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Förvaltn i ngsberättelse
Den del av årsredovisningen,
som i text förklarar verksam-
heten, kallas förvaltningsbe-
rättelse (verksam hetsberät-
telse, styrelseberättelse).
Ovriga delar av årsredovis-
ningen är resultaträkning och
balansräkning, som i siffror
visar verksamheten. Förvalt-
ningsberättelsen talar om
vilka som haft uppdrag iför-
eningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar
en delfakta om antalet an-
stäl lda, taxeri ngsvärden, för-
säkringsvärden m m.

Resultaträkning
Resu ltaträkningen visar för-
eningens samtliga intäkter
och kostnader för verksam-
hetsåret. De största kostna-
derna är oftast ränte-, värme-,
vatten- och u nderhållskost-
nader. Bland kostnaderna
finns också poster som ej
motsvarats av utbetalningar
under året, tex värdeminsk-
ning på inventarier eller av-
sättningar till fonder. Om
kostnaderna är större än in-
täkterna blir årets resultat
förlust. I annat fall blir resul-
tatet vinst, som skall använ-
das enl igt föreningsstäm-
mans beslut. Om verksam-
heten medfört förlust kan
denna täckas genom disposi-
tion av fondmedel (sparade

pengar) eller också balanse-
ras dvs överföras till det föl-
jande året.

Balansräkning
Balansräkningen visar å ena
sidan de materiella tillgångar
som föreningen ägde vid
verksamhetsårets utgång i

form av fastigheter, inventa-
rier odyl samt likvida medel
(kontanter). Balansräkning-
ens andra sida visar före-
ningens lån och skulder samt
egna kapital som fanns vid
årsskiftet. Till skulderna räk-
nas fond för inre underhåll
(medlemmarnas pengar).
Det resultat i form av över-
skott (vinst) eller underskott
(förl ust) som resultaträkning-
en visar blir i balansräkning-
en en post som svarar mot
skillnaden mellan å ena
sidan de materiella tillgång-
arna och de likvida medlen
samt å andra sidan summan
av lånat och eget kapital och
utgör förändringen i förening-
ens förmögenhet eller egna
kapital.

Omsättningsti I lgångar
Med omsättni ngstillgångar
menas andra tillgångar än
anläggningsti llgångar. Om-
sättningstillgångar kan i all-
mänhet omvandlas till reda
pengar inom ett år.

$TA

An läggni ngstillgångar
Med anläggni ngsti llgångar
menas tillgångar som är av-
sedda för långvarigt bruk in-
om föreningen. Den viktigas-
te 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 amor-
teringsplan.

HSB iavräkning
Behållningen på detta konto
utgör föreni ngens kassa-
medel som förvaltas av HSB.
HSB betalar ränta till bo-
stadsrättsföreningen på
dessa pengar.

Likvida medel
Kontanter och andra till-
gångar som snabbt kan om-
vandlas till pengar, såsom
tex HSBs avräkning.

Likviditet
Med likviditet menas bo-
stadsrättsfören i ngens för-
måga att betala sina kortfris-
tiga skulder (tex vatten, el,

Forts. --->



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
41512 Göteborg

FöRENINGSS'IÄIO'A
avhåI1es onsdagen den 29 novsriber 1989 kI 1.9.00 i A-salen, Fonrn
I(ortedala Torg.

DAq)FDNING

.,2- Ståinmans @pnande

Val av orråförarde att leda

tlpprättande av förteckning

Val av två justeringsnän

,Zt träga qn kallelse behörigen skett

', tfr*tställande av balansräkningren
L//

,y'rtag^ om ansvarsfrilret för styrelsen

Fwaga crn a:rroden

)Ztit"t av styrelseledamtvter öch suppleant

y' v* av revisor och suppleant

V{ r-nrderligrt val av ful}n;iktige och suppleanter till HSB

,X VaI av fritidskcmitte

;t- VaI av rralberedning

)dO*ig^ annräIda frågor

-/l/*
ståinrnan böYa^ 4zt*w*s )

I

tfuer nåi::varande redlsnnarÅ

,g ZiE - G*o

$.2 StyreLsens årsredovisning

visorernas berättelse

Beslut i anledninq av
balansräkningen

föreningens vinst
(>

eller förlust enligt

Efter ståirrnan bjuder föreningen på
kaffe och kaka. C'ratisutlottninq -
"Västanfläkt*.

lardgång och ö1 eller 1äsk samt
Dangmrsi-k till tonerra av

Ärrnåilan crn deltagarde i ståiman skall göras senast den 23 novernber
gencEn att en del av det santidigt utliinn:ade grula bladet för fullrnakt
och nrrtioner avskiljes, ifylles och redlägges i förtroerdemannens
brevlåda, Fastlagsgatan 33.

