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FörklarinElar
Förvaltningsberättelse.

Texten i årsredovisningen, dår man beråttar
om verksamhet en. kallas förvaltningsberät-
telse. Ibland såger man i stället verksamhets-
berättelse eller styrelseberättelse.

Förvaltningsberättelsen berättar vilka som
haft uppdrag i föreningen, det viktigaste som
hänt under året, r'edovisar fakta om antal
anstålida etc.

Andra clelar ar' årsredovisningen visar ver.k-
samheten i siffror. Dessa delar ka1las resul-
taträkning och balansräkning.

Resultaträkning.
I resultatråkningen ser man föreningens

samtliga intäkter och kostnader under det
gångna verksamhetsåret.

De stör'sta kostnaderna brukar man ha för
r'äntor', vär'me, vatten och för underhåll av
fastigheterna.

Även värdeminskningar på olika inventa-
lier r'äknas här som en kostnad, även om man
inte gjolt några utbetalningar för dem.

Så gör man också om man avsätter pengat"
till foncler.

Är koslnaderna större än intäkterna blir
åi'ets resultat en för'lust. Är'istället intäkler.na
större uppkommet' en vinst.

Hul denna skall använclas får'bestämmas
av föreningsstämman.

Har man råkat ut för en för'lust måste rlenna
täckas. Det kar-r man antingen göra genom att
ta i anspråk sparacle pengår (ur fonder), eller
genom :rtt balansera för'lusten, vilket innebär
:rtt man skjuter upp cien till nästkommancle år.

Balansräkning.
Balansräkningen visar cie ti11gångar och

skulcler föreningen hade vici verksamhetsårets
slut.

Tillgångarna består av fastigheter, inven-
tarier och likvida mede1, dvs kontanter eller
pengai' som satts in på något konto.

Balansråkningens andt'a sida visar fören-
ingens lån och skulcler. Här för man också upp
det egna kapital som föreningen hade vid år's-
skiftet. Till skulclerna räknas också fond för
inre underhåil, som ju år'de enskilda medlem-
mal'nas pengaf.

Samband mellan
resultaträkning och

balansräkning
Resultatråkningen visar alltså antingen en

vinst eller en föriust - eiler att det går ex-
akt "jämnt upp". Detta resullat blir också en
del i balansräkningen.

Det svarar mot skillnaden mellan balans-
r'äknlngens tillgångar och skulder - dvs för-
åndringen i föt'eningens egna kapltal, vilket
ju bokfcirs på skuldsidan. Det egna kapitalet
kan också beskrivas som föreningens förmö-
genhet.

Om föreningen gått mecl förlust under ett
år minskar dess förmögenhet - och tvärtom
vid vinst.

Omsättnings-
tillgångar.

Med cletta menas andra tillgångar än an-
1äggningstillgångar.

Omsättningstillgångar kan i regel omvand-
las ti1l pengar inom kortare tid än ett år.

Anläggnings-
tillgångar.

Med aniäggningstiilgångat: menas sådana
tillgangar. som är avserlda for långvarir bruk
i föreningen. Den viktigaste an1äggningstill-
gången är föreningens mar,k och byggnatler.

Kortfristiga' skulder.
Det är skulder som skali betalas senast inom

ett år.

Långfristiga
skulder.

'Sådana behöver man betala först efter.flera
år, ofta enligt en sårskild amorteringsplan.
En typisk 1ångfristig skuld är fastighetslån.

HSB i avräkning.
Föreningens kassa förvaltas av HSB Gö-

teborg, som betalar ränta till bostadsr.ätts-
föreningen för dessa pengar.

Föreningens konto hos HSB Gtiteborg kallas
avråkningskonto.
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)ry"' Val av styrelseledamöter och suppleanter
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Val av revisor och suppleant

Erforderligt val av fullmåiktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Val av fritidskommittd
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Val av ordförande vid sfämman 6?'&a^t 'l o *r 4 '\)s se' ^.)

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar /f f I ,t'1o"'7'
Fastställande av dagordning , ', r , "t

val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet l*ol9'n' tL ' Nilagp d
Fråga om kallelse behörigen skett a/i, -iLt 7

lH
Styrelsens årsredovisning

Revisorernas beråttelse

Beslut om fastställande av resultatråikningen och balansräkningen

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastsfållda

balansräkningen

Fråga om arvoden

Efter stämman bjuder föreningen på förtiiring, samt kaffe och kaka.

