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KALLELSE

HSBs Bostadsrättsftirening Krönet i Göteborg kallar till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FREDAGEN DEN 1 DECEMBER 2OOO

TID: Kl 19.00

PLATS: FORUM Sal A, Kortedala Torg

Dagordning ftir föreningar som skall bli certifierade

I Val av ordförande vid stämman
2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare
3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4 Fastställande av dagordningen
5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6 Fråga om kallelse behörigen skett
7 Styrelsens årsredovisning

a. Delbeslut om godkännande av föreningens mål (redovisas i delen " Styrelsens
planering" )

b. Delbeslut om godkännande av " Styrelsens planering"
c Beslut om godkännande av styrelsens årsredovisning i sin helhet

8 Revisorernas berättelse
9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
l0 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda

balansräkningen
I I Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Fråga om arvoden, ersättningar utöver arvode och ersättning för förlorad

arbetsförtjänst
13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
L4 Val av revisorer och suppleanter
15 Val av valberedning
16 Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter
17 Övriga zirenden som angetts i kallelsen
18 Avslutning av ordinarie föreningsstämma
19 Övriga frågor och information

ktipp hiir

SVARSTALONG

Till föreningsstämman i HSBs Brf Krönet den ldecember 2000
kommer personer från lägenhet nr.".........

tr Jag önskarlandgång

Anmälan om deltagande skall lämnas SENAST den23 november 2000.

VÄLKON4}/m,I\ TILL ÅnssrÄUMAN I

HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg



OMBUDSFULLMAKT

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämma

genom ombud. Detta kan utnyttjas om man inte har möjlighet att själv närvara på

stämman.

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Vem kan vara ombud?

- Maka/make till medlem

- Varaktigt niirstående sammanboende med medlem

- Annan medlem i bostadsrättsföreningen

- Juridisk person (företag) kan foreträdas av annan än ovanstående.

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

X

Ombudsfullmakt till HSBs Brf Krönet i Göteborg

Håirmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2000

Ombudet:

tr Niirståendefamiljemedlem(förälderibam)

n Maka/make

tr Sammanboende

tr Annan medlem

D Ombud för juridisk person

Ombudets namn:

Ort: den_/-2000

Bostadsrättshavare

2o4sombudfullm.d@

Läeenhetsnummer



STYRELSEN

rön

HSBS BOSTANSN:TTSTöNENING

KRÖNET I GÖTEBoRG

får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under

räkenskapsåret

1999-07-01 - 2000-06-30

d



FöRVALTNTNGSBEnÄrrrL sE

för

HSBs Bostadsrättsförening KRöNET I cörnnoRc

STI'RELSE

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
HSB ledamot

Suppleant
Suppleant

Vald t. o. m. årsstämman 2000
Vald t. o. m. årsstämman 2000
Vald t. o. m. årsstämman 2000
Vald t. o. m. årsstämman 2001
Vald t. o. m. årsstämman 2001
Vald t. o. m. årsstämman 2001

Vald t" o. m. årsstämman 2000
Vald t. o. m. årsstämman 2001

Werna Nordqvist
Häkan Söderqvist
Lennart Lundberg
Annemaj Kristensson
Lennart Björk
Stig Johnsson
Jan Hartmann

Lars Andersson
Christer Karlsson

Under verksamhetsåret har 12 stycken protokollförda styrelsemöten hållits.
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FIRMATECKNARE

har under verksamhetsåret varit:
Werna Nordqvist, Stig Johnsson, Lennart Lundberg och Håkan Söderqvist.
Två i förening tecknar firma.

REVISORBR

Under verksamhetsåret har Bengt Johansson varit revisor, med Ingmar Carlsson som
suppleant, dessutom av BoRevision AB förordnad revisor,

ARVODEN

Enligt beslut av årsstämman har arvodet till styrelse och fritidskommitt6 varit oförändrat
under verksamhetsåret, nämligen 57.500 kr.
Även för föreningens revisorer har arvodet, 5.950 kr, varit oförändrat.

REPRESENTANTER I HSBS FULLMÄKTIGE

Werna Nordqvist och Stig Johnsson som ordinarie samt Lennart Lundberg och Håkan
Söderqvist som suppleanter har varit föreningens representanter i HSB Göteborgs
fullmäktige.

VALBEREDNING

Leif Simonsson, sammankallande
Rolf Börjesson
Ingvar Karlsson

PERSONAL

Förtroendeman
Stig Johnsson

Fastighetsskötare
Lars Sjöström
Roy Boström

Lokalvårdare
Pamela Lehtinen
Maire Lehtinen

Löner och ersättningar till anställda har under verksamhetsåret utgått med 879.930 kr.



FöRENTNGENS ÅnssrÄuua Hörrs DEN 26 NovEMBER t99e

Vår ordinarie årsstämma hålls på Forum, Kortedala Torg.
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i
samtliga entrder och hissar. 159 personer deltog i stämman, representerande 121 lägenheter.

Stämman valde enhälligt Göran Johansson till stämmans ordförande. som smidist och säkert
lotsade oss igenom föreningens årsredovisning.

Efter genomgängen årsredovisning bjöds på förtäring och Sune Waldehorn stod för
underhållningen och som traditionell avslutning hade vi dragning på vårt lilla lotteri.

MEDLEMSANTAL

Föreningen har 370Iägenheter/medlemmar. Under verksamhetsåret har föreningen fått 23 st
nya medlemmar. Dessutom har 4 omflyttningar har skett inom föreningen.
HSB Göteborg har även en rnedlemsandel.