VÄI,KO[.{I\IA TILL ÄRRTS STÄM'{A

II.SBS BGIÄDSRI{TISFöREN]NG KRö{EI

Styrelsen



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
41512 Göleborg

F(jRVAL TN I NGSBERÄTTELSE
FIJR HSB:s BOSTADSRÄTTSFöRENING KRöNET
FöR TIDEN 1 JULI 1988 - ]O JUNI 1989

FöRENINGSSTÄMMA

0nsdagen den l0 november 1988 hölls ordinarie stämma på
Forum Kortedala Torg. 202 medlenmar deltog. Efter stämman
til.lstätdes samtliga medlemmar en rapport om stämmans innehåll
och beslut.

En extra föreningsstämma hölls vid Forum Kortedala Torg.
0nsdagen den 10 maj 1989 för behandling av frågan om eventuellt
införa Kabel-TV. I extrastämman deltog 171 st. varav 111 st. med-
lemmar.

5TY RE L SE

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av
Rolf Börjessonr ordförande. Kurt Lundstrijm, vice ordförande.
Lennart Lundberg, sekreterare, samt Stig Johnsggnr och Ingela
Larsson utsedd av HSB Göteborg. Supp1eäifeT*fiäilIärit Gun-Btitt
lA:""""", Gunnar Danesjö och Håkan Persson.

Vid årsstämman 1989 är Rolf Börjesson och Stig Johnsson samt
suppleanten Gun-Britt Johansson i tur att avgå.
Styrelsen har under året hål1it 1? sammanträden.
Som firmatecknare har Rolf Börjesson, Kurt Lundstrijm, Stig
Johnsson och Lennart Lundberg fungerat.

REV I SORER

Revisorer har varit Bengt Johansson med Gijsta La_r_ggoq son suppleant,
v a i o a a v f öre nr nge n, s a;tTEFFi-C r or orfrG-R?G3Giilsb yr å .

REPRESENTANTER I HSB:s FULLMAKTIGE

6v+dä Lw
T

öltd&L
/42

Rolf Bör iesson och
n-38'ilf[iffräIEiqe.
suppleanter.

FR I T IDSKOMMITEN

Stiq Johnsson har

-

Lennart Lundbero,---.--
representerat föreningen i

och Kurt Lundstriim har varit Dnz4
/44.

Fritidskommiten har under året varit verksam med ett flertal
aktiviteter. Den sedvanliga Vårstädningen samlade 35 deltagare'
som gjorde en god insats, för att g&a vårt bostadsområde med om-
givning i vårfint skick tilt allas vår glädje.
Höst och Vårpoängpromenader har genomfiintsr de samlade 42 st
respektive 50 st. deltagare. intresset för dessa aktiviteter'
kunde varit större.

4rt
A/afrz_
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H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgstan 3:'
41512 Göteborg

En bussresa har också anordnats den samlade 49 st. deltagaret
resmålet var Kiipenhamn.

Studieverksamhet, vävcirklarna fortsätter under vår och hdst och
har samlat 24 st. deltagare. Littcreturcirkeln på drgtid eamlgde
ca: J0 st. deltagare under hösten och våren.

Fritidskommiten har haft 7'st. protokollförda mötenr och ett antal
arbetskväIlar. Fritidskommiten har även svarat för förtäring i
samband med de olika aktiviteternsr samt pyntat qnrådet med
julbelysning.

VALBERIDN ING

Föreningens valberedning har utgjorts av Leif Simonssont
Inovar Karlsson och Gun Rudån. 

- 

D&04 C-€- 
-FORTROENDEMAN

Föreningens förtroendeman under verksamhetsåret har varit
Stig Johnsson.

