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FOREN I NGSSTAMMA

avhålles fredagen den 21 november 
.|980 kl .l9.00 i

A-salen, Forum, Kortedala Torg.

DAGORDN I NG

/
.{

Val av ordförande att leda stämman 6åeaa AW4A*att),
Upprättande av förteckning över närvarande med'lemnar

, Je*s*,Val av två justeringsmän 6totny
Fråga om kallelse behöri gen sXetfri Einp4
Styrel sens nedovi sn'ingshandl ingar
Rev'i sorernas berättel se

Faststäl I ande av bal ansräkni ngen

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

l0
1'ttl

12

v

Beslut om föreningens vinst eller förlust enliat /?6at

::l;:';-:ff::^ r /6.'." **m %* *t*
;: ä;;;]tr':ffi ,,,,,,u H:?'L' 

nz *Wo"r
Erfordefl {4t va1 av fullmäktige n6d suppleanJe,r - . n _ _ {
:i I I ;SJ e-y'*u {*'å;
Val av valberedning (

Uvriga anmälda frågor

Efter stämman bjuder föreningen på landgång och öl eller läsk
samt kaffe.
Underhål1ning, dans.
Bland deltagarna gratisutlottas konst.
Anmälan om deltagande i stämman bör göras senast den 11 novernber
1980 genom att utlämnat anmälningskort ifylles och nedlägges i
förtroendemannens brevlåda, Fastlagsgatan 33.

HSBs BOSTADSRÄTTSFUREN I NG KRUNET

I GUTEBORG

Styrel sen

'l tl

1r



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GUTEBORG

Fö RVALTN I NG S BE RÄTTE L SE

FöR HSB.S BOSIADSR}LTTSFöRENING möIgT

rön rroml 1 JULr L979 - 30 JUNr tg8o

Stvrelge

Förenlrgens stltelse har urder venksanhetsåret utgjorts av
Stig Johnsson, ordförarde, Hans Ericsson, vice ordförarde,
Lenrnrt Lurdberg, sekretenare sant Lennart Johansson och
frik Sjöbei:g, den semre av HSB i Göteborg utsedd representant.

$rppleanter har varit S,ren Carlsson Sulo Soderstrim och
RoIf Börjesson.

Vid årsståinnran 1980 står Hans Ericsson och Lenrnrt Iurdberg
sant suppleantenna Srren Carlsson och Sulo Sidenstrcrn i tur
att avgrå.

Rerzisoren

Rszisorer har varit Bergt Jotransson med Elis llurtig scrn
suppleant, valda ar föreni-rgen HSB:s Riksförb:rds
Rwisionstryzrå sant arders Anderberg med Erland Larsson scnr
suppleant, utsedda az Göteborgs kcnnu:n.

F\r1lmåiktige

Förerrirgens relxesentanten i HSB: s fulJmåiktige har varit Stig
Johnsson och l-ennart Llrrdberg med Hans Ericsson och Snlo
Sörderstrim scm suppleanten.

Friddskcnmitt6.

Urder året har fritidskcnmit6n bestått av Sr,zen Carlsson,
ordförarde, Kerstirt Johansson, Rolf Börjesson, Bertil Olsson
och ElisabetLr österberg.

ValqFredninq

Valberednirgen har u@jorts av Leif Sjmonsson, Irrgvar Karlsson
och Iars Iårsson,
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Fortroerdsnan

Ienrnrt Johansson har urder året furgerat scrn fortroerdsnan.

ansUilld persongl

Rune Bergstrand och Sren Forsberg har varit anställda scrn

fastighetssköt:re. Helern Anteroinen, Ulla Nilsson och Asta let-
hinen har haft anstäIlnirg scrn lokalvårdare.

Sarmarrträderr

Ordirrarie forenirgsståinma holIs den 16 nc /€rnber 1979 L A-salen
på foruun vid Kortedala torg.

Stlzrelsen har urder verksanrlretsåret haft 12 pnotokollförda
sarmanträden.

Fgra/altnirg

Stadgeenlig besiktnirg av forenirgens fastigheter har foretagits
under verksanlretsåret.