TAXERINGSVÄRDE

Föreningens fastigheters totala taxeringsvärde, enligt 2000 års fastighetstaxering, uppgår till
67 .972.00A kr.

TOMTRJiTTSAVGÄLD

463.949 kr har under verksamhetsåret erlagts i tomträttsavgäld.

FINANSIERING

3 st. lån har under verksamhetsåret omsatts och styrelsen har valt att har rörlig ränta på dessa
(se vidare under Resultaträkningen)

REVERS

Föreningen har totalt 14.000.000 kr placerade i revers hos HSB Göteborg.
Dessutom placerade föreningen år 1998 3.000.000 kr i en aktieindexobligation,
HSB Världen25, med en återbetalningstid efter fem är, d v s år 2003.
Dessa belopp är reserverade för kommande större underhållsarbeten.



II\IVESTERINGAR

Vi har inköpt nya tryckstegringspumpar för höghusen rill en kostnad av 9g.000 kr.
En klar förbättring har uppnåtts, dels genom att de är effektivare, dels är de så
tystgående, att de boende ovanför inte längre besväras av störande ljud.

Målning och plåtbeklädnad av garagedörrar på Block 1 och Block 2 har utförts, till
en kostnad av totalt 62.063 fu.

Vi har instpllerat 13 st. dörrstängare på vissa källardörrar inom området, detta för
att underlätta passage bl. a. till tvättstugorna, kostnad 24.294 kr.

Nya soprumsluckor har anskaffats till låghusen till en kostnad av 16.875 kr.

En ryggburen lövblås har införskaffats, för att underlätta fastighetsskötarenas
trädgårdsarbete, kostnad 5.500 kr.

En ny gräsklippare har inköpts, kostnader 4.995 kr.

En grundlig renovering har gjorts av trapporna utanför gavlarna vid Block 1,
och uppsnyggning av planteringen vid södra gaveln samt asfaltering utanför
Block 4 (nedanför expeditionen) till en kostnad av zzL069 kr.

Följande åtgärder har gjorts i våra tvättsrugor:
Målning har skett av 3 st. torkrum och en tvättstuga till en kostnad av 20.000 kr.
4 st. nya tvättmaskiner har inköpts, kostnad Ig2.163 kr.
3 st. nya centrifuger och 3 st. moderna torkaggregat av märke "Hygrotork"
har inköpts, kosrnad 115.580 kr.

Nya Träffounkten blev klar under detta verksamhetsår, den totala kostnaden
blev 768.435 kr.

En datorutrustning har inköpts, för att underlätta styrelsens arbete, kostnad
25.000 kr.

En ny container för grovsopor har inköpts till en kostnad av 13.225 kr.

Samtliga belopp, som angetts ovan är inklusive moms"



REPARATIONER

Den stora vattenläcka, som vi haft besvär med under vintern mellan Block 3 och 4
blev åtgärdad efter diverse besvär, kostnaden för detta blev 69.g69 kr.
Vi fick en s.k. "läckrabatt" av VA-verket på 22.618 kr. för de vattenförluster,
som vi drabbades av innan VA-verket kunde lokalisera läckan.

En vattenläcka i en lägenhet på Fastlagsgatan 27 har åtgärdats och kostnaden blev
37.052 kr. Försäkringsbolaget ersatr skadan med 31.000 kr.

En mindre vattenläcka i källaren på Fastlagsgatan 27 ätgärdades, kostnaden för den
läckan blev 8.250 kr.

3 st. cykel/barnvagnsgarage i Block 2 har ommålats och det arbetet har utförts av
fastighetsskötarna.

Spolning/rengörning av sopnedkast i Block t har gforts, för att eliminera den dåliga
lukt, som de boende har klagat på.

Även här är de belopp som angetts inklusive moms.

Åns,q.vclnTER ocH HyRoR

Ingen avgiftshöjning har skett under året.

För lägenheterna har under verksamhetsåret uttagits avgifter på sammanlagt
11.397 .408 kr.
Erlagda avgifter och hyror för lokaler, garage och bilplatser och gästlägenhet
har under samma tid uppgått till 551.351 kr.

cÄsrrÄcENHETEN

Vär gästlägenhet har varit uthyrd 69 dygn detta verksamhetsår mot 58 dygn förra året.

EKONOMISK STÄLLMNG OCH RESULTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under det gångna räkenskapsåret och den
ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår av den efterföljande
resultat- och balansräkningen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta, att årets överskott 89.099 kr
överförs till dispositionsfond.



KVAL ITE TSDE KLARATIONEN

Arbetet med utformningen av den kvalitetsdeklaration, som omnämdes redan i förra
verksamhetsberättelsen har fortlöpt under verksamhetsåret, och redovisas som ett
särskilt dokument kallat för Styrelsens Planering, och kommer att behandlas under
punkten Styrelsens årsredovisning på dagordningen

övnrcr

Efter ett omfattande frivilligt arbete har vår samlingslokal, Nya Träffpunkten, invigts under
festliga former" Här nedan kan Du se ett litet collage av bilder - någia frän arbetets gång
och några från vår invigning.

STAMBYTE

En förstudie beställdes under våren från HSB Göteborg avseende förberedelser inför det
stambyte, som vi har talat om under ett par år.

INOM DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN.......

Den "gamla" Träffounkten kommer att byggas om för att bli ny expedition för
förtroendemannen och styrelsen. En liten samlingslokal kommer dock att bli kvar
för mindre sammankomster, typ ljusstöpning, kaffepaus vid vårstädning, etc.

o
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Bnr KRONETS rnruDSKoMMITTE.....