ANSTALLD PERSONAL

Som fastighetsskötare har varit Nils Forsberg och Karl-Erik
Isaksson. Nils Forsberg slutade sin anstäIlning den l0 april 1989.
Lennart 5jöstrijm har fungerat som extra fastihetsskötare.
UlIa Nilsson samt Asta och Pamela Lethinen har varit anställda som

lokalvårdare.

MEDLIMSANTAL

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 170 medlemmar' härtill
kommer HSB Göteborg och dess styrelse, vilka utgör 17 medlerrrnar.
Föreningen äger lägenhet ntz66 som uthyres. lJnder året har 26
lägenheter överlåtits. Två omflyttningar inqn föreningen.

F(jRVALTNING

I stadgarna föreskriven besiktning av fiireningens fastigheter
har ägt rum.
Styrelsens arbete har under vtrksamhetsåret präglats av planering
samt reparations och underhåIlsarbeten, eon är tiII stora delar
genomförda.Vilket gör att vi får behålla den goda standarden på
Krönet.
Garantin för våra glasfihster, där har vi fått 10 års garanti på
isolerglaset, uppdelat på 5 år + 5 års tillägsgaranti.Kostnadsfritt
utbyte av fijnster som får kondens mellan rutorna erhålls endast
under 5 år.trotala kostnaden för fihsterbytet blev 12.?90.420 kt.
minus 515.000 kr. i energibidrag,sunna 11,774'420 kr.

F/./-Atft .::7Vi t:''t4

Fe=:* --=_=
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H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Festlagsgatan 33
41512 Göteborg

Genom en enkät angående Kabel-TVr ställde sig 249 st. eller 77,"6

sig positiva, till att införa Kabel-TVr På Krönet, 72 st. var
negativa eller l|"it..totalt svarade f21 medtemmar på enkäten.

;1j

Vid extrastämman i Forum Kortedala Torg onsdagen den 10 maj 1989)
beslutades utan debatt ge styrelsen i uppdrag, ett infodra anbud
för installation av Kabel-TV.
Styrelsen antog anbudet från AT Installation AB. att installera
KaLel-TV på Kriinetr till en kostnad av 267.491 kt.Vidare antog
styrelsen anbudet från Televerket till en kostnad av 143.900 kr.
Detta skall vara klart till 6 månader efter beställningen.
Televerket svarar för installationen fram till fastigheterna.
AT Installation svarar för installationen från in9ången till
fastigheterna ti11 medlemnrens antennuttag.

Våra tvättmaskiner börjar att bli utslitna, vilket gör att vi
inköpt 2 st. maskj.ner, dessa har installerats i block 2 oeh 4'
kostnad 38.966 kr ,

Det har även köpts in J st. elranglar, dessa har installerat
2 st i block 1 och 1 st. i block 2, kostnaden 23.852 kr,

Då man ansåg att belysningen på vindar och kä]lare var dålig'
har den komletterats och förbättrats till en kostnad av 66.000 kr.

Ett nytt innertak har ersatt det gamla i block f i dess bottenplan.
CeJanders AB. fick uppdraget, kostnaden blev 85.780 kr.Detta blev
mycket snyggt och bra.

ttt justeringsarbete av muren bakom block 1, har genomförts, då
muren lutade betänkligt. Detta arbete utfördes av Svensson AB.
kostnad 15.100 + moms.

Det har framförts klagomål vid vävning i lokalen F.gat 45.
En konsult samt Celanders AB. gav oss rekommendationer hur det
lämpligen borde isoleras. Arbetet utfördes av Celanders AB.till
en kostnad av 37.J00 kr.Vid en mätning efter isoleringen' visade sig
värdena understiga, de som hälsoskyddsförvaltningen anger.

I samband med injusteringen av värmesystemetr framkom att
cirkulationspumparna för block 1 och 4r var i behov av att bytas.
Detta utfördes av Wilåns RöR AB' till en kostnad av 47.500 kr.