Ued anledning av att cenentputsen lossnat 1€ trapphusens lrtter-
sidor i block 1 och 2 hår dessa isolenats och beklätts med

kornrgenad stålpIåt. Efter an!-rdsgirmirg har Blggrndsproduktion
AB antagits scrn entrepnerör. Kostnaden för arbetet uppgår till
206000 1,,r. e>cklusive mcrns. För kontroll och besiktnirg av arbetena
tnr Bentj-L Pensons lrgenjcxsblfrå AB anlitats.

Med an]ednirg av att man på ardra hålI har upptåickt allvarliga
skador på balkorger i hus blggda före 1965 har stlrelsen beslutat
besJktiga santliga balkorger och sidoskåi::nar på fdnenirgens
fastighete. BesiJctnJ-ngspnotokollet scm uppnättats ger besked cnt

att fastigheternas balkorrgpartier håIler en god standard, och
åir såikerhetsniissigt utan arrnärkniJg. Besjktningsnannen föreslår
åirdock lagni.:ngar och hiittringar på ett antal balkorger.
Besiktnirgsuppdraget har utfdrts an Bentil Perssons Ingenjörs-
byrå an.

BEittrirgsnåkdng lrar utförts på träpartierna vid entreflorrarna
i block 1 sant entr6n LtIl affärslokalen Fastlagsgatan 13.

på gnrrd arz bnistarde hlzreslrrlcetalni-ng har i-ru:ehravaren ti1l affiirs-
lokalen Fastlagsgatan 13 fdorrenkat sin rätt til1 hlzreskontrakt,
och dåirför sagts upp för öElyttnirg. Från den 1-7-80 åir loka1en
uthlzrd till Edet. E<press AB scrn arnzärder den scm magasinenirg och
laqerl-okal.
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Vårsteidnirg

For att sn)€ga upp och vårstäda
de crnråden sanlades ett 50-ta1

Ftitidsverksanhet

förerrJ:rgens mark och argriinsan-
personer den 7 maj.

I sanarbete med HSB Kortedala har foreningen
verksanLret för nedlsnrnars barn i åldern 3 - 7

deltagit såvåil höst scrn vårtermj-n.
Traditionell jutfest för barn i åldenn 3 - 10
ett 40-ta1 deltaqa.re.

bedrivit lel<skole-
fu. 12 barn har

a-r här anordnats med

Liigenl:etsören låtelser

Under året har 32 laigerrhetsörenlåtelser åigt rum, varav fan gencrn

crnf lyttnirgar irsn foreningen.

€savgjJter
Ärsavgjften för boståiden och lokal-er har urden året uttagits
med 3.298.236 lronor. Härtill kcnmer avgifter och hlzror for
garage och biluppst.illnirgsplatser med 208.088 l.ronor.

På grurd az laaftiga kostnadsstegrrirgar bl.a. pa drift och urder-
håIl har stpelsen funnit det ntilviindigt att från den I oktober
1979 hoja hporna med 108.

I hpeshdjnirgen irgår en ökad avsättnirqr till inre fonden
från 0,8 ti1I I'1%.

Ekoncrni

Efterföljarde resultat och balansräknirg gen besked crn fixeningens
ekoncrniska stälJnirq vid venksanrhretsårets utgårg.

Av redcxrisnirgen frangår att venksanheten gett en forlust av
23.965.75 lronor. Förfusten iir förorsalcad arz iirdrade betalnirgs-
T!*TI för fjåirnrä::ne,e1 vatten och skatten.

F?.o.m räkenskapsåret 1979-80 Lrar dessa principer fcxåirdrats,
vilket medför att upplupna kostnader belastar resultatet.
övergånqen ti1l nya regler har i resultaträ]a:ingen medfört en
engårrgskostnad scm redcnrj-sas scrn octraordj:råir kostnad kronor
ZOO.ObO. lnrr denna kostnad lir fördelad pa oliJ<a poster frangår
av not.till resultat - och balansråikningen.
Avsättnirrg till inre fond har skett med 164.000 kronor.
lråirsrx:t hnr i årets bokslut inte gjorts någon avsättn-irg til1
fond för yttre urderhåll.
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Fixenirgens fastigheten åir ta<erade till 16 290 000 lcorpn.
Fastigheterna och irnrentarierna åir fir11våirdesförsä],rade.
TYaktorn är försä],rad i särskild ordnirg.

