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Förklaringan
Förvaltnings-
berättelse.

Den del av årsredovisningen, som i text
förklarar verksamheten, kallas förvaltnings-
berättelse (verksamhetsberättelse, styrelse-
berättelse).

Övriga delar av årsredovisningen är resul-
taträkning och balansräkning, som i siffror
visar verksamheten.

Förvaltningsberättelsen talar om viika som

haft uppdrag i föreningen, vad som i huvud-
sak förekommit samt redovisar en del fakta
om antalet anställda m rn.

Resultaträkning.
Resultaträkningen visar f'öreningens samt-

liga intäkter och kostnader för verksam-
hetsåret. De största kostnaderna är oftast
ränte-, vårme-, vatten- och underhål1skost-
nacler.

Bland kostnaderna finns också poster som
ej motsvarats av utbetalningar under året,
t ex vårdeminskning på inventarier eller av-
sättningar till fonder.

Om kostnaderna är större än intäkterna blir
årets resultat förlust och tvårtom blir resul-
tatet vinst, som skall disponeras enligt före-
ningsstämmans beslut.

Om verksamheten medfört förlust kan
denna täckas genom disposition av fondmedel
(sparade pengar) eller också balanseras dvs
överföras till nästa år.

Balansräkning.
Balansräkningen visar å ena siclan de ma-

teriella tillgångar som föreningen ägde

vid verksamhetsårets utgång i form av fas-
tigheter, inventarier od samt iikvida medel
(kontanter).

Balansräkninsens andra sida visar före-

ningens lån och skulder samt egna kapital
som fanns vid årsskiftet.

Till skulderna räknas fond för inre under-
håIl (medlemmarnas pengar).

Det resultat i form av överskott (vinst)
eller underskott (förlust) som resullaträk-
ningen 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 lå-
nat och eget kapital och utgör förändringen i
föreningens förmögenhet eller egna kapital.

Omsättnings-
tillgångar.

Med omsättningstillgångar menas andra
tillgångar ån anlåggningstillgångar.

Omsättningstillgångal kan i allmänhet om-
vandlas till reda pengar inom ett år.

Anläggnings-
tillgångar.

Med anläggningstillgångar menas till-
gångar, som är avsedda för långvarigt bruk
inom föreningen.

Denviktigaste anläggningstillgången är
föreningens fastighet med mark och byggna-
der.

Kortfristiga
skulder.

Skulder som föreningen måste belala senast
inom ett år.

Långfristiga
skulder.

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



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
41512 Göteborg

FöRENINGSSTÄI{MA.

Föreningsstämma hå11es torsdagen den 26 november

l-992 kl: 19.00.

PLATS Gamlestadens medborgarhus Brahegatan 11.

DAGORDNING.

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande att leda stämman.

3. Upprä;t.tande av f örteckning över närvarande

medlemmar.

4 " Val av två protokoll justera;:e.

5. Fråga om ka1lelse behörigen skett.

6. Information av Hans Ma1mer ang. badrum.

7. Styrelsens årsredovisning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Faststä1lande av resultat och balansräkninq.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Bes1ut i anledning av föreningens vinst eIler

förlust enligt balansräkningen.

12. Fråga om arvoden.

13. Val- av styrelseledamöter.

14. Va1 av revisorer och suppleant.

15. Erforderliga val- av fu1lmäktige och suppleanter

ti11 HSB.



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

16. Va1 av

]-7. Val av

18. övriga

fritidskommittå .

valberedningen.

anmälda frågor.

Efter stämman

läsk r särlt ka

bjuder

ffe och

föreningen på landgång

kaka. Gratisutlottninq.

och öt eller

Dansmusik.

Anmälan om deLtagande i stämman skal1 göras senast ters-
dagen den 19 november, genom att en del av det samtidiqt
ut1ärnnade anmälningstalongen, ifylles och nedlägges i
förtroendemannens brevlåda Fastlagsgatan 33.

VÄLKoMMEN TILL ÅneTs STÄMMA.

HSBs Bostadsrättsförening Krönet.



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 33
41512 Göteborg

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE FöR HSB KRöNET I GöTEBoRG.

Föreningsstämma

Den 27 november 199r höl1s ordinarie stämma på

Forum Kortedala Torg.

r stämman deltog 199 personer från 143 lägenheter. Efter stämman

fick samtliga medlenmar en rapporr om stämmans innehål-I
och beslut.