Det uppstod en vattenläcka ovaför förtroendemannaexp. varvid det

förorsakade en del ekador, dessa har reparerats. Folksam har

svarat för kostnadernal oeh självrisken her betelats av lägenhets-
innehavarens f örsäkringsbolag'

En begagnad maskin för snöplogning, jordfräsning o dyl,-har
t Opt", iOt att komlettera vår-maskinpark, kostnad 10'000 kr'



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
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415 12 Göteborg

Ett stöldlarm har inmonterats vid vår fastighetsskötarexp.
kostnad 8.91 7 kr.

Vid en enkät angående inglasning av bälkonger, var 18 st med-
lemmar intresseiade av Oåtta. Aluminiumsystem AB. skall göra
ett provmontage, med möjliheter att se hur detta blir.
Vi har fått ett nytt taxeringsvärde på Krihet, från 16.800.000 kr.
till 25,5t0.000 kr. Enligt den nya beräkningsgrunden blir skatten
sänkt frän 236.040 kr. till 204.281 kr.

En del träd har fällts på Kri;net, dessa ansågs vara för stora.
Dessutom stördes utsikten, samt stod för nära husen.

Vid ett sammanträde mellan HSB Bygg. och arbetsutskottet, har en
överenskommelse träffats. Där HSB Bygg. reglerar en skadad fönster-
bänk, samt reparation av asfalten i höjd med F.gat. 17. Därutöver
betalar HSB Bygg. till HSB Krönet 10.000 kr. som en reglering i
samband medf önsterbytet .

En 100 åring har uppvaktats av AU, det är Einar Jensen, han blev
glad för uppvaktningen, och vi på Krönet kan glädjas åt att våra
medlemmar är så krya och pigga.

Miljö och HäIsoskyddsförvaltningen har genomfört en radonmätning.
l/iJ 

-;.i!^:-^^-vru ',dL,rrrrgcr) konstaterades mycket 1åga värden. Dessa låg mellan
60-90 Bq/n3, mot tillåtna 400 Bqlm). Aven vid tidigare mätning
var det mycket låga värden.

AVG][TER OCH HYROR

För bostäder har under verksamhetsåret uttagits årsavgifter med
6.171,4)Z kr. Avgifter och hyror för lokaler, garage och bil-
uppställningsplatser, har under samma tid uppgått tiIl tB1,t15 kr.

EKONOMISK STALLNING OCH RESULTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret, oeh den
ekonomj.ska ställningen vid årets utgång framgår av efterföIjande
resultat och baLansräkning.

Av redovisningshandlingarna framgår att föreningens ekonomiska
ställning är god.Till den innre fonden har evsatLs 326.724 kt.
Till den yttre fonden har ej avsatts något p.g.a. de stora under-
hå11 och reparationer som genomförts.

F,led hänsyn till fastigheternas ålder, o9h behov av underhålI kan

vi ändå åe den ekonomiska situationen på Krönet som positiv.
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880701-890630RESI]LTÄTR}iKNING

]NIÄKTER
TFsarz,gfEter
Avsättning till fond
för inre underhåll
Ilyresintåikter
örriga intåilcter
$nrma intåil<ter

KOSn{ADm.
Uffier-nHT*<ostnader
U.nderhäI1, enligt plannli
Avsättning ti11 fond för
yttre underhåll
Avsättning, Bvr fon&rede1
Disponerat ur fond för
yttre urderhåll
$nl'.a underhållskostnader

Driftskostnader
Eirer 

-Anroden
Arbet sgivaravgifter
Personalkostnader
Fönzaltningsarrode
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fa st i ghet s förslikring
Wirneavgä1d
IJppvärmning
Vatten
tr1

Renhållning och sotning
Föreningsavgifter
örriga Criftskostnader
S\fina driftskostnader

Räntekostnader fastighet slån
Råintebidrag
lsettoränta fastighetslån
Avskri'rningar 7
TonträttsavgäId
Sunrna kapitalkostnader