Stlrelsen föreslår att årets förlust laorpr 23.965.75 täcks
gencn fordenade medel ur dispositionsforden.
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Resultat före avsättningar
ArreÄtf.ni noqr

Fond för inre undertrått
Jubileumsfonden

Redovisat resultat
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tilf långivare och HSB Göteborg

x ,tx{ {<V. -vJ . JJ

rcLnad revlsor
.\.......

I(RONOR ]-3.778.300-
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Noter till resul-tat- och balansräkning

Extraord.inåra kostnad.er p g a änd.rad.e red"ovisningsrutiner
Vissa kostnader t ex fjårrvärme, €1, vatten och skatter har
tid.igare år belastat resul-tatet först vid betalning. Upplupna
kostnader har inte beaktats i bokslutet.
Fr o m räkenskapsåret L9T9-80 har dessa principer föränarats,
vilket med-för att upplupna kostnad.er belastar resultatet.
Övergången till nya regler har i resul-taträkningen medfört en
engångskostnad som redovisas son extraordinär kostnad. Denna
post består av följande delbelopp:

Fjärrvärme april-juni B0
(f resultaträkningen redovisade kostnader
avser tid.en april 79 - mars BO)

Skatter
l/A-arroi ft.cr

H: I -q1ror tT.er

Seme sterersättningar
Avgår förskottsbetalda personförsåkringsp.

Maskiner och inventarier avskrivs med, belopp
^r-^ ar--i - -DÄ@I I rrrlrå.

Garage avskrivs enligt 3O-årig plan.

121.000,--

)+8.000,--

)+5,ooo,--

20.000,--
3l. ooo,--

/ qo onn --. | . //. vvv,

206.ooo,--

motsvarande årets an-

Fasadbekläd.nad avskrivs med.6.000,- kr då arbetena ej , enl. redo-
visning, avslutats på balansdagen. Plan upprättas då alla utlågg år
känd"a.

Byggnader år bokförd"a till anskaffningsvårdet och vårdeminskning sker
årtigen med belopp rootsvarande amorteringar på inteckningslånen, exk1.
amortering på 12.6)+i+r- kr som ej avser ursprunglig fasti-ghetsfinansi-
ering. Dessutom har nyupplåning skett med f95.000r- kr hcs Kungl. Bygg-
nad.sstyrelsen.
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REVISIONSBERÄTTELSE
för

HSB: s Bostadsrättsförening Knönet i Göteborg

Undertecknade, som utsetts att granska föreningens räkenskaper samt s1-y-

relsens fönvaltning under näkenskapsåret 19?9-07-01 - lgBO-06-30 får här-

ned över vår granskning avgiva följande berättelse '

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit def av räkenskaper' styrel-

sens årsredovisning, protokol-l och andra handlingar' som lämnar upplysning

om föreningens ekonomi och stynelsens förvaltning '

Föreningen har en hyresfordran på 32.000 kr som vi bedömer som osäker'

Enligt vår uppfattning bonde fordran ha nedskrivits och bel-astat årets

resultat. vi bedömer dock att beloppet icke är matriellt och ej påverkar

bedömningen av för"eningens ekonomiska ställning'

För övrigt har vår granskning icke givit anledning till anmänkning beträffan-

de de tilt oss överlämnade nedovisningshandlignarna, föreningens bokföring

eller inventeringen av dess tillgångar eller eljets beträffande förvaltningen

av föreningens angelägenheter' tillstynker vi'

a t t den av styrelsen framlagda av oss påtecknade balansräkningen per

den 1980-06-30 fastställes '

a t t resultatet disponer^as enligt förslaget i förvaltningsberättelser"

a t t styrelseledamötenna bevitjas ansvarsfr:ihet för fönvaltningen för Cen

tid årsnedovisningen omfattar'

kommunen utsedd
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Ordlista

Förvaltningsberättelse
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verk-
samheten, kallas förvaltningsberättelse (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 på

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 anläggningstillgångar 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 år.

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 likviditet menas bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner,
bränsle).
Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrätts-
föreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga
skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kort-
fristiga skulderna är likviditeten tillfredsställande.

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

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

långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller
avtalsenligt åtagande, som avgälder.

Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen avsättas ett belopp mot-
svarande minst 0,3 4o 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
belopp motsvarande minst 0,3 4o 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=51s1t amortering).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-
föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld
enligt bestämmelse i stadgarna. Avgälden utgår med
2,5 7o av byggnadskostnaden för föreningens hus och
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld
redovisas under ansvarsförbindelser.
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