Stvrel se

styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma haft föl_iande
sammansättnino.

Rol f
Kurt

Lennart

Stig

Ingela

Bör j es son

Lundström

Lundberg

Johnsson

Lars son

ordförande

vice ordförande

sekreterare

utsedd av HSB

Suppleanter har varit

Gunnar Danesiö

Monica Dahlberg

Björn Eilertsen

r tur att avgå ur styrersen vid kommande ordinarie förenings-
stämma är Kurt Lundström och Lennart Lundberg samt suppleanterna
Gunnar Danesjö och Björn Eilertsen.

Firmatecknare har varit Rolf Börjesson, Kurt LundsbiöF,stig
Johnsson och Lennart Lu6.,dberg.

Styrelsen har under året hå11it 11 protokollförda sammanträden.,
L
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Revisor

Revisor har varit Bengt Johansson med Gösta Larsson

som suppleant, valda av föreningen samt HSBs Riksförbund

Revisionsbyrå.

Representanter i HSBs full-mäktiqe

Föreningens representanter i HSB Göteborg fullmäktige har

varit Rolf Börjesson och stig Johnsson med Lennart Lundberg

och Kurt Lundström som suppleanter.

Förtroendeman och anställda

Föreningens förtroendeman har under verksamhetsåret varit
Stig Johnsson.

Fastighetsskötare har varit Nils Forsberg samt Lars sjöström.

Lars Sjöström anställdes som hjä1pare t.o.m. den 3t december

1991.Under Lars Sjöströms militärtjänst har Tore Dolff
arbetat som vikarie fr.o.m.17 februari 1992 t.o.m. 31 auqusti

1992. ul1a Nirsson, Pamela Lethinen samt lrtaria Lethinen

varit anställda som lokaIvårdare.

Valberedninqen

Föreningens valberedning har varit Leif Simonsson, Insvar

Karlsson och Gun Rudån.Leif Simonsson sammankal_lande.

Fri-tidskommittån

Fritidskommittön har under året bestått av:

Leif Simonsson sammankallande

Camilla Hållinder-Ehrencrona

Dan Ehrencrona

Werna Nordkvist

Mats Johansson som efter stämman förstärkt

ti11 1993.

kommittån kvarstår" -"- lt



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

Vi har haft 6 st

arbetskväl 1ar .

protokollförda sammanträden och ett antal

Kommittån har under året arbetat med ett flertal aktiviteter.
Den sedvanliga vårstädningen samlade ett 30 ta1 medlemmar,

som gjorde ett gott jobb, för att göra vårt område fint och

trivsamt. Studieverksamheten fortsätter som tidigare med en

viss ökning. Höst och vårkutYä" i vävning med 20 deltagare.
Höst och vårkurser i litteratur med 14 deltagare för dessa

cirklar har Siv Fernström och Harry Lundberg varit ledare

under många år. Cirkelverksamheten har utökats med två kurser

i trädgårdsvård r sorl samlade L2 st. deltagare, de skapade en

vacker oas med blommor och buskar, kring vår staty och flagg-
stång.Kommittön har även julpyntat med belysning i vårt om-

råde, samt gjort ett teaterbesök.l"lindre lyckat var försöket
med ett fotbollslag i HSB cupr där inga kvinnor stäl_Ide upp.

Medlemsanta I
Föreningen hade vid årets slut 370 medlemmar. Dessutom ti11-

kommer HSB Göteborg och dess styrelse vilka utgör 17 med-

lemmar. Föreni-ngen äger ]ägenheten nr: 66 som uthyres. Under

verksamhetsåret har 27 lägenheter övertåtits.

Förva ltn inq

I stadgarna föreskriven besiktning av föreningens fastigheter

har ägt rum. Reparationer och underhållsarbeten har genomförts

för att vi skall behålIa den goda standarden på Krönet.6



Fl S B:s BostadsrättsföreninE Krönet
Fastlagsgatan 33
415 12 Göteborg

En parksoffa har inköpts och placerats bakom block 4 kostnad 750:-
En gungstäIlning har inköpts och placerats vid lekplatsen
block 2 pris 550: -
Brandförsvaret har haft brandsyn, några anmärkningar angavs

som åtgärdades och godkänndes.

Det fanns önskemå1 om eluttag på balkongerna, styrelsen för-
medlade detta, A1f Ericsson AB utförde arbetetr son respektive
medlem betal-ade.

