive lägenhet finns på HSB-kontoret

och hos vicevärden.

Värdeminskning fastighet
Kontot redovisar den totala (under årens lopp) avskriv-

ningen av föreningens fastighet på grund av ålder och

nyttjande. Som plan för avskrivningen har använts

amorteringsplanen för föreningens lån för fastighets-

finansiering (årets avskrivning=51.1t amortering).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-

föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld

enligt bestämmelse i stadgarna. Avgälden utgår med

2,5 9o av byggnadskostnaden för föreningens hus och

erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld

redovisas under ansvarsförbindelser.

o

o

o

e




