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H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
415 12 Göteborg

912

ffi"0,
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FUREN iNGSSTA|\IIVIA

avhål1es onsdagen den 25 november 1987 kr 19.00 i
A-salen, Forum, Kortedala Torq.

DAGORDN ING

.(
/
./
r
,r'
a?

Stämmans öppnande . /
,Jer l.e/+ ULa4-Yt 1+ //#'Va1 av ordförande at,t ldOa stämman,

upprättande av förteckninq över närvarandE medlemmar.
VaI av juster inssmän, o/*'.'i/-a-7fu* 4"/*å:,Ug/ ' "-.- '/4qöFråga om kalIelse behörigen skett, lyou-u./

,//o a 6_\JF

/64
S t y r e 1 s e n s r e d o v i s n i n g s h a n d 1 i n g a r .
Revisorernas berätte1se,

Efter sLämman bjuder föreningen på landgång och
1äsk samt kaffe och kaka.
Gratisutlottning - Musik av Dans-Dax - Dans

e1ler

-St -FaststäIlande av balansräkningenl
ag Fråga om ansvarsfrihet för styrelsenz

.)Å
2Z'

1t1

15

16

17

Beslut om föreningens vinst enrigt baransräkningen-
Fr åga om arvoden r

VaI av styrelseledamöter och suppleanter r

Er Forderligt va1 av fu11mäktige och suppleanter ti11 HsB,
Va1 av fritidskommittd,
Val av valberedning,
0vriqa anmä1da fr ågor,

Anmä I an
vember
bladet
Iä9ges

om deltagande i stämman bör göras senast den 2(L no-
genom att en del av det samtidigt ut1åmnade skEra
för fullmakt och motioner avskiljes, ifylles och ned-
i förtroendemannens brevlåda, Fastlagsgatan 3J,

VÄurotqmeru TrLL ÅnErs srÄupral

HSB :a B0STATSRÄTTSFöRENl^,G' KR öNET

Stqnet 'sen



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
41512 Göteborg

FUR VA LTN I N GS BER ATTTL S E

FOR HSB:S BOSTADSRATTSFURINING KRUNET

FUR TIDEN 1JULI 1986 - 30 JUNI 1987

F(jREN INGSSTÄMMA

0rdinari.e föreningsstämma hö11s den 21 november 1986 oå
Forum vid Kortedala torq. I stämman deltog 108 medlemmarjämte 5B anhöriga. Efter stämman tilrstärldes samtlioa
medlemmar en rapport om stämmans innehår1 och beslut ]
STYRELSE

.9o* föreningens styrelse har under verksamhetsåret fungerat
Hans Ericson, ordförande, Rolf Börjesson, vice ordförande,
Lennart Lundberg, sekreterare samt stiq Johnsson och Ingela
Larsson, utsedd av HSB Göteborg.
suppleanter har varit Gun-Britt Johansson, Gunnar Danesj ö
oc h ffie.r-Est-+öm . l(par L ,t uo brr?.ztb( ,

I tur att avgå ur styrelsen vid årsstämman 1987 är Rolf
Börjesson och stiq Johnsson samt suppleanten Gun-Britt Jo-
hansson.
Styrelsen har under året hå11it 12 sammanträden.
Firmatecknare har varit Hans Ericson, stig Johnsson, Len-
nart Lundberg och Rolf Börjesson.

REVISORTR

rit Bengt Johansson med Elis Hurtig som
av föreningen, samt HSB:s Riksförbunds

HSB:s FULLMÄKTIGE

Föreningens representanter i HSB:s fu1lmäktige har varit
Hans Ericson och Stiq Johnsson med Lennart Lundberq och
Rolf Börjesson som suppleanter.

FRITIDSKOMMITTf

Revisorer har va
suppleant, valda
Revisionsbyrå.

REPRESENTANTER I

Under året har fritidskommittdn bes
ordförande, Gunnar Andersson, 011e
berg, Sven CarIsson, Rolf Börjesson
Lena Johansson, BengL Bergström oeh

tått av Leif Simonsson,
Pettersson, Ingvar Hed-
, Birqitta Adolfsson,
Patr ik Larsson.