En extra stämma hölls i Träffpunkten, angående de nya stadgarna.
stadgarna antogs genom ett enhälIigt beslut, närvarande 45

medlemmar

Våra balkonger byggdes ut och glasades in. wH Bygg AB. utförde
arbetet. Totalkostnaden brev 13.904.735 kronor. r detta ingick,
projektering, kontro1l, besiktning, bevakning, indexkostnad,
extra plåtarbeten och målning samt återbetarning för spärrade
garage. Garantitiden gä1rer fr.o.m. 92033r t.o.m. 940330.

HSB Krönet har en fordran på wH Bygg AB. på 101.715 kronor.
Det fanns önskemål att fäl1a träd bakom block 4. Då sDNs

ekonomi ej tillät detta, stäl1de 7 st. medlemmar upp gratis
och fällde 2r st. träd. Genom detta blev det ljusare och

gav en bättre utsikt.

svea Hansson erhö1l ett bidrag på 500 kr. tilr plantor och

buskar på baksidan block 4. Det blev mycket fint.
Föreningen har bytt ut vindsfönstren på block 1 och 2, dessa

hade vattengenomslag. arbetet genomfördes av AB. Burgården 
,

kostnad 26.250 kronor . ^-
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Avqifter och hvror

För lägenheterna har under verksamhetsåret uttagits årsav-
gifter med 9.929.064 kronor. Avgifter och hyror för lokaler
garage och biluppställningsplatser har under sanma tid uppgått
till 522.842 kronor.

Ekonomisk ställninq och resultat
Resultatet av föreningens verksamhet under verksamhetsåret

och den ekonomiska ställningen vid årets utgång, framgår av

efterföljande resultat och balansräkning.

Av redovisningshandlingarna framgår att trots ökat ekonomiskt

tryck från samhä11et,och att våra fastigheter börjar bli
gam1a, vilket ökar kostnaderna för reparationer och underhåll.
För att finansiera inglasningen av barkongerna, har föreningen
tagit upp ett 1ån på 11 Mkr. Föreningen har dessutom använt

2-489.766 kronor av egna medel. Genom ökade åtagande p.g.a.
reparationer och underhå11 avsätter inte föreningen några medel

ti]l den yttre fonden.Vi tror ändå att vi kan se positivt. på

vår ekonomi, tilI glädje för våra medlemmut. lL



HSB:s Bostadsrättsförenins Krönet i Göteborg

RESULTATRAKNING NOT

INTÄKTER.6-
Arsavgifter
Avsättning ti11 fond
för inre underhåIl
Hyresintåikter 1

övriga intiikter 2
Surnma intiikter

KOSTNADER
Underhållskos tnader
UnderhåIl, enligt plan 3
Avsättning til1 fond för
yttre underhåI1
Disponerat ur fond för
yLtre underhåIl
Avsättning, övr fondmedel
Sumna underhållskos tnader

Driftskostnader
Löner
Arvoden
Arbetsgivaravgi fter
Uttagsbeskattning
Personalkos tnader
Förva1 tningsarvode
Fas tighetsskötsel
Reparationer
Fas tighets försiåkring
Uppvärnning
Vatten
E1
Renhål1ning och sotning 9
Föreningsavgi fter
övriga driftskostnader 10
Summa driftskostnader

Kapi talkostnader
Rlintekos tnader fas tighetslån
Riintebidrag
Nettoråinta f as tighets Iån
Avskrivningar 11
TomträttsavgäJ-d
Sunma kapitalkostnader