Fritidskommittdn har under verksamhetsåret bestått av:

Leif Simonsson, samrnankallande
Inger Andr6asson
Dan Ehrencrona
Camilla Eriksson
Berit Gustavsson
Monica Karnaris
Ulla Stjernman

FRITIDSKOMMITTNNS ÅNSNNN,,irrBISr

Under verksamhetsåret har 6 arbetsmöten hållits.

Under hösten 1999 har "fritids" anordnat och genomfört nedanstående aktiviteter:
Boulespel och boulecup
Teaterbesök
Ljusstöpning
vårt traditionella luciakaffe har av avnjutits på "gamla" Träffrunkten
Millenniumfest i egen regi under festliga former.

Under våren 2000 har vi haft följande uppskattade aktiviteter
Julgransplundring (för både barn och vuxna....)
Annu ett teaterbesök
vår årliga vårstädning (ättebra uppslurning den här våren - BRA!!!)
Poängpromenad för både barn och vuxna

Dessutom har vi julpyntat några av våra träd på området med ljusslingor.

Vi i fritidskommittdn tackar alla medlemmar för fin uppslutning på våra aktiviteter och
hoppas att vart nästa verksamhetsår blir minst lika inspirerande och bra.

Vi har dessutom våra traditionella cirklar, som våra medlemmar uppskattar, niimligen
läsecirkeln och den mycket omtyckta vävcirkeln under Siv Fernströms ledning,
Ett stort tack för jättefint engagemang!!

ll



HSBs Brf 2045 Krönet

RESULTATRÄKNING
SAMMANSTÄLLNING

1999-07-0r
2000-06-30

INTÄKTER
Avgifter
Hyresintåikter

Övriga inttikter
S:A INTÄKTER

KOSTNADER
Driftskostnader
Underhållskostnader

Kapitalkostnader
S:A KOSTNADER

FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.
BOKSLUTSDISPOSITIONER
INKOMSTSKATT

ÄnNTS RESULTAT

TILLGÅNGAR
Omsättningstill gangar

Anläggningstill gangar

S:A TILLGÅXCAN

SKI]LDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Langfristiga skulder
Reserveringar fastighetsunderhåll

Eget kapital
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

BALANSRÄKNING
SAMMANSTÄLLNING

10 697 233
551 351

41 805

11 290 389

-5 916 640
-830 277

-2 505 390
-9 2523A7

551 017

-2 500 000

0

89 099

2000-06-30

t7 t57 284
29 66s 060

46 822 344

2 020 3r0
24 05t 9s2
19 289 645

| 460 437
46 822 344

1998-07-01 -
1999-06-30

r0 697 241

s82 857

499 996

11 780 094

-6 rr5 228
-2227 698
-2 718 264

-11 061 189

520 495

-1 200 000

0

39 400

1999-06-30

ls 380 705

29 705 280

4s 08s 98s

2282 634

24 570 926
l6 861 088

| 37t 338
45 085 986

l2

4



HSBs Brf 2045 Krönet

RESULTATN,,iXNING

INTÄKTER
Ärsavgifter
-Avsättning till fond fiir

inre underhåll

Hyresintåikter

Övriga intåikter

SUMMA INTIiKTER

KOSTNADER
Driftskostnader
Administration
Fastighetslorsiikring
Uppvåirmni n gsko stnader
Fastighetsel

Vattenftirbrukning
Fastighetsskötsel

Sophantering

Stiidning

Fastighetsskatt

Öwiga driftskostnader
Summa driftskostnader

Underhållskostnader
Planerat underhåll
Avsättning till fond fiir
yttre underhåll

Disponerat ur fond ft)r
yttre underhåll
Avsättning till öwiga fondmedel
Reparationer

Summa underhållskostnader

Kapitalkostnader
Råintekostnader fastighetslån
Råintebidrag

Nettoråinta fasti ghetslan

Avskrivningar byggnad
Tomträttsavgäld

Summa kapitalkostnader

Not

1999-07-01

2000-06-30

rr 397 408

-700 t75
551 351

41 805

1998-07-01 -
r999-06-30

rt 397 408

-700167
582 857

499 996

I
2

)
6

7

tl 290 389

487 068

55 955

1 s3r 472
4r0 682

561 320
| 004 579

198 140

497 287

793 695

376 442

11 780 094

497 9r7
55 678

| 6122t7
427 478

617 5A7

948 562
252271
490 9s8
885 213

327 427
-5 916 640

812253

0

-300 000

5 000

3t3 024

-6 t15228

435 724

r 660 000

-t45 724

5 000

272 698
-830 277

| 252 445
-26 568

-2227 698

| 57t 979
-9t 173

| 225 877

815 564

463 949

| 480 746
837 3s3

400 165

l3

-2 505 390 -2 718264



HSBs Brf 20;45 Krönet

Resultat fiire fi nansiella intåikter

och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader
Råinteint?ikter

Resultat efter finansiella -
intåikter och kostnader

Bokslutsdispositioner
Extra avsättning till -
fond ftjr yttre underhåll

Resultat ftire skatt

Inkomstskatt

Ånnrs RESULTAT

2 038 082 718 905

551 017 520 495

2 589 099 | 239 400

-2 s00 000 -1 200 000

89 099

0

89 099

39 400

0

39 400

l4



HSBs Brf 2045 Krönet

BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR
Omsättnin gstillgångar
Avräkningsfordran HSB

Reversfordringar
Ärsavgifts och hyresfordran
Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar
Värdepapper
Aktieindexobligation
Maskiner och inventarier
Byggnader, ombyggnader, ROT
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