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
41512 Göteborg

VALBEREDNING

Som Föreningens valberedning har
f ungerat Lei f Si-monsson , Ingvar

FöRTROENDIMAN

Stig Johnsson har varit föreningens förtroendeman.

ANSTÄLLD PERSONAL

Rolf Zackrisson och Göran Leonardsson har under året varit
anstä11da som fastighetsskötare. Vår fastighetsskötare
Rune Bergstrand r som varit sjukskriven en 1ängre tid, avled
den 1B ju1i.
ulla NiLsson samt Asta och Pamela Lethinen har varit an-
ställda som lokalvårdare.

MIDLEMSANTAL

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 370 medlemmar.
Dessutom tillkommer HSB Göteborg och dess styrelse, vilka
utgör 17 medlemmar.
Föreningen äger 1ägenhet nr 66 som uthyres. Under året har
16 1ägenheter över1åtits, varav tre qenom arv.

F(jRVALTNING

stadgeenlig besiktnj-ng av föreningens fastigheter har skett.
Reparationerna av balkongerna har slutförts och kostnaden
uppgick ti11 19o 000 kr. Balkongmålningen har försenats titl
fö1jd av dåliqt väder och probtem med ått få tilrträde titl
vissa 1ägenheter, men är i det närmaste avslutad vid verk-
samhets årets utgång.
under sommaren 1986 utfördes kompletterande asfaltarbeten
till en kostnad av J/1 600 kr.
Samtliga dagvattenbrunnar har slamsugits.
En container har inköpts för ca 10 000 kr och placerats på
parkeringen mellan block 2 och J.

^r1t/J^ - För att förbättra torkmöjligheterna har en luftavfuktare pro-
V0 

nr;ry,2 Y"t:..l.tyå. torkrum. Resul.tatet 91"u 9til1fr9dsstä11ande ochYDP.tnv 9. vats i två torkrum. Resul.tatet blev otillfredsstä11ande ocn
' ^r/' h-, i stä11et har torktumlare installerats i två tvättstugor. En

hyf' -0& tvättmaskin har bytts ut, liksom valsarna ti11 stenmaÄqlarna
:;gey 99n totala kostnaden för dessa förbättrinqar uppgår ti11 ca

50 000 kr"
Den F d lekskolelokalen, som numera fått namnet Träffpunkten,
har renoverats och försetts med nya stolar och bord. A11t
arbete har på ett förtjänstfullt sätt utförts genom Fritids-
kommittdn och föreningen h?" endast svarat för material-kost-

under verksamhets året
Karlsson och Lars Larsson.
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På vinden i block t har
väder. Vissa skador har

förekommit vatteninsläpp vid reqn-
uppkommit och åtgärder her vidtagits.

naden. Detsamma gäJ-1er en lokal på Fastlagsgatan 37, som
genom kommi-ttdns försorg gjorts iordning för hobbyverksamhet.
Hyreskostnaden för Träffpunkten har fastställts till 15o krper gång.
5ärskilda uppsamlingskär1 för dels returpapper, dels glashar anskaffats och placerats i återvinningsrummen. 0m dessakärl kommer ti11 avsedd användning blir avfa.Lrsmängden mind-re i de vanliga sopkärlen, vilket medför lägre ko"fn"der.
Styrelsen har fu11fö1it de i föregående förvaltningsberättel-
se omnämnda åtgärderna för att försvåra för obehtiriqa att
komma in i kärlargångarna. För en kostnad av 5 700 ti" harentrddörrarna till käILarna gjorts bättre inbrottsskyddade.5åvitt styreLsen kunnat. bedömå nar åtgärderna biaragit tillatt källarinbrott genom sönderbrutna åntrddörrar miÄskat.Tyvärr har det ändå förekommit att dörrar till källarskrub-bar brutits upp utan åverkan på entrddörrarna. Inbrott harförekommit i 1ägenheter, i bastun och i bilar. I nåora fallhar förövarna gripits av polisen tack vare vaksamma medlem-
mar.
För att få kl"arlagt vilken status fönstren har beslöt sty-relsen uppdra åt en konsult atL besiktiqa fönstren i 100lägenheter be1ägna i olika block oeh åt skilda väderstreck.Bg:iktningen visade att någon direkt röta inte förekom, menatt ett antal var utsatta For vatteninsläpp. Med hänsynti11 att de statliga 1åne- och bidragsbestämmerserna förbl a fönsterbyLen kan komma att försämras har styrelsen i
samråd med HSB Göteborg garderat sig genom att inge ansökan
om bidrag och 1ån för totalt fönsterbyte. Anbudshåndlingar
kommer att upprättas under hösten 19Bi och slutliqt stä11-
ningstagande tilr om och i så fall i vilken omFatIning byteska ske beräknas kunna tas i början av 1988. Avsikten äratt alternativa förs1ag då ska kunna föreräggas en extra
f öreningsstämrna f ör beslut.