Fastighetsskatt 8

RESIILTAT FöRE R}SYIEINIÄKIER

Finansiella intåikter
ffi

ÄNNTS RESIILTAT

NOI

6.r7L.432

-326.724
387.315

26.340
ffi6.36-3

870701-880630

5.507.274

-296.675
356.41s
24.635

FgI,6E,

.+

5

4.s32.864

5. 000

-3. 534. 409
::1-5m;A5E

519. 1 62
24.660

2r9.406
20.357

160.198
133. 858
569.2L3
95. 313

385.947
60'1.7!4
432.888
204.234
148. 145

40.443
53. 362:ffi,llo-0

1. 572. 010
-259.034ffi
258.709
181.870

-ffi
-204.28r

-317.828

317.828

191. 166

950.000
5.000

-1.146. 166

46L.289
22.805

181.713
16.875

145.104
50. 548

388.275
92.070

337.976
678.r7 4
424.99r
183. 114
136.360
40.064
61. 811

ffi

1.095. 553
-9.489

T.0-66:iz',a
27L.709
18r..870:T597a3

-236.040

-551.469

578. 613

27.L44

'(

KRONOR KRO}OR



ffisti11qån
a'rähingsfordran

BAIÄNSR}{KT\TING

TILI.GÄNGAR

NOT 890630 8880630

6.273.858
L.132

281.9'78
6:S6-r'ng

550
50.345
84. 49s

332.000
3.934.137

10. s19. 000
ffiffi

KRODCIR 2I.487.495

Ärsavgifts o hyresfordringar
Fömtbetalda kostnader och
utrplupna intåikter 9
S\xrnn cnrsät tningst iIlgångar
Anl äqgrringst i 1 lgånqar
Vtirdepapper 10
Iån ti11 återköpsforden
Maskiner o inventarier L1
Gn- och tillbyggnader 12
RClf-investeringar 13
Byggnader 14
$nma anläggningst iIlgångar

SUI"$4A TIIJ.GÄI'IGAR

SKUI,DHR OCH EffiT KAPTTAL
Kortfristiqa skulder#
Leverantörsskulder
Skatteskulder
i.]pplupna kostnader 15
Fön:tbetalda avg o hyror
Sr:nma kortfristiga skulder
Iånqfristiqa skulder
Fastiqhetslån
St:rrmå Iångfristiga slmlder
Reserveringar fastighet sunderhåIl
Fond för inre underhåIl
Fond för yttre underhåII
S\xma underhållsreserver
EGET KAPITAL
ffiEt-
ffin-davgifter 16
FYitt
6r-$a fon&'nedel
Ärets resultat L7
S\nnna eget kapital

SUI-$4A SI$LDER O EffiT IGPTTAL KRONOR

S'IÄI,LDA PÄNTER
Fas-tj.jffi-teckningar

267.693
109.865
476.337
47t.700

L. sZJ.)>)

17.369.903
T736-'9:903

L.197.443 B.g-x-,807.763 s-J!--
ffi

1. 330. 338

],s.000
0

T3ffi
22.A46.442 KROD{OR

2.979.892
17.256

371. 608
I36'Er-56'

500

sl_.536
292.250

8.000.000
10. 333. 000
ffi

KRONOR 22.046.042

4.064.024
I41,.624
44r.963
402.878

m'5ö789

9. 561" . 8l_1.

ffi61.m
t.L92.686
4.3!5.027
frofrT3

1.330.338

10. 000
27.144

ffi
2r.487.495

KRODilCR 21.548.300 KROD{OR 13.548.300
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llct 1

Nct 2

Nct 3

Not 4

Not 5

Nct 6

lf,ct 7

1088/1989

50.439
209.228
105.898

20.7543rffi

5.376
5.400
2.560

13.004
ffi

1.477
756.967

3.77 4.420

4.532.864

128. 035
964

4.859
E;656

4.967
474.048
90.198

ffi

3.137
2L.994
i..852

26.379
5-g5Z

1987 /L9e8

47.422
190.117
L00.276

18.600ffi

5.376
4.200
L.822

13.237

9.404
1.80.096

1. 666
T9T:T6-6

24.798
i.. 398

24.352
5O;5ZE

23.534
296.726
68. 015

56,6%

L.926
L4.945
2.797
3.184

38.969
ET3IT

TTI T. RESULTATRIIOIII{G

H1n:esintåikter
Iokaler
Garage
Biluppst ällningsplat ser
llyror tiwiga

örriga intåikter
Arnlifter tirriga
örerlåtelsearryifter
Bastuverksamhet
Intåikter örrriga

