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HSBs, BOSTADSRÄTTSFURENING KRUNET

I GUTEBORG

FUREN I NGSSTAMMA

avhålles fredagen den 20 november l98l kl 19.00 i
A-salen, Fcrum, Kortedala Torg.

DAGORDN I NG

Val av ordförande att leda stänman

Upprättande av förteckning över närvarande med'lermar

VaI av två justeringsmän

Fråga om kal'lel se behörigen skett
Styrel sens redovi sningshand'l i ngar

Revi sorernas berättel se

Faststäl I ande av bal ansräkningen

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om föreningens vinst el'ler för'lust enligt
balansräkningen

Fråga om arvode n 6 SUD I l2A * /aro "

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och suppleant

Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter
tiII HSB

Va'l av val beredni ng .

Uvriga anmälda frågor

Efter stämman bjuder föreningen på 'landgång och öl e1ler läsk
samt kaffe.
Underhål 'l ni ng , dans .

Bland deltagarna gratisut'lottas konst.
Anmä'lan om deltagande i stänman bör göras senast den 9 november
1981 genom att utlämnat anmälningskort ifylles och nedlägges i
förtroendemannens brevlåda, Fastlagsgatan 33.

HSBs BOSTADSRÄTTSFUREN ING KRUNET

I GUTEBORG

Styre'l sen



HSB:s Bostodrröttsförening Krönet
GOIEBONG

F [J R VA L T N I N G S BI RÄ T T E L SE

F(jR HSB:s BOSTADSRATTSFORENING KRONIT

F(jR TIDIN 1 JULI 19BO - ]O JUNI 1981

Stvrefse

Föreninqens styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av
St.ig Johnsson, ordförande, Hans Ericson, vice ordförande,
Lennart Lundberg, sekreterare samt Lennart Johansson och
Erik Sjöberg, den senare av HSB i Göteborg utsedd represen-
tant.

Suppleanter har varit Rolf Börjeslon, Gunnar Danesjö och
Alf österberg. 2{Q.

Vid årsstämman 1981 står Stig Johnsson och Lennart Johansson
samt suppl-eanten RoIf Börjesson i tur att avgå.

Revisorer

Revisorer har varit B..engt_-fohrgnsson_.med fl-is Hurtig som
suppleant, valda av föreningen, HSB:s Riksförbunds Revisions-
byrå samt Anders Anderberg med Ake Nordblom som suppleant, de
båda senare utsedda av Göteboros kommun.

Fullmäktiqe

Föreningens representanter i HSB:s fullmäktige har varit
Stig Johnsson och Lennart Lundberg med Hans Ericson och
RoIf Börjesson som suppleanter.

Fritidskommi-tLd

Under året har fritidskommittdn bestått av Roff Börjesson,
ordf,örande, Sven Carlsson, Alf Osterberg och Bertil Ol-sson.

Val-beredninq

Val-beredningen har utgjorts av Leif Simonsson, Inqvar Karlsson
och Lars Larsson.



H SB:s Bostodrröttsförening Krönet
GOIEBORG

Förtroendeman

Lennart Johansson har under året funqerat som förtroendeman.

Anstäl-l-d personal

Rune Bergstrand och Sven Forsberg har varit anstäfl-da som
fastiqhetsskötare. HeLena Anteroinen, Ulla Nilsson och
Asta Lethinen har haft anställninq som lokalvåroare.

Sammanträden

Ordinarie föreningsstämma höl1s den 21 november 1980 i
A-sal-en på forum vid Kortedala torg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft B protokollförda
sammanträden.

Förvaltninq

Stadgeenlig besiktning av föreningens fastiqheter har före-
tagits under verksamhetsåret.