I samråd med Mirj ö- och hälsoskyddsförvaltningen har avskjut-
ning av fiskmåsar skett inom vårt omr åde. Atqården vidtoqs
ef ter många klagomå1 f r ån medl-emmarna.
För att förbättra parkeringsmöjligheterna för besökande har
ytterligare tre platser upplåtits vid block 2.
Som gåva från HSB Göteborg i anledning av dess 50-årsjubi-
leum har på föreningens mark planterats ett plommonträd.
En medlem som kände sig otillfredsstä1ld med ett av styrel-
sen fattat beslut anmä1de ärendet. ti11 Hyresnämnden. Medling
förekom, men det blev ingen ändring av beslutet.
Under april månad inbj öd styrelsen ti11 fyra blockträffar .
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Träffarna samlade 1 80 deltagare och behandlade en rad skil-
da frågor samtidigt som det var tillfä11e för medlemmarna
att umgås med varandra.
vid förra årsstämman och på blockträffarna erhö11 styrelsen
en deL uppdrag, som sammanfattningsvis kan avrapporteras en-
liqt följande i den mån de inte redovisats ovan:* en skylt nKöR 5AKTA" är uppsatt vid qenomfarten från övre

d äek
J( ledstång är monterad på väggen vid trappan utanför Fastraqs-

gatan 33
* målning av kä11argångarna har påbörjats och kommer att vara

färdig hösten 1987
* telefonkiosk kommer inte att uppsättas på området ti11

fö1jd av de höga kostnader som enligt Televerket kommer
att drabba föreningen

* frågan om porttelefoner är inte slutbehandlad av styrel-
sen, men intrycken fr ån blockträffarna att det inte bara
var fördelar med sådana arrangemang, har påvenkat sty-
relsen

* vårt område kommer att förses med tre hundtoaletter.
Slutligen vi11 styrel-sen under detta avsnitt framhåI1a, att
medlem som planerar atL göra förändringar i sin 1ägenhet i
förväg ska anmä1a detta ti11 förtroendemannen. Anledningen
härti11 är att väsentJ.iga förändringar kan medföra skador
på fastigheten.

STUDIE. OCH FRITIDSVERKSAMHET

Under året har föreningens fritldskommittd varit i liv1iq
verksamhet genom att anordna ett flertal aktiviteter. Den
sedvanliga vårstädningen samlade ett 40-ta1 deltagare, som
gjorde en god insats för att göra vårt område och omgiv-
ningen i vårfint skick. Två poängpromenader har genomförts
oeh för första gången anordnade kommittdn också en bussresa
med östergöt1and som må1. Arrangemangen ut,fö11 tiIl delta-
garnas stora belåtenhet. Ett antal kvällar med öpp"t hus i
Träffpunkten har däremot haft ett blygsamt deltagarantal.
På studiesidan har intresset varit stort när det gä11er
vävning, där fyra cirkLar med 24 deltagara har varit igång.
En studiecirkel I'Bo rätt j. bostadsrättil har genomförts med
nio deltagare och tre cirklar i litteratur har samLat inte
mindre än 3O deltagare , vilket tyder p å stort intresse .

Fritidskommittdn har även anordnat förtäring i samband med
vårstädnlng, poängpromenader och bloekträffar.
Kommittdn har under året haft sex sammant.räden och lika
många arbetskvä11ar.
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AVGIFTER OCH HYROR

För bostäder har under verksamhetsåret uttagits årsavgif-
ter med 5.195.640 kr. Avgifter och hyror för lokaler, ga-
rage och biluppställningsplatser har under samma tid upp-
qått LilI 3J3.814 kr.
Ing_a avgifter e11er hyror har höjts under året. Styrelsen
bedömer det dock erforderliqt att vidta justeringar fr o m

den 1 oktober 1987.