S:A TILLCÅNCM

Not

10

11

t2
13

t4

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
kverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 15

Förutbetalda avgifter och hyror
Övriga kortfristiga skulder 16

Summa kortfristiga skulder

Långfristiga skulder
Fastighetslån

Summa långfristiga skulder

Reserveringar fastighetsunderhåll
Fond för inre underhåll
Fond ör yttre underhåll
Underhållsfond
Jubileumsfond
Summa underhållsreserYer

2000-06-30

2.674.088
14.000.000

8.328

474.868

1999-06-30

2.990.893
12.000.000

9.987

379.825
17.t57.284

928
3.000.000

t24.594
26.462.278

77.260

15.380.705

928
3.000.000

10.411

26.616.681
77.260

29.66s.060 29.745.280

46.822.344 4s.085.985

405.905
39.839

55s.100
964.039

55.427

457.387

330.214

642.73r
827.17r
25.t3r

2.020.3L0

24.05r.952

2.282.634

24.570.926
24.0sr.952

2.843.600
t3.376.O45
3.000.000

70.000

24.570.926

2.620.043
1,1.r76.045

3.000.000
65.000

4
l5

19.289.645 16.861.088



HSBs Brf 2045 Krönet

EGET KAPITAL
Bundet
Insatser

Fritt
Dispositionsfond
Ärets resultat
Summa eget kapital

STIiLLDA PANTER
Fastighets inteckningar

ANSVARSTöNBNTDELSER
Fastigo, Stockholm

17 1.331.938 1.331.938

39.400
89.099 39.400

L464.$7 1.371.338

27.279.300 27.27930A

16.182 15.680

S:A SKIJLDER OCH EGET KAPITAL 46.822.3M 45.085.986

l6



HSBs Brf 2045 Krönet

FINANSIERINGSANALYS

INGÅENDE LIKVIDA MEDEL
Avriikningsfordran vid årets ingang
Reversfordran vid årets ingang
S:A LIKVIDA MEDEL VID ÅNNTS INGÅNG

+ ÅRETS INBETALNINGAR
'Intåikter
' Råinteintiikter
' Minskning av kortfristiga fordringar
SUMMA INBETALNINGAR

. ÅnTTs UTBETALNINGAR
' Underhållskostnader
' Driftskostnader (exkl. avskrivningar)
' Nettoriinta fastighetslan
' Tomträttsavgäld
' Öt<ning av kortfristiga fordringar
' Investering i anläggningstillgangar
' Minskning av kortfristiga skulder
' Utbetalning ur Fond ftir inre underhåll
'Amorteringarpå lan
SUMMA UTBETALNINGAR

rÖNIiNnRING Av LIKvIDA MEDEL

UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL
Avriikningsfordran
Reversfordran

S:A LIKVIDA MEDEL VID ÄNTTS UTGÅNG

1999-07-01 -
2000-06-30

2 990 893
12 000 000

r998-07-01 -
1999-06-30

4 137 662

11 000 000
14 990 893

It 990 564

551 017

0

t5 137 662

t2 480 261

s20 495

168 181

12 541 581

1 t25 277

5 883 080
| 225 877

463 949
93 384

808 904
262324
476 618

5t8 974

13 168 937

708 422

6 l}t 6t2
| 480 746

400 165

0

3 461 504

74 s13

537 221

55t 524
10 858 387

I 683 194

2 674 088

14 000 000

t3 315 706

-t46769

2990 893
l2 000 000

16 674 088 14 990 893

t7

h5



HSBs Brf 2045 Krönet

VIiRDERINGSPRINCIPER
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknats inflya. Övriga tillgångar oeh

skulder som inte kommenteras nedan är upptagna till anskaffningsvärden.
Bostadsrätter i lager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

NOTER TILL RESULTATN:iTTTTNC

Not 1

1999-07-01 -
2000-06-30

10 318
0
0

3t 487

7t 133

0
323 366

-4 657

199 036
-35 821
10 600

L9 200
-------srpssz

1998-07-01 -
1999-06-30

8 019
90 406

393 300
8 27r

Hyresintäkter
Hyror, lokaler
Hyresbortfall lokaler
Hyror, garuge

Hyresbortfall, garage

Hyror, biluppställningsplatser
Hyresbortfall, biluppställningspl.
Hyror, gästrum
Hyror, övriga

övriga intåikter
Avgifter övriga
Skattereduktion
Bidrag miljöförbättr. åtgärder
Intäkter övriga (mobiloperatör)

Administration
Lön förtroendeman
.Förlorad arbetsförtjänst
Lön tjänsteman, övrigt
Resekostnadsersättningar
Arbetsgivaravgifter
Uttagsbeskattning
Utbildn., hälsovård, personalkostn.

Kontorsmaterial
Rep. och underhåll kontorsmask.

Porto och telefon; postgiro

Arvoden till förtroendevalda
Förvaltningsarvode
Ekonomiska och tekniska tjänster

Revisionsarvode
Avskrivning maskiner och inv.

Fastighetsskötsel
Lön fastighetsskötare

Resekostnadersättningar
Arbetsgivaravgifter

32210
-10 283

322 814
-2 r03

20r s79
-35 156

19 400
22 890

-------s51351

Not 2

Not 3

70 800
0
0

8 698
24 000
3 530

15 103

6 168

I 839
28 088

60 640
223 924

6 3s9
9 375

28 548
-------47068

41 805

515 s09
3 189

162 200

499 996

70 800

640
2 t50
4 759

34 688
3 533

14 r87
7 357

0
28 r75
63 460

2M 983
51 s61

9 375
2249

497 9t7

467 251
1 288

150 335

Not 4

l8



HSBs Brf 2045 Krönet

Unagsbeskattning
FORA
Särskild löneskatt
Utbildn., hälsovård, personalkostn.

Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll maskiner
Drivmedel fordon
Försäkring och skatt fordon
Reparation fordon
Avskrivning maskiner och inv.

Städning
Lön lokalvårdare
Arbetsgivaravgift
Uttagsbeskattning
FORA
Särskild löneskatt

Fastighetsskatt
Bostadsdel
Lokaldel

164 496
20 374
4 768
6 049
6 415

9t 725
7 830
2 359
1 860

t2 793
5 012

159 866

37 3A4

4 505

20 l5s
0

88 640
1 509
2 479

1 815

2 048
rt 367

Not 5

1 004 579

299 830
82 997
97 50r
14 158

2 801

948 562

304 019

67 731
rOt r32
ls 200

2 876

Not 6

Not 7 Ovriga driftskostnader
Lokalhyra
Fritidsverksamhet
Medlemsverksamhet övrig
Kabel-TV avgift (10-års-avtal)

Föreningsavgifter
Kostnader övriga

497 287

778 275
15 424

490 958

87r 668

t3 545

793 695 885 213

Fastighetsskatten utgör 1,5 % för 1998 resp.l ,3 % för 1999 resp.l,2 % för
2000 av den del av fastigheternas taxeringsvärde som hänför sig till bostäder
samt 1 Vo av den del som hänför sig till lokaler. I not 12 angivna taxeringsvärden
har proportionerats vid beräkning av fastighetsskatt på lokaldelen. Vid beräkning
av fastighetsskatten på bostadsdelen har 1999 års taxeringsvärden använts.

2r rto
6 514
4 014

tzt 60r
139 4r5
83 788

376 M2

2r lt7
9 846
3 013

87 4r0
' 139 4r5

66 627---ETm

?X
t9



HSBs Brf 2045 Krönet

Not 8 Avskrivning byggnad
Byggnader, ROT-investering,
energibesparande åtgärder och om- och

tillbyggnad avskrives med belopp
enligt 75-årig plan.

Kabel-TV avskrivs enligt
10-årig plan
Porttelefonanläggning avskrivs enligt
10-årig plan
Lekplats avskrivs enligt
10-årig plan

Ombyggnad föreningslokal avskrivs
enligt 20-årig plan.

678 000 678 000

0

58 400

46 108

33 056

54 845

58 400

46 108

0
815 564 837 353

20



HSBs Brf 2045 Krönet

NOTER TILL BALANSR]iKNING 2000-06-30

Not 9 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Renhållning
GBG-hälsan

Sv Kabel-TV
Föreningsavgift
Tomträttsavgäld

HSB r?inta

Råinta å revers

474 868

Not 10 Värdepapper
1 andel i HSB Göteborg ek.för.
4 andelar Folkteateatern

Insats Fonus

928

Not 1l Aktieindexobligation
Femårig placering med garanterad

återbetalning av nominellt belopp
vid ftirfall 2003 -12-17 .

Avkastningen baseras på kursutvecklingen
ftir en aktiekorg som innehåller aktier
i 25 internationella bolag. 3 000 000

3 000 000

Not 12

Avskrivning enl 5-årig plan
Bokfiirt värde

78 070
r47 743

-67 659

-33 560

124 594

20 052
0

29 466

69 708
115 715

t9 577

220 350

1999-06-30

0

I 150

41 085

69 708

115 715

28 667

123 500

500

200
228

379 82s

500

200
228

928

3 000 000

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvtirde

Inköp under aret

Avskrivningar tom ft)regående år

3 000 000

78 070

0

-s4 043

-13 616

L0 4il

Ärets avskrivning enligt 5-arig avskrivningsplan redovisas under rubriken
Driftskostnader som administration 120 548 kr och fastiehetsskötsel 5 012 kr.
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HSBs Brf 2045 Krönet

Not 13 Byggnader, ombyggnader, ROT
Garage

Antennanläggning
Porttelefonanläg gning
Lekplats
Byggnader

Ombyggnad föreningslokal
ROT - investering 1

ROT - investering 2

Fasadrenovering

Summa anskaffningsvärde

Avskrivningar tom föregående

verksamhetsår

Ärets avskrivning
Summa avskrivningar

Bokfiirt värde

Not 14 Lager av lägenheter
Inköpspris exkl grundavgifter, som
redovisas under eget kapital
Lgh nr 7

Upplupna kostnader och

fiirutbetalda intäkter
Kabel-Tv
Vatten
Fonduttag

Uplupna semesterlöner

Uttagsbeskattning
Upplupna arbetsgiv.avg sem.lön
Upplupen löneskatt

Upplupna räntor

Not 15

872 000

545 807

584 272

46t 076
14 900 000

661 161

8 000 000

11 000 000

289 94s

872 000
545 807

584 272

46r W6
14 900 000

0
8 000 000

11 000 000
289 94s

37 3r4261

10 036 419

815 564

36 6s3 100

9 199 066

837 353

Fastigheternas taxeringsvärde, åsatta vid 1994 års fastighetstaxering, är
57 938 000 kr varav byggnader 48 860 000.kr.
Vid 1998 års omräkning uppgår taxeringsvärdena rill 63 597 000 kr
varav byggnader 53 640 000 kr.
Vid 1999 års omräkning uppgår taxeringsvärdena till 63 636 000 kr
varav byggnader 53 67L 000 kr
Fastigheternas taxeringsvärde, åsatta vid 2000 års fastighetstaxering, är
57 938 000 kr varav byggnader 48 860 000.kr.
Vid 2000 års omräkning uppgår taxeringsvärdena till 67 972 00A kr
varav byggnader 51 840 000 kr