Gratisutlottning.

Underhållning.

Anmd.lan om deltagande skall göras seru$t torsdagen den I7 november, genom att en del

av den samtidigt utlåimnade anmåilningstalongen, ifylles och låigges i f<irtroendemannens

brevlåda Fastlagsgatan 33 .

vÅIxoaanw TILL ARSSTÅMMAN !
IISBs Bostadsrättsförening Krönet i Giiteborg



OMBI]DSFT]LLMAKT

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsslåmma
genom ombud. Detta kan utnyttjas om man inte har möjlighet att själv närvara på
stämman.

Vem kan vara ombud ?

- Maka/make till medlem

- Varaktigt närstående sammanboende med medlem

- Annan medlem i bostadsråffsföreningen

- Juridisk person (företag) kan f<ireträdas av annan än ovanstående.

Ombud far företräda endast en medlem.

Medlem i bostadsrättsförenine får vara ombud för endast en annan medlem.

klipp här

Ombudsfullmakt till HSBs Brf Krönet i Giiteborg

Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman den25 november 1994.

Ombudet:

Maka/make

Sammanboende

Annan medlem

Ombud för juridisk person

Bostadsrdttshavare I;ägenhetsnummer



STYRELSEN
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KRöNET I GöTEBORG

får härmed avge redovisning ftir ftireningens verksamhet under

räkenskapsåret

1993-07-0L - 1994-06-30



FÖRVALTMNG SBERJiTTELSE föT

HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

rönrwn*cssrliMMA

Ordinarie föreningsstiimma hölls 93-l l-26 i Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan I l.
I stämman deltog 152 personer från 113 lägenheter. Efter ståmman fick samtliga
medlemmar en rapport om stämmans innehåIl och beslut.

STYRELSE

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Rolf Börjesson
Kurt Lundström
Iennart Lundberg
Stig Johnsson
Ingela I-arsson

Gunnar Danesjö
Monica Dahlberg
Björn Eilertsen

ordförande
viceordförande 6rv*-o*''{,
sekreterare
ledamot
utsedd av HSB Göteborg

suppleant
suppleant
suppleant

5t ** C,**"t-. 
"

#n na^ ? ,&^* 7
du, a'la €t.

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningssflimma åir ledamöterna
Kurt Lundström och I-ennart Lundberg samt suppleanterna Gunnar Danesjö och Björn
Eilertsen.

Styrelsen har under året hå'llit l l sammanträden.

Firmatecknare har varit Rolf Börjesson, Kurt Lundström, Stig Johnsson och I*nnart
Lundberg, fvå i förening.

REVISOREII a,,ar'{* ry'r'F/" 
C

Revisorer har varit Benst lohansprr.då;n som W

rf
, *fF **

Fr.#Y:"**-
valda av

föreningen samt Bo Revision AB, av HSBs Riksförbund utsedd revisor.

REPRESEI{TANTER, I IISBS TULLNIIiKTTGE

I
Föreningens representanter i HSB Göteborgs fullmåiktige har varit Rolf Börjesson och 

"n {stig Johnsson med Kurt Lundström och Irnnart Lundberg som suppleanter.,^ ^, Ml, 
*
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FöRTROENDEI\,IaN ocH ANSTIiLLDA

Förtroendeman har varit Stig Johnsson.

Fastighetsskötare har varit Nils Forsberg samt lars Sjöström. Irnnart Sjöström har
fungerat som vikarierande fastighetsskötare. Ulla Nilsson, Pamela Lehtinen samt Maire
I-ehtinen har varit anställda som lokalvårdare.

VALBEREDNING

Föreningens valberedning har varit Irif Simonsson, Ingvar Karlsson och Gun Ruddn.
Leif Simonsson sammankallande.

FRITIDSKOMMITTEN

Fritidskommittdn har under verksamhetsåret bestått av
Irif Simonsson sammankallande **#u 

I

cemiffi'- ,rr ^Å,a##"**'* '
W*-*"*-S*qf"*f'*,*
Maths Johansson
I-ars-ErikJohansson I .,ni " r å"

D*3l El e*crula-* 4*, #.l€*"'*d**"*" 
2*--'

Under året har 5 protokollförda möten hållits.