Fastighetsskatt 12

RESULTAT PöNB NÄNTEINTÄKTER

Finansiel-1a intäkter
Råinteintiåkter
Råintekostnader övriga

Änsrs RESULTAT

q10701-q20630

9.929.064

-435 . ooo
522.842
18.070

10.034 .976

q00701-q105?0

7 .465.428

-395.928
45j.tz7

43. q8B

7.578.2t5

5
6
1
I

n

2.700.82L

-98.084
5.000

_2.607 .737

639.o37
32.750

275.O07
762.5O8
20.233

252.80L
50.781

384.753
to5.ra7

r.391.174
4tt.rt6
332.343
^ar261..135
60.59r

134. Zqq
l. ,-^ a-4.553.595

2.43O.O23
-?64.111

2,06r.9r2
264.371
191 .870

-2.5r2.153

-66?,.zqo

-30I '759

33o.827
-2q.068

KRONOR O

728.731

900.000

q.000
-7.533.731

555.781
30. 608

273.882
Lo5.4g5
22.5L6

120.413
80.618

328.633
140. 306

1.318.595
399.710
371.965
233.841
60.615

L26.2?.8
-4.7A8.717

r.953.839
-4tq. tao

1.534.7o9
3o8.731
181 .870

-2.O25.31O

-247.421

-43o.966

485. 354

::::::======?1=J3h
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rrllcÅucRn
0ms ättninss ti 11 sångar
Avråikningsfordran
Reversfordringar
Årsavgifts o hyresfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna int?ikter
Sunma omsättningstillgångar
An1äsminEstiIlgånEar
Värdepapper
Maskiner o inventarier
Byggnader, onbyggnader, ROT
Suuma anläggnings ti11gångar

SUMMA TILLGÄNGAR

q20530

4.595.881
2.000.000

16. 189

171.7q2
6.943.862

500

20. ??q. u;
29.339.670

KRONOR 36.283.532

q10530

3.622.765
2 .000.000

5.729

49q.641
6.117.434

500
7.896

1q.304.017
L9.3t2.4L3

KRoNoR 25.429.847

t<

NOT

1.7

14
75
to

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristisa skul-der
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intåikter
Förutbetalda avg o hyror
Sumrna kortfristiga skulder
Lånsfristisa skulder
Fastighetslån
Summa långfristiga skulder
ReserverinEar f as tiqhetsunderhål1
Fond för inre underhåll
Fond för yttre underhålI
Summa underhållsreserver
EGET KAPITAL
Bundet
Grundavgifter
Fritt
Övriga fondmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

STÄLLDA PANTER
Fas ti ghets inteckningar

396.074
)z I ,uuY

BBB.710
a lt 

^ ^--oT 1. Y') /
2.455.75o

27.82\.^47
27.825.543

7.467 .322
?. 174.67q
4 .641.901

a 
^^^ ^^öI . JJU. JJo

30.000

1 . 360. 338

:::Y:==J2:121-:?21

::::3:= =:1 =?19=133

L.040.229
147.OO7

63t.569
627.O78

2.439.823

16. o68.802
16.968.8o2

1.393.22r
?.2r8 .27^
4.617.496

1 .330.338

25.000
54.388

1.4o9.726

T::::==:?:!12:21-!

KRONOR 21.548.300

1B
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NOTER

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not B

1997/1992

63.948
290.009
L48.5rg
20.?66

522.842

B. rr5
7.400
2.202

353
18. o7o

2L7.O55
2.48q .766
2.7AO.BzL

9 -B5t
24O.377
131.757

2.768
384.753

87z.35t
q1B.823

r.391.r74

^F^ 
^^-zrö.öö)

2.zao
261 1 ?6_v1. 

-J)

1990/1997

57.320
255.589
128.068
24. 1q0

465.tzt

5.044
6.200
2.3LO

2q.034
43.588

728.731

728.73t

fastighets-
förbruk-

TILL RESULTATRÄKNING

Hvresintäkter
Lokaler
Garage
Bilupps tä1 Iningsplatser
Hyror övriga

övriea intäkter
Avgifter övriga
överlåtelseavgifter
Bastuverksanhet
Intiikter övriga

UnderhåIl enligt plan
Byggnader
Rot-investering 2

UttaEsbeskattninE
Uttagsbeskattning erlägges ned 251 av kostnader för löner
skötseI, de1 av förtroendenannalön, sociala kostnader sarnt
ningsnaterial och avskrivning maskiner.

Förvaltningsarvode
HSBs förvaltningsarvode har tidigare debiterats
Fr o m 1t!1 debiteras arvodet 2 ggr per år (jan
innebär att endast 6 månaders kostnad finns ned
bokslut.