10 8s1 983

26 462278

77 260

0

5 103

0

101 825

265 527

33 602
7 569

141 474

10 036 419

26 616 681

77 260

7 000

90 329
77

81 131

264 531

46 797

0

ts2 866



HSBs Brf 2045 Krönet

Övriga kortfristiga skulder
Preliminärskatt personal

Arbetsgivaravgift juni

Insatser
Egen lgh nr 7
Egen lokal nr 10001

sss 100

30 7t4
24 713
55 427

r 359 678
-2 740

-25 000

Av BoRevision AB

642 731

25 I3L
0

Not 16

Not 17

25 131

t 359 678
-2 740

-25 000
I 331 938

Göteborg2000-lo-ca

Annemaj Kris{g$son Lennart Björk

1 331 938

7,,'fu
,Ian Hartman

,'-

Vår revisionsberättelse har 2000- 1o -o.f avgivits beträffande denryLqrsredovisning.

/?/ /fr'r"tr*å*"*n*),WryY(yulaa/7/sJ'r'rc1'""'/"7"
Afiöfningen vald revisor
Benlt Johansson
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REVISIONSBERATTELSE

Till föreningsstämman i HSB's Bostadsrättsfiirening Krönet org nr 757200-9145

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
HSB's Bostadsrättsförening Kninet ftir räkenskapsåret 1999-07-01- 2000-06-30.
Det är styrelsen som har ansvaret ft)r räkenskapshandlingamaoch förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och fcirvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebar att vi planerat och
genomfört revisionen ftir att i rimlig grad försåikra oss om att årsredovisningen inte innehåller
viisentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapema. I en revision ingår åven att bedönia den samlade informationen i
årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgarder och frirhållanden i foreningen ftir
att kunna bedoma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på
annat sätt handlat i strid mot bostadsrättslagen, föreningslagen eller stadgama.
Vi anser aff vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med f<ireningslageq varför vi tillstyrker

att resultaträkningen och balansråikningen fastställs sarnt

att årets resultat behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgtird eller gjort sig skyldiga till någon
försummelse som enligt vår bed<imning kan föranleda ersättningsskyldighet moiföreningen,
varftir vi tillstyrker

att styrelsens ledamöter bevilj as ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

.//
Gclteborg denJ oktober 2000

c -'-J
Bernt Eriksson
BoRevision AB

.,4



HSBs Brf 2045 Krönet

LANESPECIFIKATION
2000-06-30

Fastighet
Kortedala 40:4
Kortedala 40:4
Kortedala 40:4

Korted,ala 44:2
Kortedala 44:2

Kortedala 44:2
Kortedala 44:2
Kortedala 44:2

Kortedala 40:5 mfl
Kortedala 40:5

kingivare
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Stadshypotek
Stadshypotek

SBAS
SBAB
Stadshypotek

Nordbanken Hy;
Stadshypotek

Belopp
37.767

1.273.900
1.551.726

2.857.393

31.097
L.248.9L2

1.280.OO9

5.742.500
5.t42.500
2.842.080

r3.127.O80

5.436.208
L.35r.262

6.787.470

24.OFL.952

Räntesats
6,25
4,29
4,20

6,25
4,29

5,95
4,66
5,57

4,7t
4,40

Ränta
bunden till

20011230
20040430

Rörlig

20011230
20040430

20010615
Rörlig

2002030r_

20030917
Rtirlig

Summa lån

25
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Fördelning ay kostnader

7.000 -

5.000- I

4.000-

li

2000-06-30 1999-06-30

t--
i El Driftskostnader f Underhållskostnader

l

trKapitalkostnader l

Fördelning av kostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Kapitalkostnader

99-W-01-

00-06-30 
i

kkr Voi

5.917 63,95i
830 g,g7i

2.505 27,09i
9.252 100,00i

98-07-01 -

99-06-30

kkr Vo

6.115 55,29
2.229 20,14
2319 24,57

11.061 100,00

t-t
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Certifiering ffi
HSB Göteborg

Styrelsens Planering
för HSB : s bostadsrättförening
Krönet upprättat år 2000

Styrelsens planering är ett dokument som ingår i certifieringsprocessen.
Certifieringen genomförs enligt handbokens kapitel "Steg för steg""

Innehållets ornfattning i "Styrelsens planering" är standardiserat och
bostadsrättsfiireningar som har det standardiserade innehållet i sin årsredovisning kan
efter sin ordinarie föreningsstämma söka HSBs CERTIFIKAT.

Certifikat kan erhållas efter att medlemnrarna på ordinarie föreningsstämma
kontrollerat och godkänt planeringen. En yrkesrevisor kontrollerar dessutom att
ftireskiven information finns i "Styrelsens planering".

Kraven har fastställts av fiirtroendevalda inom HSB och den grundläggande iden till
en frivillig certifiering kommer från ett tjugoferntal styrelseordftiranden.

På de loljande sidorna finns alla delkrav specificerade och direkt därunder skall
styrelsens redovisade uppgifter för respektive krav finnas. Detta ger en möjlighet lor
läsaren att kontrollera att ingen uppgift utelämnats av styrelsen. Värderingen av
uppgifterna i "styrelsens planering" gör läsaren själv.