Vårstädningen samlade ett 30-tal deltagare, som gjorde området rent och snyggt.

23 medlemmar deltog i besöket på Naturhistoriska musdet för att se

Dinosaurieutstältningen. 50 medlemmar deltog i resan till Danmark för att besöka
konstutstållningen på Lousiana. 12 familjer trotsade det dåliga vädret och stållde upp på
poängpromenaden.

Ett teaterbesök har inställts på grund av sjukdom. Även besöket i Botaniska Trädgården
blev inställt denna g ing på grund av för få anmiilningar.

Inte heller denna gang kunde Brf Krönet anmäla något lag i HSB-Cupen i fotboll.
Anledningen är att laget måste vara mixat d v s bestå av både måin och kvinnor.
Fritidskommittdn hoppas att fotbollsintresset ökar bland medlemmarna så att
bostadsrättsföreningen kan ställa upp med ett lag vid nästa HSB-Cup. Eftersom det har
kommit en del nya medlemmar i föreningen hyser Fritidskommitt6n gott hopp om ett
deltagande fnån Brf Krönets sida.
Vävkurser fortsäffer tisdagar och onsdagar med Siv Fernström som ledare. Kursen i
litteratur leds av Harry Lundbladr n *1

Som vanligt har vi julpyntat med belysningar i våra träd.h



MEDLENiISANTAL

Föreningen hade vid årets slut 370 medlemmar. Dessutom tillkommer HSB Göteborg
med en andel.

Föreningen äger lägenheterna nr 7 som hyrs ut som gästlägenhet.
Under året har 24lägenheter överlåtits saqp{omflyttning inom föreningen.

/w\, 
^r,'tf*

FöRVALTNING I r '

I stadgarna föreskriven besiktning av föreningens fastigheter har ägt rum. Reparationer
och underhåll har genomförts.

Soprumsdörrarna har målats, och är fina igen, kostnad 6.750:-.

Som Ni siikert har märkt, har hela vårt område asfalterats om, som verkligen
behövdes,kostnad 790. 870: - inkl moms.

Fönstren i tvättstugorna i block I byttes ut till en kostnad av 36.944:- enl anbud.

Byte av entrenycklar i block 4 har genomförts p g a att den boende i läg. 328 ej
återlåimnat nycklarna, kostnad 12.345:-.
Styrelsen hai till auktionsfötäffi-dffiift krav om ersättning för nerlagda kostnader för
låsbytet.

Den totala kostnaden vid renoveringen och hissbytet, blev enl anbud plus extra arbeten
1.913.213:- inkl moms.

Parkeringsdäcket har nya bärande pelare samt reparationer på skadade balkar, kostnad
120.294:- inkl moms.

Dörren till traktorgaraget samt dörren till södra ingången till parkeringsdäcket, har bytts
ut, kostnad 20.000:-.

En garantibesiktning har genomförts på de balkonger som hade problem under vecka 16.

Två av tre expantionsfogar på block I och 2 har reparerats då dessa var i dåligt skick,
kostnad 14.256:-.

Då elkostnaderna för våra torknrm är höga, provar vi en ny torkanläggning på
Fastlagsgatan 45-47.
För bokning av tvättstugan, Fastlagsgatan 4 har vi ett nytt system med låsar på prov,
kostnad 7.500:-.

Vid byte av kylskåp 1 jan 1995 skall dessa samlas in för miljövåinlig skrotning.O



Tvättmaskinerna 3 st på Fastlagsgatan 4, 19 och 45 har bytts ut, samt en centrifug på
Fastlagsgatan 19, kostnad 121.237:- inkl moms.

Lägenhet 328 gick på offentlig auktion i september 1993, pris 105.000:-.

Enkåten angående ev gästlägenhet blev att 81 svar gavs, som fördelade sig på 45 ja och
36 nej. Underlaget för beslut var för knappt. Detta togs upp på ståmman, som blev ett ja
till gästlägenhet, priset för hyran är 150:-idygn.
Total kostnad för iordningsällande av lägenheten med bl a ny kyl och frys blev 24.000:-
I hyran ingar en parkeringsplats.