På grund av att pumparna som reglerar vattentrycket i hög-
husen var kraftigt nedslitna har en ny, modern och ändamåls-
enlig tryckstegringsanläggning instafl-erats. De nya Pumparna
har utrustats med en varvtalsregulator, som har tilJ- uppgift
att reglera pumparnas kapacitet ti11 det behov som förel-igger
vid olika Lidpunkter på dygnet. Genom installationen har före-
ninqen nu en driftsäker pumpanläggning med en betydJ-iqt Iägre
förbrukning av vatten och el--energi. Konsul-ter för anJ-äggning-
ens utförande har varit AB Flygts pumpar och HSB:s VVS-i-ngen-
jör Gunnar Ehrencrona. Arbetet har utförts av AB Värmemontage
Göteborg till en kostnad av J6 900 kr.

För att erhål1a en permanent uppställningsplats för en av-
fallscontainer har styrelsen beslutat iordningstäIta en sådan
plats. Arbetet har utförts av firma Industri- och Terminalan-
läggning för en kostnad av 25 500 kr.

I bl-ock t har vissa lägenheter haft vatteninslag på grund av
att det uppstått sprickor i fogningen mellan tegelstenarna.
Oversyn och lagning har skett på aktuella ställen. För att
kunna utföra arbetet måste stäIlningar resas vid Fastlags-
gatan 4 och 14. Arbetet har utförts av Ake Svenssons bygg-
nadsfirma och kostnaden uppgick till 25 7OO kr.



HSB:s Bostodrröttsförening Krönet

GOIEBORG

Pågrundavattdengamlahalvautomatiskatvättmaskinenpå
Fastlagsgatan 45 visåt sig vara utsl-iten har en ny 12-ki1os

helautomatisk maskin inmoÄterats' Kostnad cirka 12 000 kr'

Vld årets fastighetsbesiktning framkom att fönsterkarmarna

i_ block J med 
"a=L"riage 

var i b"f'ou av bättrinqsmåIning.
Arbetet har utföri" "u firma Raneströms Mål-eri i Partille
till en kostnad av 5 600 kr'

Vårstädninq

För att snygqa upp och vårstäda föreninqens mark och anqräns-

ande områden samlades ett 40-tal personer den 29 april'

Fr itidsverksamhet

IsamarbetemedHsBKorteda]-aharföreningen.bedrivitlekskole-
verksamhet för medlemmars barn i åldern 3-6 fu' 12 barn har

deltagit såvät höst- som vårtermin'

Traditionelljulfestförbarniå]dern]-10åranordnadesden
1B januari med ett 40-tal deltagare'

Bastunharhål]itsöppentvåkvätlariveckanfördameroch
två kvällar för herrar'

Läqenhetsöver I åte Iser

under året har 39 1ägenhetsöverlåtelser ä9t rum, varav två

genom omflyttningar inom föreningen'

Arsavqifter,

Arsavgifterförbostäderoch]-okalerharunderåretuttaqits
med]713o29kr.Härtillkommeravgifterochhyror|örgarage
o"h U:-frppstäIlninqsplatser med 205 143 kr '

På grund av kraftiga kostnadssteqrinqar .!1. " På drift och un-

derhål1 n"" "tyr"iå"n 
funnit det nöOvanAiqt att från den 1 ju-

li 1980 höja hYrorna med 10 96'

Ekonomi

Efterföljande resultat- och balansräkning ger besked om före-

ningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut'

Av redovisningen framgår att avsättning tj-ll inre fond har

skett med 154'000 kr. Ti]l fond för yttre underhårl har av-

sättning gjorts ned 228 045 kr'
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GOIEBORG

Den från föregående år osäkra fordran avseende hyra för-lokal
1001 (affärslåkalen) pä 32 929 kr har i- årets bokslut påförts
föreninoen som en kostnad.

-

Trots kraftiga kostnadsökningar för bostadsförvaltning framgår
det av årets bokslut att föreningens ekonomiska stä1lninq fort-
farande är qod.

Föreningens fastigheter är taxerade t111 16 860 000 kr. Fastiq-
heterna och inventarierna är fullvärdesförsäkrade. Traktorn är
försäkrad i särskild ordning.