Fas tiEhetsskötsel
Förbrukningsmaterial
Fordonsskatt & försåikring
Rep & underhåll naskiner

Reparationer (löpande underhål].)
Mark
Byggnader
Hissar
övriga anläggningstillgångar

UppvärrnninE
Fjärrvärme, förbrukningsavgift
Fjämvärure, fast avgift

Renhållning och sotninE
Renhå1Ining och soph?irntning
Sotning imkanaler

per kalenderår.
& juli) vilket
i föregående års

46.737
1.530
2.\20

50.781

76.9o2
1 .530
2.786

80.618

7 .769
260.034

60. B3o

328.633

845.385
473. i10

1 .318.695

232.38t
1.460

2Jf .84\11r_

,/'r

Not 9



Not 10 övrisa driftskostnader
Kontorsrnateriaf
Porto och telefon
Fri tidsverksanhet
Anslag och bidrag
Kabel-TV avgift
Kostnader övriga

Not 11 AvskrivninEar
Inventarier avskrives enligt femårig plan
Byggnader samt ROT-investeringar avskrives
med belopp notsvarande amorteringar på lan
Fasadrenovering avskrives enligt
tjugoårig plan
Garage avskrives en1. trettioårig plan
Kabel-TV avskrives enligt tioårig plan

Not 12 Fastighetsskatten utgör 2,Jl av
fastigheternas taxeringsvärde.

NOTER TILL BALANSRÄKNING

Not 1J Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Renhållningsverket
HSB råint,a
SBAB riintebidrag
Svenska Kabel-TV AB
Råinta å revers HSB
HSB faktura 35794

Not 14 Värdepapper
1 andel HSB Göteborg ek för

Maskiner och inventarier
Ingående balans 9LO70L/ 900701
Saldo 870630/860610 avföres
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 15

- ^a^). zoz
29.82o

776

64.sr6
?3. s05

134.259

2.99o
26'5o4
5. t)L
1 .500

59.r50
12. ?4?

L26.238

920630 910630

7.896

143.259

16.916
4r .5oo
64.700

264.377

3r.789-

79.727
16.276

175.000
25.000

331.792

500

53.404
-r3.922
-?q.482

0

10.681

203.500

9.750
30.000
54.700

308.731

35.525
364.084

89.932

489. l4r

500

L64.795
-111.391
-45.509

7.BeqlL



Not 16 B-veEnader. onbyEgnader. ROT-invest. m.m.
Byggnader, anskaffningsvärde
ROT-investering 1, anskaffningsvärde
Fasadrenovering, anskaffningsvärde
Garage. anskaffningsvärde
Kabel-TV, anskaffningsvärde
Summa anskaf fningsvärden

ROT-invest. 2 anskaffningsv. 13.489.766
-finansierat med yttre fond -31.825
-finansierat ned årets resultat -2.4q7.a4L
att finansiera ned Iån
Summa anskaffningsvärde

Avskrivningar t.o.m. föregående
verksarnhetsår
Årets avskrirming
Summa avskrivningar
Bokfört värde

Fastigheternas taxeringsvärde är 26.530.000
byggnadsvärde 19 .23O.000 kronor.

14 .900.000
8.000.000

289.945
B72. ooo
645.807

24.607 .752

11 .000.000
35.607.752

6.o72.ro7
2\6.47^

-6.268.q82
29.339.t7o

kronor varav

14 .900.000
8.000.000

276.195
872. ooo
q4E.807

24.954.Oo2

722.t22

25.316.Lztt

5.7L4.057
2q8.050

/ 
^a^ 

a^--o. ur.z. IU /
19.3o4.0L7

4.600
5.500

44 .985
57.r84
13 .7oB

t48.279
13.276

238.542_

105.495

63t.569

L.359 .678
-4.340

-25.000
1 .330. 338

Not 1J

Not 18

9.600
1 .800

49.178
68. lr8

5 .885

148.030
73.267

4.ggg
236.670
3O5.7tO
36.3r5
9.7?B

BBB.71o

1.359.678
-4.340

-25.000
1 . 330. 338

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Beriiknad VA-avgift
Beriiknad El-avg
Upplupna arbetsgivaravgi f ter
Upplupna senesterlöner
Fj ärrvärne
Upplupna riåntor
-Stadshypotek
-Spj-ntab
-Sigab
SBAB
Handelsbankens hypotek
HSB rtinta
Uttagsbeskattning
HSB faktura 5495

Grundavsifter
Egen lägenhet nr 66
Egen 1okal nr 1001

Resul tatdisposi tion
Resultat enligt balans-
räkning 910630/900630
överfört till fond för
yttre underhåll
Kvarstående resultat

54.388

-54 .188
0

72.5L2

-72.qt2
o41L

/
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Vår revisionsberättelse
årsredovisning.
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har L992-10-15 avgivits beträffande denna
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Av HSB:s Riksförbunds
revis ionsbyrå förordnad
revisor



HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i GöteborE

:1v::::T:i=:i:::T
SBAB, ersättningslån

Inteckningslån 920630

Kortedala 44:2

Gbgs o Bohus liins Stadshypoteksförening

tt

lt

Kortedala 44:4
Gbg o Bohus ltins Stadshypoteksförening
SPINTAB
HandeLsbanken Hypotek

Kortedala 40:4
SBAB
Gbgs o Bohus liins Stadshypoteksförening
SPINTAB
Handelsbanken Hypotek

Kortedala 40:5

lO*" 

" Bohus l?ins Stadshypoteksförening

L77.5oo

r.4:)4 .971
176.1O5
153.626

1 .771 .8O0

1 .290.000
60.852

L.528.r37

11 .000.000
3.034.200

2O2.585
3.359.222

1.426.434
772.636
1r3.475

1 . q04.000

KRONOR

27.Bzq.q4q

27 .825.543



REVISIONSBERÄtTELSE

för

HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna sant styrelsens för-
valtning för råikenskapsåret 1991-07-01 - L992-06-30.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Ärsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen.

Vinst att disponera, förutom övriga fondmedel, finns ej.

tillstyrker

t resultaträkningen och balansrlikningen fastställes samt

t styrelsens ledanöter beviljas ansvarsfrihet för
riikenskapsåret .

Göteborg I992-L0-I5

rtr'

at

at

/=,.,-< h,*p*
en val-d revisor Av HSB:s Riksförbunds Revi-

sionsbyrå förordnad revisor



Bilaga till bokslut 910701 - 920630

HSB:s Brf Krönet

ffi underhållskostn ffi Driftskostnader E Kapitalkostnader ffi Fastighersskatr

Fördelning av kostnader

Underhållskostnader
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Fastighetsskatt

kkr
2.608

4.554
2.5t2

663

%

25,2
44,1

24,3

614

Kr/m2 HSB:s Brf Krönet
Kr/m2 HSB:s Brf Genomsnittsfiirening

451

442



Förklaringan
HSB i avräkning.

Behållningen på detta konto utgör förening-
ens kassamedel, som förvaltas av HSB.

HSB betalar rånta till bostadsrättsförenins-
en på dessa pengar.

Likvida medel.
Kontanter och andra tillgångar som snabbt

kan omvandlas till pengar, såsom tex HSBs
avräkning.

Likviditet.
Med likviditet menas bostadsråttsföre-

ningens förmåga att betala sina kortfristiga
skulder (t ex vatten, el, 1öner, bränsle).

Likviditeten erhål1s genom att jämförabo-
stadsrättsföreningens omsättningstillgång-
ar med dess kortfristiga skulder.

Är omsättningstillgångarna större än de
kortfristiga skulderna är likviditeten lill-
fredsställande.

Ställda panter.
Avser iför'eningens fall de säkerheter.

pantbrev/fastighetsinteckningar, som låm-
nats som säkerhet för erhållna lån.

Ansvars-
förbindelser.

Ätagande för föreningen vilka ej bokats
såsom kort-, eller 1ångfristig skuld. Kan vara
borgensförbindelser eller avtalseniigt åta-
gande, som avgälder.

Fond för yttre
underhåll.

Avsättning till fond för yttre underhåll skall
ske i enlighet med antagen underhållsplan.

Om underhållspian saknas skall minst 0,3 7c

av byggnadskostnaden för föreningens hus
avsättas till fonden.

De så ihopsamlade 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 7a av byggnadskostnaden för föreningens
hus.

Fondbeloppet enligt balansräkningen ut-
visa den sammaniagda behållningen av samt-
liga bostadsrätters tillgodohavanden.

På specifikationen som följer med hyres-
avierna varje kvartal kan du se saldot på din
egen inre fond.

Värdeminskning
byggnader.

Byggnader samt om- och tillbyggnader
avskrives på grund av ålcler och nyttjande.

Som plan för avskrivningen har använts
amorteringsplanen för föreningens lån för
fastighetsfinansiering (årets avskrivning =
årets amortering).

Förenings-
avgäld.

För att tillgodose erforderlig kapitalbild-
ning inom HSB-föreningen skall bostads-
råttsföreningen erlägga avgä1d enligt be-
stämmelser S 6 i stadgarna.

Avgålden utgår med 2,\Va av produktions-
kostnaden för föreningens hus och erläggs
under en trettioårs period. Ännu ej erlagd av-
gä1d redovisas under ansvarsförbindelser.
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