Lägenhet 66 som tillhört föreningen såldes således genom anbud till ett pris av 250.000:-

Ett utrymme för mopeder har iordningsställts i genomfarten till parkeringsdäcket.

Ett utrymme i block I har upplåtits för motorcyklar mot en avgift av 50:- i månaden.

En tryckstegringspump har inmonterats i block I på prov, för att ersätt en nu utsliten
pump.

En ny lövsug inköptes till kostnad av 7.950:-.

I kållaren block 3 har uppstått lukter och vattengenomslag, detta har åtgärdats, kostnad
11.560:-.

Föreningen inköpte 2 st HSB flaggor, kostnad WT-. f," å6S : *^*,".

Fastighetssktitarna har tagit ner ett flertal träd bl a vid block 2 och 3, vilket försåldes,
pris 1.200:-.

Då ett flertal kvinnor blivit överfallna och rånade, har vi samtalat med polisen för att få
stopp på detta. Polisen patnrllerar nedgangen från Kronet till Kortedala Torg med
uniformerad samt civilklädd polis.

ÅnsavcrnrER ocH rryRoR

För lägenheterna har under verksamhetsåret uttagits årsavgifter med 10.2L5.624 kronor.
Avgifter och hyror för lokaler, garage och biluppstiillningsplatser har under samma tid,
uppgått till 545.051 kronor. r'



EKONOMISK ST/iLLNING OCH RESI]LTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under råkenskapsåret och den ekonomiska
ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansråikning.

Av redovisningshandlingarna framgår att trots aff vi med ökade kostnader, samt att
reparationer och underhåll ökar, har vi klarat oss bra ekonomiskt. Dock blev vi
nödsakade att höja boendeavgiften med 4 %, för de kostnader som uppstår, men trots
detta har vi en låg boendekostnad, samt en fin boendemiljö.

Under året har reserveringar gjorts
till fond f<ir yttre underhåll, 1.014.860 kronor,
till fond för inre underhåll, 525.912 kronor samt

Vinst att disponera finns ej.u,
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045 HSB:s Brf Krönet

RESULTATRÄKNING
SAMMANSTÄLLNING

93-07-01 -
94-06-30

92-07-0r -
93-06-30

INTAKTER
Avgifter
Hyresintäkter
övriga intäkter

S:A INTIiKTER

KOSTNADER.
Underhållskostnader
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Fastighetsskatt

S:A KOSTII{ADER

FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.

Ånnrs RESULTAT

TILLGÅNGAR
Om sättningstillgån gar
Anläg gningstillgångar

S:A TILLCÄNCAN

SKT'LDER. OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
I;ingfristiga skulder
Reserveringar fastighetsunderhåll
Eget kapital

S:A SKT]LDER. OCH EGET KAPITAL

BALANSRAKNING
SAMMANSTÄLLNING

94-06-30

r0.2t5.624
545.051

700.106

11.460.781

-3.3r9.714
-4.678.148
-3.090.569

-849.045

-rt.937.476

476.695

9.r23.999
28.740.428

37.864.427

2.458.307
27.U3.902
7.050.280
1.331.938

37.864.427

9.847.572
538.229

18.070

10.403.871

-2.3r9.331
-4.983.359
-3. n9.400

-663.250

-1.L.085.340

681.469

93-06-30

7.447.836
29.088.854

36.136.690

2.702.219
27.214.315
4.892.558
r.327.598

36.136.690

6
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045 HSB:s Brf Krönet

93-07-01 -
94-06-30

92-07-0r -
93-06-30RESULTATRAKNING

INTIiKTER
Ärsavgifter
-Avsättning till fond för

inre underhåll
Hyresintäkter
övriga intäkter
SI]MMA INTIiKTER

KOSTNADER
Underhållskostnader
UnderhålI, enligt plan
Avsättning till fond för -
yttre underhåll
Avsättning till anskaffningsfond
Avsättning övriga fondmedel
Summa underhållskostnader

Driftskostnader
I-oner
Arvoden
Arbetsgivaravgifter
Uttagsbeskattning

Personalkostnader

Förvaltningsarvode
Fastighetsskötsel

Reparationer

Fasti ghetsförsåikrin g
Uppvärmning
Vatten
EI
Renhållning och sotning
Föreningsavgifter
övriga driftskostnader
Summa driftskostnader