UnderhåIl enligt plan
Mårk
Byggnader
Del av RCf-proje]ct
Div anläggningar

Fastigrhet sskötseI
Förbrukningsnaterial
Fordonsskatt & förslikring
Rep & underhåIl maskiner

Reparationer (Iöpande underhå11)
Mark
eygg'nader
Hissar

örriga drift skostnader
Kontorsnaterial
Porton, frakter & tele
Fritidsverksanhet
Änslag & bidrag
Kostnader önrriga

Avskrivnirgar
eyggnader avskrivs ned belopp
rnotsvarande anorteringar på Iån
frnrentarier avskrivs errligt fernårig plan
Fasadrerrcvering avskrivs
enligt tjugoårig plan
C,arage avskrivs enl. trettioårig plan

186.000
32.959

9.750
30.000

ffi

199.000
32.959

9. 750
30.000

ffi
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ilJil!Auw
tlot I

licrlm

Not 9

Not 10

Not L1

Not L2

Not 13

I'Iot 14

Not 1.5

Fastighetsskatten utgör 1.,4 t av
fast ighet errlas ta<eringsvåirrde .

TILL BATÄNSR}|KI.IING

Fömtbetalda kostnader och
uppluprn intåikter
Renhållningsverket
IISB ränta
Låinsbostadsnlirmrden räntebidrag
IISB Bygg AB
Fjär:r,rärnp

Våirdepapper
l" andel HSB Göteborg ek för
1 andel HSB:s återköpsfond

l'laskiner och inventarier
Ingående balans 880701
Inl<cp under året
Ack-urmlerade avskrirmingar
Sa1do 840630/830630 avförs
Anskaffn.viirde såId sandspridare
Bokfört våirde

0n- och tillbyggmader
Fasadrenovering
Ackurnulerade avskrivningar
Garage
Acktmulerade avskrirmingar
Bokfört våirde

ROI-investering
Bokfört vlirde = Belåninq

Byggn:ader
Änskaffningsvåirde
Aclcr-urn-rlerade avskrirmingar
Bokfört våirde

Fastigheterrras tarerirElsråirde åir
byggnadsvärde 19. 230. 000 kronor.

Uppluprn kostnader och
förutbetalda intåilcter
Beråiknad \lA-avgift
Beråiknad H,-avg
Upphprn arbet sgivarargifter
tlpplupna senesterlöner
Fjärr;ät:re
IISB faktura 35416
tlpphpna räntor
-Stadshlpotek
-Spintab
-Sigab
lrsB fh 37L69

23.647
164.22L
L52.284
30.000
L.456

3iT.6öE

L64.795

-113.2s;

ffi

276.r95
-168. 945

872. 000
-687.000ffi

8. 000. 000

14. 900. 000
-4. 567. 000lffiöm'

26.530.000 hronor varav

4.700
600

1L.520
52.500

149. 310
L3.292

24t.9A6
2.409

ffi

55tav

890630 880530

500

500

21. 089
260.889

ffi

s00
50

s0'

141.. L31
39.482

-80.300
- 4.939
-10.879
-s4?9',5

276.I95
-159. 195

872. 000
-657. 000ffio'

3.934.137

14. 900. 000
-4. 381. 000
m'mööö

10. 000

L9.447
29.769
38. 953
10.39s

75. 1.00
13.300

245. 100

4rT363
t,a r
v'ul
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Vår revisionsberättelse
=rqrÄrj.\ltt 

qnl nd

Gmrdavgifter
Egen Iägenhet nr 56
Egren 1oka1 nr 1001

Resultatdisposition
Resultat enligt balans-
råikn:ing 880630/870630
örerfört till fond för
yttre underhåIl

Kvarstående resultat

1. 359. 678
-4.340

-25.000
T33il3S

27.L44

-27.144

1..359. 579
4.340

2s.000
T33ö'56

34. 360

34. 360

Göteborg 1989-
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Un jk..daz'ö'A-'-*

/

har 1988-10-1.9 avqivits beträffande denna
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revisor
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revisionsLryrrå förordnad
revisor

L'r



REVISIONSBERÄTTELSE
för

tlSB:s Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Vi har granskat årsredot'isaingen, råikenskaperna salt styrelsens för-
valtning för råikenskapsåret l-988-07-01 - L989-06-30.