EKONOMISK STALLNING OCH RESULTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret
och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår
av efterföljande resultat- och balansräkning.
5åsom framgår av redovisningshandlingarna är föreningens
ekonomiska stä11ning alttjämt god och avsättningar ti11
fonder har kunnat ske med betryggande belopp till gaqn
för medlemmarna.

Styrelsen föreslår att årets vinst 34.360 kr överföres
ti11 fond för yttre underhå11. ru
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RESI'LTATRÄKNING

INII$(IR
Fsa@ter
Bostäder
IVror
Iokaler
Garage
Biluppstä1 lningsplatser
tl6or diverse
Riinteintäkter
ö\rricrt
örerIåtelsearzrgi fter
Bastrnrerksantret
Diverse fönraltningsintäkter
Parkeringsautcnratavgl f ter
KOSIT{ADM
Eiffistnader
Räntor 1.115.889
Riintebidrag -13.839
TcrnträttsarnTä1d
V?inrearn1ä1d
Avskrivn fastighet not l-
" gar not 2
' fasadrenov not 3

" lnask o inv not 4
IJnderhållskostnader
Mark löoande
U"tL p"tiodiskt
Byggrnader löpande
Byggnader periodiskt
Div anIäggnringar
Maskiner o inventarier
Hissar
AvsättnJ.ng ti1l fond för
ybtre underhåll
Avsättnj-ng tiIl fond för
inre underhåll
Driftskostnader
Iöner
Änzoden förtroendevalda
Arbetsgivaravgifter
Diverse personalkostnader
Resekostnader
Fönraltningsarvode
Materialkostnad, fast skötsel
ttyror
Porton, frakter och tele
Sak f ör s åikr ingspranrier
Fastighetsskatt
RerrtråIIning
Bräns1e
Vatten
E1
Sotning
Fritidsverksanrtret

5.195.640

43.627
178. 817
91. 549
19. 821

3.300
1.565
5.729

860701-870630

5 "529.454
456.672

1.0.594

-1. 831.941

-L.4L7.052

5" I95.540

34"442
1s8.390
78.443

3. 000

4. 000
918

18.338
7 .404

850701-850530

5.469.915
548.057

30.550

-1. 730. 840

-1.685.938

1.103.050
181. 870
294.045
185.000
30. 000
9.7s0

28.226

9.200
41.190

200.384
265.7 40

2.369

78.745

550. 000

269.424

447.804
16.000

200.072
11 " 704
3.093

122.450
5r_.862

1. 490
13. 544
83" 6L4

236.040
I28.78I
708.649
418 " 569
180.512
t4.L66

884

1.012.060
1"81" 870
279.24t
191.000

30 " 000
9.750

26.9L9

LL.949

339.202
235.929

14.083
15.351

800. 000

269,424

394.452
1.4. 800

L70.L28
L0.67 4

670
11.6.300
74"499

600
8. 398

77 "863
236.040
L37.948
698. 085
388.361
L82.2'l"g

s"785

F



Föreningsavgifter
Divrerse fönraltninqskostnader
Jtöileumsfonden

Redovisat resultat

39.649
29.384
s.000 -2.713.367

KRONOR 34.360

39"802
44.969
5.000 -2.606.592

KRoilnR 25.262

trf



45
II
lnt' r t/a

w)l
--tIBAIÄNSRI|KNING

TTLIT"ÄNGAR
ffiffiästi1lqånqar
IISB i arräkning
Avgifts o hyresfordringar
Fömtbetalda kostnader
och upp}.:pna intäkter
öniga fordringar
åIrlägcrninqstillqånqar
AnqeJ-ar
Iån ti1I återköpsfonden
ltaskiner o inv not 4 141.131
Avskrivningar -60.983
Fasadrenov not 3 ffi
Anskrirzningr -L49.445
C'arageblggnad not 2 Wd
Avskrivningr -627.000
gzggnader not 1 14:9'0C:0TO
Avskrivningar -4.182.000