Innehåll
Styrelsens utbildning
Mål ftir verksamheten

Underhållsplanering

Ekonomisk planering

Specifikation lån

Specifikation fastigheter

Information

Riskanalys

Riskanalys utlåtande

Coir.v.ililt. ig: HSil il:tllrnai ti.i irr .1.+19 i fiCfii) {1,.r"}ii.rrl{ arjtirrrrrr,r i ,rti i 1

sid 2

sid2-3
sid4-5
sid6-7
sid 8

sid 9

sid l0
sid 11

sid 1l



Utbildning av styrelseledamöter

I certifierade bostadsrättsföreningar skall minst tre ledamöter ha genomgått
HSBs distansutbildning Kvalitetsskolan som behandlar certifieringen av
bostadsrättsföreni ngar och dess bakgrund.

Samtliga styrelseledarmöter skall genomgå kvalitetsskolan inom 1år. ,

3st har genomgått kvalitetsskolan under år 2000. 
j

Nyvalda ledarmöter skall genomgå HSB:s 
IFörvaltningskurs/Grundkurs. i

Mål för verksamheten

A. Fem (minst) styrande delmål för verksamheten skall vara fastställda av
styrelsen varav ett mål skall omfatta miljö och ett annat utbildning. Minst tre mål
skall tidsbestämmas.

:Utbildning. Se punkten ovan. inom ett år.

iUnderhåll. Stambye och renovering av badrum. Detta skall utftiras
iinom 3år.

i

iMiljö. I samband med renovering av stambyte/badrum monteras
i snålspolande VVS utrustning.

iEkonomi. Styrelsen har ftir avsikt att byta befintlig torkutrustning mot
ienergisnålare och miljövänligare utrustning. Detta skall ske inom 3 ar.

Information. Medlemmarna skall informeras skriftligt 2 ggrlär.

B. Det skall anges när de redovisade målen fastställts av styrelsen.
(När det gäller föreningens ändamål se föreningens stadgar.)

iStyrelsen har på styrelsemöte 00-09-27 fastställt målen.

{i.r;.:r.,iittiri. (.' hiSli i.li'irr)i; El trj: 19<,;9 1 1,,r,,n Si.-vra):s{ils Piati:rrili} ?. a\j '.i.1.



C. Rapport från resultaten av på det föregående årets ställda verksamhetsmål
enligt "Styrelsens planering".

tl.:;r.,yr iiiri l:; lISil. l'i.,lr:ri; i.i i."r ::)qfi : (.li:iji)



Underhålisplanering

A. Underhållsplanen skall vara upprättad enligt företaget REPABs modell för
underhålls- planering eller enligt en likvärdig modell med prislistor intervaller
och uppdaterings- system. Detaljerade krav finns i certifieringshandbok. I

underhållsplanen skall stambyten ingå. (Ange vilken modell som används,
datum för besiktning och när planen färdigställts.)

Underhållsplan upprättas ensligt HSB :s underhållssystem MUFA.
Besiktning utfördes Mars-96.
Underhållsplan ftirdigställdes April-96

B. Planen skall upprättas både i ett S-års och 30-års alternativ.

Planen har upprättats i 5 resp. 30 års alternativ.

C. De första tre eller fem åren skall detaljredovisas.

De första 5 åren har detaliredovisats.

D. Planen skall kostnadsuppräknas årligen.

iPlanen uppdateras årligen enligt MUFA.

E. Ny plan med tillhörande besiktning skall upprättas vart femte år.

:Besiktning och uppdaterad plan utftirdes Mars-99. 
1

jNy besiktning och uppdatering av planen kommer att utföras Mars 
i,2001 
i

F. lnför besiktning skall styrelse upprätta lista över extraordinära och dolda
problem t ex läckande yttertak eller ledningar. Minst en representant för
styrelsen skall delta i besiktningen.

1Vid besiktning deltog Stig Johnsson

Cr:) ri!, aiq-iirl



G. styrelsen skall vid styrelsemöte fastställa den plan som är gällande och
firmatecknarna skall signera gällande plan.

Awal onr underhållsplan undertecknades 1 995.09.26. Firmatecknarna
Rolf Börjesson och Stig Johnsson har undertecknat ursprungsplanen
sarnt Kjell Ridderstråle.
underhållsplan enligt HSB Göteborgs koncept Mufa gäller från och
med verksamhetsår 96-97 .

H' Det skall anges vem som upprättat planen, i vilket företag personen är
anställd, i vilket försäkringsbolag konsultförsäkringen är teäknad samt
försäkringens självrisk.

underhållsplanen har upprättats av Kjell Ridderstråle HSB Götebors.
Försäkringen är tecknad i Folksam.

L Ange större underhållsåtgärder inom tre år.

I Stambyte samt badrumsrenovering

J. Ange den rekommenderade underhållsfonderingen för aktuellt år i kr/år och i
kr/m2 och år.

i-----"'-*--'--*

i Rekommenderad underhållsfondering är
ikr/kvm och år.iÄ.r/|\VlIl UUII af.
iFöreningen fonderar enligt 30-års planen.

föf.jirrilit1. i!: |-{Si.', i'1,itrf)O Ei.: iiii i}i}i..r I f}0iii

1637000 krlär eller 71,61



Ekonomisk planering

A. Styrelsens antagande beträffande inflation, uppräkning av hyror.
driftskostnader, upp-räknin g av taxeri ngsvärde och tomträttsavgäld an ges.