Granskningen tnr utförts enligt god revisionssed.

Ärsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen.

Vinst att disponera finns ej.

\ti tillstyrker

a t t resultatråikningen och balansråikningen faststäIles sant

a t t styrelsens ledanröter beviljas aTlsvarsfrihet för
räJcenskapsåret

Göteborg 1989-10-19

/.-/ra<.# -L
Av förenlr{ge ald revisor

t/)

h,gb &"&*-
Å;' 

"sB 
; ;' Ridiåilä' R";i:

sionsbyrå förordnad revisor
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IÄ{6RT STIC.A SKI,ILDM.

Inteckningslån 890630

Kortedala 44:2

@s o Bohus 1äns Stadshlpoteksförening
Låinsbostadsnåinmden

SparbanJcernas Intecknings AB Spintab
STGAB

IISB: s Bostadsrättsförening lGönet i Cöteborg

3.034.200r 00
30. 081 ,49

1.19.875,00
59.9L9,28

202.976,00
3. 433. 553 ,47

1.438.l.l-4,00
2L0.970,00
11.6.437, 00

1..904.000,00
29.228,94
59. 350,00
L4.771,95

r.466.881,00
2l-5. 198, 00

' 157. 636,00
L.771. 800, 00

28;485,37
59. szs, oo
15. 369, 51

L.290.000,00
12. 807, 88
52.025,00
24.844,55
60.963,00

1.561. 950, 67 L7 .369.903f.Jv^aJJvtvt

KRONOR 1.7. 369. 903 ,11

11

t1r't

Kortedala 44:4
@ o Bohus läns Stadshlpoteksförening
tl

tl

tl

Llinsbostadsnämnden
ll

n

@ o BoEutläns Stad.shypoteksfören-ing
ft

ft

ll

Låinsbostadsniimnoen
!l

tl

Kortedala 40:5
@s oEEililäns Stadshlpoteksförening
Liinsbostadsnlimnden
It

tl

Sparbankernas Intecknings AB Spintab
SIGAB

Ibrtedala 40:4
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löner, bränsle). Likviditeten
erhålls genom att jämföra
bostadsrättsfören i ngens om-
sättningstillgångar med dess
kortfrisiiga skutder. Är om-
sättningstillgångarna större
än de kortfristiga skulderna
är I ikviditeten tillf redsstäl-
lande.

Ställda panter
Avser iföreningens fall de
säkerheter, pantbrev/fasti g-
hetsinteckningar, som läm-
nats som säkerhet för er-
hållna lån.

Ansvarsförbindelser
Åtagande för föreningen
vilka ej bokats såsom kort-
eller långfristig skuld. Kan
vara borgensförbindelser
eller avttalsenligt åtagande,
som avgälder.

Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen
avsättas ett belopp motsva-
rande minst O,3o/o av bygg-
nadskostnaden för föreni ng-
ens hus till en fond för yttre
underhåll. De så ihopsamla-
de medlen skall nyttjas för
kommande större under-
hållsarbeten.

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

0,3 Yo av byggnadskostna-
den för föreningens hus.
| äldre föreningar är dock
denna procentsats otillräck-
lig, varför ofta högre avsätt-
ningar måste göras. Fondbe-
loppet enl igt balansräkning-
en utvisar den sammanlagda
behållningen av samtliga bo-
stadsrätters ti | | godohavan-
den. Specifikation av fon-
dens fördelning på respekti-
ve lägenhet finns på HSB-
kontoret och hos vicevärden.

Värdeminskning fastighet
Kontot redovisar den totala
(under årens lopp) avskriv-
ningen av föreningens fastig-
het på grund av ålder och
nyttjande. Som plan för av-
skrivningen har använts
amorteringsplanen för för-
eningens lån för fastighetsfi-
nansieri ng (årets avskrivning: årets amortering).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig
kapitalbildning inom HSB-för-
eningen skall bostadsrätts-
föreningen erlägga avgäld
enligt bestämmelse i stad-
garna. Avgälden utgår med
2,5 Yo av produktionskostna-
den för föreningens hus och
erläggs .under en tjugoårs-
period. Annu ejerlagd av-
gäld redovisas under an-
svarsförbindelser.
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