Not
r0.741.536

-525.9r2
545.051

700.106

10.325.904

-478.332
538.229

18.070

I
2

4

5

6

8

9

t1.460.781

t.299.854

1.014.860
1.000.000

5.000

10.403.871

2.248.887

65.M4

5.000
-3.3r9.714 -2.319.331

668.067

36.080
232.907
193.896

28.696
263.016
58.s91

602.466
r45.982

r.462.202
466.780

364.814

258.949
60.194

r40.719

646.072
44.626

270.308
t7t.56l

9.492
229.873
74.332

272.438
83.r22

1.539.511

516.547

308.257
258.521
62.024

191.464
-4.678.r48 -4.983.3s9

Å*i lre



Kapitalkostnader
Räntekostnader fastighetslån
Räntebidrag

Nettorånta fastighetslån
Avskrivningar
Tomträttsavgäld
Summa kapitalkostnader

Fastighetsskatt

Resultat före finansiella intiikter
och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Rrintekostnader övriga

Ånnrs REsTJLTAT

045 HSB:s Brf Krönet

2.972.336
-422.A5r

3.172.277
-485.563

10

11

2.5s0.285
358.4r4
181.870

2.686.714
250.816
181.870

-3.090.569

-849.045

-3.119.400

-663,250

-476.695

477.826
-1.131

-681.469

732.189
-50.720

00

'r,aP tgg



045 HSB:s Brf Krönet

BALANSN:irNIXC

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Avråikningsfordran
Reversfordringar
Årsavgifts och hyresfordran
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Lager

Summa omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar
Värdepapper

Maskiner och inventarier
Byggnader, ombyggnader, ROT
Summa anläggningstillgångar

S:A TILLCÅNcan

Not

12

13

I4
15

16

94-06-30

6.467.951
2.000.000

20.604

558.184
77.260

93-06-30

4.350.034
2.000.000

38.120

582.422

77.260
9.123.999

500
7.990

28.731.938

7.047.836

500
0

29.088.354
28.740.428 29.088.8s4

37.864.427 36.136.690

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Irverantörsskulder
Skatteskulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 17
Förutbetalda avgifter och hyror
Summa kortfristiga skulder

Långfristiga skulder
Fastighetslån

Summa långfristiga skulder

Reserveringar fastighetsunderhåll
Fond för inre underhåll
Fond för yttre underhå,Il
Anskaffningsfond

övriga fondmedel
Summa underhållsreserver

655.882
583.398

406.216

812.811

888.628
568.834

540.903
703.854

2.4s8.307

27.023.902

2.702.219

27.214.315
27.023.902

1.755.396
4.254.884
1.000.000

40.000

27.214.315

r.6t7.534
3.240.024

0
35.000

7.050.280 4.892.558

'.* l$+-



045 HSB:s Brf Krönet

EGET KAPITAL
Bundet
Insatser 18

Fritt
Ärets resultat
Summa eget kapital

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

STIiLLDA PANTER
Fastighetsinteckningar

A}ISVARSFÖRBhIDELSER
KAB Stockholm

1.33r.938 r.327.598

1.331.938 L.327.598

37.864.47 36.136.690

27.279.300

rt.3t7

27.279.300

0

10

.pl {å.{.r



045 HSB:s Brf Krönet

FINANSIERINGSANALYS

INGÅENDE LIKVIDA MEDEL
Avråikningsfordran vid arets ingang
Reversfordran vid arets ingang
S:A LIKVIDA MEDEL VD ÅRETS INGÅNG

+ ÅRETS INBETALNINGAR
'Intäkter
'Rånteintåkter

' Minskning av kortfristiga fordringar
'Ötning av kortfristiga skulder
'Insats vid fsg lgh
SI.]MMA INBETALNINGAR

- Ånnrs U"TBETALNTNGAR
'Underhållskostnader

'Driftskostnader
' Nefforänta fastighetslån
'Tomträttsavgiild
' Riintekostnader övriga
'Fastighetsskatt
' Ötning av kortfristiga fordringar
' Öt<ning av anläggningstillgangar
' Minskning av kortfristiga skulder
'Utbetalning ur Fond för inre underhåll
'Amorteringar på lan
SIJMMA UTBETALNINGAR