Vinst aLt disponera finns ei.
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l'ffiilNffi/' HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Resultaträkning för tiden 1980-07-01 - 1981-06-30

tNtÄrrsR
Eisu,rET?tut
Bostäder
Hyror
Lokaler
Garage
Bilupp s tä1 lningsP 1 at ser
Diverse
Ränteintäkter
ä;;l;--"^ö-
li.rE?Te intäkter
" förvaltningsintäkter
Kursavgifter
Parker ing s automat avg i f ter
Mi 1 j öf örbät tringsb idrag
KOSTNADER
::--:--;-:- rKaprEaIKoSfnaoer
Räntor
- räntebidrag
Tomträt t savgä1d
Föreningsavgä1d
Värmeavgäld not 6

1 981
3.m:4e3

40. s36
127 .386
68.941

1 70.308

Avskrivning fastighet not 1

873 .658
23.777

fasadbeklädnad not 2

garage not 3

/, 1'L?

3.687
6.029
8 .816

22.765

1.420.051

801 .810

1 980
t.Tdut tg

35.517
't ) 1 1,?1

68 .51 5

8.754

1t .992
1 .612
5 .400

12.237
1 95.000

3.502.842
97 .653

232.241

1 .315 .921

s84.04s

ll

tt

849 .88 1

181.870
7.733

159.794
1 82 .000

6 .000
30.000
2.773

23.942
25.468
19.348

269.820
30.050
8.863

32.273
T6:74
1 64 .000
228.046

296.290
6.700

177 .164

8.292
400

63.800
7 .267

65 .935
1.145
8 .848

43.640
500

75.926
93.521

539.734
258.999
134.078
23.012
20.290

844 .1 49
181.870

I.IJJ
133.971
1 60 .000

6 .000
30.000
12 .198

10.694
67 .962

161.111
146.7 13

17s
5.616

27.774
4tv.v+)
1 64 .000

tt maskiner o invent not
Underhållskostnaderffi
" periodiskt
Byggnader 1öpande
" periodiskt
Diverse an1äggningar
Maskiner och inventarier
Hi s sar

Avsättn ci1l fond för inre underh
n n rr il yttre tt

Driftskostnader
Löner ilt-6-
Arvoden f örtroendevalda
Arbetsgivaravgifter
Personalutb ildning
Diverse personalkostnader
Resekostnader
Förva1 tningsarvode
Diverse tjänster
Materialkostnad för fast skötse1
Hyror
Porton, frakter och tele
Sakf ör s äkr ingspremier
Anslag och bidrag
Skatter not 6

Renhå1lning
Sotning
Bränsle not 6

Vatten not 6

E1 not 6

Frit idsverksamhet
Föreningsavgifter

294.646
7 .550

171.209
120

4.510

s6 .500
6 .858

7 0 .337
1.145
8.289

38.294
700

1 40.908
84 .080
I .528

393.097
214.854
132.018
14.136
1 8 .550



Avgif ts- och hyresf örluster
Diverse f örvaltningskostnader
Jubileumsfonden
Extraordinära kostnader

Redovisat resultat (vinst+ förtust-)

32.929
1 7 .098

5 .000

KRONOR

1.880.s68
20.34;
5 .000 1 .690 .736

206 .000

KRONOR 23,966

/,



HSB i avräkning

TILLGÅNGAR

Avgif ts- och hyresfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Lån til1 återköpsfonden
Maskiner o invent not 4

Balansr?ikning 1 98 1 -06-30

1981
1.m3e8

1 5 .095

147 .996

100
60.345

l1 .103
1

252.195
1

425 .000 '