Sunna ti11gångar

SKULDM. OC}T EGET KAPTTÄL

Ieverantörsskulder
Bränsleslculder
Skatteskulder
Förskottsbetaldå avg o trlror
{Jpp1upna räntor
Sernes terlöneresenreringr
Arrräkning RFV-a.r,g
L@lupna kostnader
Iånqfristiqa sktrlder
J_nrecKnl_ngsIån
Resenreringar fastiqhetsunderhåll

Fond för yttre underhå11

870630

5. 594. 556
3. 480

25L.802
1.000 5.850.938

850530

4.8L9.602
4.720

24!.409
5.055.731

350
60. 345

80. 148

126.750

245. 000

1 0. 71_8. 000

KRONOR

11 .230.593

17. 081. s31

300
60.345

94.452

135.500

275.000

10. 903. 000

KRONOR

LI.469.597

16.535.328

1. 067. 890
3.330. 667

1.548. 690

9.764.586

4,398.557

s. 000

1. 364. 598

17. 081. s31

521.233
35. 193

205.692
32L.925
336. 500
38.085
10.953
14.500

984.056
2.755.405

1. 330. 338
25,262

KRONOR

1. 485. 191

9.9s5.075

3.739.46I

1.. 355. 500

15.53s.328

418.518
52.787

303.480
340. 005
331.800

41.757
48.687
11.562

Ressrzeri-nq ii\zriqa

-

JUDI_J_eUnsrond.
Faet kapital
Gmndavgifter L. 359. 678
Gnrnda.rryrift för oså1d
1äg nr 66 o lok 1001 -29.340
Redovisat resultat not 5-
Sunna slqrlder och egret kapital

STÄIT,DA PÄ}WER

1. 330. 338
34.360

KRONOR

Fastighetsinteckningar til1
1ånqivare KRONOR 13. 748. 300 KROD{OR 13. 778. 300

dF



ldot L

Not 2

Not 3

Not 4

liot 5

Byggnadernas våirde utgörs av anskaffningwåirdet. Avslcirznirrgr
sker årligen ned belopp rotsrrarande anrcrteringar på intecknings-
,lånen. _Fastigheternas ta<eringsvåirde åir 1 d . g 6 ö . 0 0-0 kronor r rr.i".,,
bygqnadwärde 12. 8L0. 000 kronor.

Garage avskrivs enligt trettioårig p1an.

Fasadrenovering avskrivs enligt tjugoårig pIan.

Maskiner och irnrentarier avskrivs enligt fanrårig p1an.

linst enligt balansråikning 860G30, zs.26z kronor, har enligt
fören:ingsståinrnans beslut ixrerförts tilr fond för rrttre
underhå11

&5teborg L987- 09 -30

vår revisionsberättelse har 1987-10-08 avgivits beträffande denna
årsredovisning.

tf

.täya..{#44{*

:s Ftilcsförbn:rds
rerrisionsbyr'å för-
orlnad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

för

HSB:s Bostadsrättsförening l(rönet i Göteborg

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna sanrt styrelsens för-valtning för riikenskapsåret 19BG-07-01 - 1997-06-30.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Ärsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen"

tillstyrker
t t resultatråikningen och

t t resultatet disponeras
berättelsen sant

balansriikningen faststä11es,

enligt förslaget i fönraltnings-

a t t stlaelsens ledanöter beviljas ansvarsfrihet för
råikenskapsåret.

Göteborg 1987-10-08

'L-.*, -\ rit'' .t-40,!tq: .Ynuvgt$d . .
Av HS8Js FLiksförbr:nds Revi-
sionsblgå förordnad revisor

vald revisor



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 omsättningstillgängarna 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 4o av byggnadskostnaden för förening-
ens hus till en fond för yttre underhåll. De så ihopsam-
lade medlen skall nyttjas för kommande större
u nderhållsa rbete n

Fond för inre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen till denna fond avsättas ert
belopp 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=årets amortering).

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

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. Förvaltningsberättelse n 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 värde minskning 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 skulde r 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.

LAngfristiga skulder
Skulder som föreningen skall betala först efter ett eller
flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan.

SJuhåradsbygdens Tryckeir AB Boräs
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