SI]MMA öXNN{C AV LIKVIDA MEDEL

UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL
Avråikningsfordran
Reversfordran
S:A LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

93-07-01

94-06-30

4.350.034
2.000.000

92-07-01 -
93-06-30

4.595.881
2.000.000

6.3s0.034

11.986.693

477.826
4t.754

0

4.340

6.59s.881

10.882.203

732.189

0
246.469

12.510.613

r.299.854
4.678.148
2.550.285

181.870

1.131

849.045

0

9.988
243.9L2
388.050
190.413

11.860.861

2.248.887
4.983.359
2.686.714

181.870

50.720
663.250
352.560

0

0

328.r20
6rr.228

L0.392.696

2.1L7.9L7

6.467.951
2.000.000

12.106.708

-245.8n

4.350.034
2.000.000

8.46',t.951 6.350.034

t1
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045 HSB:s Brf Krönet

VARDERINGSPRINCIPER
Fordringar har upptagits till de betopp varmed de beriiknats inflyta.

Bostadsrätter i lager har våirderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

NOTER. TILL RESULTATR]iKNING

Not I Ilyresintäkter
Iokaler
Garage

Bilplatser
Övriga hyror

Övriga intäkter
Avgifter övriga
Överlåtelseavgifter
Bastuverksamhet

93-07-01 -
94-06-30

74.580
298.569
r57.752
14.150

92-07-01 -
93-06-30

67.372

299.754
r57.103
r4.000

Not 2

s45.051

4.482
3.900

790.870
359.355
147.784

0
0

1.845

538.229

8.808

4.000
2.775

2.487

Not 3 Underhåll entigt plan
Markarbeten
Byggnader
Hissar
Rot-investenng2
Hissrenovering
Övrigt

Not 4 Förvaltningsarvode
Grundpaket
Tilläggstjänster

18.070

0

91.326
0

403.910
r.753.651

0
r.299.854

2t4.034
15.839

2.248.887

25t.797
tt.2l9

229.E73 263.016

t2
.*-.s tr(



045 HSB:s Brf Krönet

Not 5 Fastighetsskötsel
Reparation o underhåll maskiner
Fordonsskatt och försäkring
Drivmedel, fordon
Förbrukning sinventarier
Förbrukningsmaterial

Not 6 Reparationer (löpande underhåll)
Mark
Byggnader
Hissar
Övrigt

Not 7 Uppvärmning
Fj ärrvärme, förbrukningsav gift
Fjärrvärme, fast avgift

Not 8

Not 9 Övriga driftskostnader
Inkalhyra
Fritidsverksamhet
Medlemsverksamhet övrig
Bostadsrätter i lager
Fastighetskostnader <ivriga

Kontorsmaterial
Porto och telefon
Mottagaravgift postgiro
Kabel-TV avgift
Övriga kostnader

r6.045
1.541

2.050
0

54.696

921
1.541

0

690

55.439
74.332

22.550
r93.492
56.396

0

58.591

t2.t07
475.248
113.266

1.845

272.438

1.035.876
503.635

602.466

957.963
504.239

Föreningsavgifter
Beloppet avser januari - juni 1994. Avgifter för 1993 äir redan uttagna

under föregående år.

1.539.511

33.4r1
4.081

0

23.780
4.000
3.254

t2.872
3.732

72.316
34.018

L.462.242

r.594
3.611

1.156

0

0
4.379

24.478
0

71.168
34.333

19r.464 140.7L9

r3
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Not l0

045 HSB:s Brf Krönet

Avskrivningar
Maskiner och inventarier avskrivs
enligt 5-årig plan

Byggnader samt ROT-investeringar
avskrives med belopp mot-
svarande amortering på lan.
Förskottsamortering
Fasadrenovering av skriv s

enligt 20-årig plan.

_-:--...!s- Garage avskrivs enligt 30-årig plan
Kabel-TV avskrivs enligt
l0-årig plan.

Lager av lägenheter
Inköpspris exkl grundavgifter, som
redovisas under eget kapital
Lgh nr 7

Värdepapper
I andel i HSB Göteborg ek.för.