1 1.804.000

KRONOR

1 .770.489

12 .552 ,7 45

14.323.234

200.540
44.376

278.522
214.200

38 .000

257.861 1.033.499

1 0 .898 .893

1.043.651

10 .000

4s6.280

1 .330.33E
6 .853

0 1 .337 .191

14.323.234KRONOR

KRONOR

1 980
1.öK333

,34.317

92.955 1 .213.605

100
60.34s

I

I

213.430
1

455 .000

1 1 .986 .000 12 .714 .878

KRONOR 13.928.483

126.678

216.686
214.200

206 .000 7 63 .564

11.081.154

741.s74

5 .000

513.341
228.233

1.330.338
30.819

- 23.966

SKULDER'6ffistiga skulder
ffi
Skatteskulder not 6

Förskottsbetalda avgifter o hyror
Upplupna räntor

- avskrirmingar
Skyddsrum
Fasadbeklädnad noE 2

- avskrirmingar
Antennanläggning
Garage not 3

- avskrimingar
Byggnader not 1

- avskrirmingar

Sununa Ei1lgångar

36.666
25.563

276.195
24.000

872.000
447.OOO

14m'ö'
3 .096 .000

not 6
förut-

1 .359.678

29.340
5

Seme s t er 1 önere s erver ing
Upplupna kostnader och
betalda intäkter not 6

It tr yttre tt

Reserveringar övriga
Jubileunsfond 1984
EGET KAPITAL._---'?--
Grundavglr Eer
- grundavg. för
oså1d 1är nr 66
och 1okal 1001
Dispositionsfond not
Redovisat resultat
Surmra skulder och eget kapital

STÄLLDA PANTER
F;ffihe-reckningar ril1
långivare och HSB Göteborg

ANSVARSFöRBINDELSER

ffi

KRONOR

1 .337 .191

13.928.483

An1 äggn ing s t i I lg,ånear
Andelar

KRONOR

1 3. 778 .300 KRONOR 13.778.300



Not I

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Noter till resultat- och balansräkning

Byggnaderna är bokförda til1 anskaffningsvärdet och avskri',rning
sker med belopp motsvarande amorteringar på inteckningslånen.

Aktuellt taxeringsvärde fu 16.860.000 kr, varav byggnadsvärde
12.810.000 kr (tidigare taxeringsvärde var 16.290.000 kr, varav
byggnadsvärde 13.000.000 kr) .

Fasadbeklädnad avskrivs med 6.000 kr då arbeEena ej avslutats.
Avskrirmingsplan upprättas när totalkostnaden är definitiv.

Garage avskrivs enligt trettioårig plan.

Maskiner och inventarier avskrivs enligt femårig p1an.

Ur dispositionsfonden har föregående års för1ust pä 23.965,75
täckts.

Redovisningsprinciperna har ändrats så att reserveringar har
gjorts för upplupna ej betalda kostnader för semesterlöner,
skatter, bränsle, värmeavgäldrvatten och el.

4t
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Av Göteborgs kouunun utsedd'revisor

zl,



REVISIONSBERÄtTELSE

för

HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Vi har granskat

förval-tning för
årsredovisningen, räkenskaperna sant styrelsens

räkenskapsåret 800701 - 8l-0630

Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen'

Vinst att disponera finns ej.

Vi tillstvrker

att

att

resultaträkningen och balansräkningen faststä1les,

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räken-

skapsåret.

Göteborg 1981-10-19

W*
n,l/ -l>$vnw'1t'r|4,v It4A

revLsor Av HSB:s
sionsbyrå

Riksförbunds Revi-
förordnad revisor

Av 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.

Omsättningstillgån gar
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.

Lrångfristiga 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 omsåttningstillgångarna större än de kort-
fristiga skulderna är likviditeten tillfredsstållande.

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

Ansvarsf örbindelser
Ätagande 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 7o 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 7o 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=årets amortering).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-
föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld
enligt bestämmelse i stadgarna. Avgälden utgår med
2,5 4o av byggnadskostnaden för föreningens hus och
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld
redovisas under ansvarsförbindelser.