1.998

243.000
0

16.916
41.800

54.700

85.000
s2.600

16.916
41.600

54.700

0

Not 11

NOTER, TILL BALANSRIIKNING

Not 12 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Renhållningsverket
Svenska Kabel-TV AB
Beråiknad Va
I-okalhyra juli-93
Div fakturor
HSB ränta
Riinta å revers
Riintebidrag
Skattereduktion
Fjärrvåirme

Not 13

Fastighetsskatt
Fastighetsskatten utgör 1,5 % av den del av fastigheternas taxerings-
värde som hänför sig till bostadsdelen, d.v.s. 56.603.000 kr.

358.414

94-06-30

250.816

93-06-30

36.043
18.933

0
0
0

162.506
46.000

r0s.629
188.623

450

37.251
18.079

41.600
6.440

200
184.040

187.500

ro4.762
0

2.550
ss8.r84

77.260

s82.422

77.260

Not 14

r4

500 500
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045 HSB:s Brf Krönet

Not 15 Maskiner och inventarier
Ingående balans 920701 I 930701
Inköpt under året
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Byggnader, ombyggnader, ROT
Garage

Antennanläggning
Byggnader
ROT - investering I
ROT - investering 2

Fasadrenovering

Summa anskaffningsvärde

Avskrivningar tom fciregående -
verksamhetsar

Ärets avskrivning
Summa avskrivningar

Bokfört värde

Not 16

Not 17 Upplupna kostnader och
fiirutbetalda intäkter
Uttagsbeskattning
Beräkning Va
Berakning El
Förvaltn.arvode 940101 -940630

HSB fkt 6499
HSB Kalendrar
Extratjåinster, löner
Div fakturor
Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Upplupna råintor
- Stadshypotek
. SBAB
- Handelsbankens hypotek

Fjärrvåirme

0
9.988

-1.998

0
0
0

7.990

872.000
545.807

14.900.000
8.000.000

r 1.000.000
289.945

872.000
545.807

14.900.000
8.000.000

11.000.000
289.945

35.607.752

6.519.398
356.416

35.ffi1 .752

6.268.582
250.816

Fastigheternas taxeringsvärde, åsatta vid 1994 ars fastighetstaxering, är
57.938.000 kr varav byggnader 48.860.000 kr. Tidigare våirden var
26.530.000 kr respektive 19.230.000 kr.

-6.875.814

28.731.938

34.450
4.000

200
94.625
3.t25
2.332

0
0

73.920
43.t29

113.555

0
32.980

3.900

-6.519.398

29.oEE.3s4

10.768

0
34.600

0

0
8.844

13.74
68.527
17.830

145.579
4.999

234.662
1.350

l5

406.216 540.903

,Å*r{*



Not 18

045 HSB:s Brf Krönet

fnsatser

Egen lgh nr 7
Egen lgh nr 66 (såld sept 1993)

Egen lokal nr 1001

Göteborg 1994-

r.359.678
-2.740

0
-25.000

r.359.678
-2.740
-4.340

-25.000
1.331.938 1.327.598

Vår revisionsberättels e har 1994- / O " /tr avgivits beträffande denna årsredovisning .

förordnad revisor

r6
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REVISIONSBERATTELSE

för

HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Vi har granskat årsredovisningen, råkenskaperna samt styrelsens förvaltning för
riikenskapsåret 1993-07-01 - 1994-06-30.

Granskningen har utforts enligt god revisionssed.

Ärsredovisningen har uppriittats enligt föreningslagen.

Vinst att disponera finns ej.

Vi tillstyrker

a t t resultatråikningen och balansråikningen faststålles samt

a t t styrelsens ledamotel:Q-ryiug"q glsvS_I-q-tlheJ för råikeqqkapSåre!.

Göteborg 1994-10-18

,**t{*^
Av BoRevision AB ftirordnad revisor

'/
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045 HSBs Brf Krönet

LANESPECIFIKATION
1994-06-30

Långivare

Ersättningslan, SBAB

Kortedala 40:4
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB

Kortedala 40:5
Stadshypotek AB
Handelsbanken Hypotek

Kortedala 44:2
SBAB
Stadshypotek AB
Handelsbanken Hypotek

Kortedala 44:4
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB

Ränta Riintebidrags
Belopp Räntesats bunden till grundande

177 500 11,79% 1997-12-18 nej

| 444 400

145 737

| 754 082

1277 100

| 493 762

11 000 000

3 003 858

3 283 545

1 416 100

142 858
1 884 960

9,85Vo 1994-04-30

6,25Vo 2001-12-30
8,90% t995-t2-01

9,30% 1998-12-01

8,25% 1999-05-17

Il,75To 1997-03-03

9,30% 1998-12-01

8,30% 1996-02.28

9,85% 1999-04-30

6,25% 2A0t-12-30
9,307o 1998-12-01

l'0o t
(fN =

1,0 rt1 z

lfl ovv ,

VTvtrf,D*

neJ

nej

nej

neJ

nej

neJ

nej

nej

neJ

nej

nej

27 023 902

tt."{
I t'I
tl,+\
t lToo

t{?Dw: *
-

18
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93-07-0r - 94-06-30

045 HSB:s Brf Krönet

I Underhållskostn. ! Driftskostnader ffil Kapitalkostnader I Fastighetsskatt

Fördelning av kostnader

Underhållskostnader

Driftskostnader

Kapitalkostnader
Fastighetsskatt

kkr

3.320

4.678
3.091

849

o

27,81

39,19

25,89

7,11

rm6MutS r9sa-0'a

r9



Förklaringar
Likvida medel.

Kontanter och andra tillgångar som snabbt
kan omvandlas till pengal' - som t er HSB i
avr'åkning.

Likviditet.
Likviditeten år en förenings för'måga att

betala sina koltfristiga skulder, t ex 1öner och
bränsle. Man kan få fram likviditeten genom
att j åmf'öra omsåttningstillgångar mecl kort-
fristiga skulder.

Är' omsåttningstillgångalna större än de
kortfristiga skulderna har man positiv likvi-
ditet, och ju större clenna skillnad är, desto
bättre är likviditeten.

Al i stållel skultlerna större, blil likr itli-
teten negativ.

Ställda panter.
För ått få låna pengär kr'ävs i legel någon

form av säkerhet. I bostadsi'ättsföreningen
utgörs detta av pantbrev/inteckningal i fast-
igheterna. Detta kallas i bokslutet "ställda
panter"'.

Ansvars-
förbindelser.

Om man i föreningen gjort något åtagande,
som inte bokförts som kort- eller långfristig
skulcl, betecknas cletta som ansrrarsförbindel-
ser. Det kan röra sig om borgensåtaganden
eller något avtalsenligt åtagande.

Fond för yttre
underhåll.

Har föreningen antagit en underhållsplan,
ska1l pengar avsättas til1 en fond för yttre
underhå11 i enlighet med denna plan. Saknas
underhållsplan, ska1l ett belopp som motsvarar
minst 0,37o av byggnadskostnaden för för-
eningen varje år avsåttas tiil clenna fond.

Når man gör större underhållsarbeten an-
vånder man pengar ur denna fond.

Fond för inre
underhåll.

Enligt de flesta bostadsråttsföreningars
stadgar, ska11 man varje år avsätta ett be-
lopp som motsvarar minst 0,3ola av byggnads-
kostnaden även till fonden för inre underhåll.

I balansråkningen.redovisas summan av
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden i
fonden. Du kan se saldot på din andei av den
inre fbnden på den specifikation som medföljer
hyresavierna.

Värdeminskning
byggnader.

När byggnader blir åldre och efterhand mer
slitna, beräknar man att deras r,ärde mins-
kai'. Därför skriver man också ner clet.as vår'de
i föl'eningens balansr'äkn i ng.

Som plan för cl.enna nedskrivning använder
man amortelingsplanen för' föreningens lån
för fastighetsfinansiering. Avsklivningai'na
görs clå lika stora som amorteringai'na på lånen
unrler' åre1 .

Förenings-
avgäld.

För att tillgodose erfordellig kapitalbilcl-
ning inom HSB-föreningen skall bostac1sråtts-
föreningalna enligt sin staclga erlågga avgä1cl.

Denna utgår' me d totalt 2,57c av yrrocltiktions-
kostnaclen för föreningen, och er'låggs unciei'
en trettioårspeliocl. Den avgälcl, som ånnu inte
erlagts, redovisas undei' ansvalsförbinclelsei'.
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