Inflation 2%.
Underhållsplan 2Yo

Driftskostnader 2Vö

Taxeringsvärde 0 %o

Tomträttsavsäld 400165 kr

B. Styrelsens antagande betr räntor anges" (Räntor på lån vid
ränteförändringlomskrivning, ränta på ev nya lån, ränta på kassakonto och ränta
på bunden inlåning redovisas.)

iLån vid ränteförändring I omskrivning 6,50Ä

,Kassakonto 7,75Yo

tBunden inlåning 4,8 o^ (medelvärdesränta)

C. Styrelsens antagande över utvecklingen på föreningens ev räntebidrag
redovisas.

iRäntebidrag år 2000 beräknas
; räntebidragen"

i

till 50000 kr. Nästa budgetår upphör 
i

i

I

i

D. 5-årskalkyl eller prognos skall upprättas och uppdateras (betr räntor och
kostnader etc) varje år, "ny" plan upprättas vart femte år. Det skall redovisas när
"grundplanen" uppräftades och när uppdateringen skeft samt när styrelsen
antog planen.

iGrundplan upprättades ftir verksamhetsår 96-97 . Uppdatering Aug.
;2000. Styrelsen antog uppdatering 200G09-25 med vissa justeringar.

I

it';.:;r'i';itr.i. ij:;f.i i'1.:rlfir.. Fi i/i" 1:)c(i I C0iii)



E. | 5-års kalkylen ingår underhållsfonderingar enligt underhållsplan. I

normalkalkylen skall fondering enligt 30-års underhållsplan användas.

Föreningen använder 30-års underhållsplan.

F. Styrelsens antagande betr avgiftsutvecklingen för de närmaste tre åren
anges.
(Bygger på aktuella konstnader, underhållsplan, antagande och
kostnadsutveckling.)

iAr under 2000 - 2001 0%
:2001 -2002 0%

'2002 - 2003 5-10% beroende på kostnadsutvecklingen

i

G. Det skall anges vem som upprättat S-årskalkylen och i vilket företag
personen är anställd och det skall även anges i vilket bolag konsultförsäkringen
är tecknad.

CopryrighL ia HSI i'lålmi; El' fi)r 1991, I lr0nn Si.v|.,isl:;t:i irJiin\:'ritil 7 it\j :. i

iKalkylen upprättad av Dan Henriksson HSB Göteborg.
iFörsäkringen iir tecknad i Folksam.

!

i



Specifikation på befintliga lån

Alla föreningens lån skall redovisas. Följande uppgifter skall finnas för
respektive lån, långivare, lånestorlek, ränta, amortering och bindningstid. Datum
anges för när förteckningen upprättas.

Låneförteckning per 2000-06-07

iLångivare
iStadshypotek
I Stadshypotek
:Stadshypotek
i Stadshypotek
i Stadshypotek
iSBAB
:SBAB
i Stadshypotek
iNordbanken hypotek
i Stadshypotek

iSumma

Lånestorlek Ränta Amortering
31767 6,25

| 273 900 4.29
1 551726 4,20

31497 6.25
| 248 9t2 4,29
5 142 500 5,95
5 142 500 4,66
2842080 5,57
5 436 208 4,71
r 35t 262 4,40

24 051 952

Bindningstid;
2001-12-30;
2004-04-30i
2000-09-01 i

2001-12-30!
2004-04-30i
2001-06-15
2001 -05-07 i

2002-03-01i
2003-09-1 7

2000-09-01
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Specifikation av fastigheter

A. Byggnadsår, antal lägenheter och lokaler redovisas.

Byggnadsår 1960
Antal lägenheter 371
Antal lokaler 8 som uthyres

B. Lägenhetsyta, medellägenhetsyta och lokalyta anges.

: Lägenhetsyta 22860 kvm
: Medellägenhetsyta(snittyta) 62 kvm
,Lokalwa 605 kvm

C. Byggkostnad och produktionskostnad specificeras.

I Produktionskostnad 1 4. 900.000

D, Taxeringsvärde för bostäder, lokaler och mark redovisas.

iTaxeringsvärde år 2000 bostäder 62,262,000
ilokaler 1,374,000

i

E. Garage och parkeringsplatser redovisas. Ange hur många garageplatser
respektive parkeringsplatser som är uthyrningsplatser. (Dvs platserna ingår ej i
avgiften utan speciell hyra utgår.)

t--...--***-*--.
iAntal garageplatser 109 st
ir
:antal parkeringsplatser 197 st
i

1

i

F. Ange hur många lägenheter det finns av respektive typ. (Ettor, tvåor, treor
osv.)

i I rum och kokvrå 1 st

i I rum och kök 8 st
:2 rum och kök 190 st
i3 rum och kök 121 st
i4 rum och kök 51 st
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Information

A. Krav. Alla nya medlemmar skall kontaktas så fort som möjligt av styrelsen för
att välkomna den nye medlemmen och ge information om bostadsrätt och om
den egna föreningen.
Standardiserat informationsmaterial med rubriken "Välkommen till HSB :s
bostadsrättsförening Krönet i Göteborg ". (Materialet innehåller kortfattad
grundinformation och broschyr som visar vilka delar som
bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen ansvarar för samt föreningens
stadgar.) Redovisning görs.

Att nya medlemmar skall kallas till exp. före inflynning och att alla
nya medlemmar inbjudes till ett informationsmöte efter inflyttningen"

B. Krav. Minst ett informationsmöte för medlemmarna skall ha hållits under året.
Redovisning görs.

, lnformationsmöte per år (blockmöte).I gång

C. Krav. Styrelsen skall ha lämnat skriftlig information vid minst två tillfällen
under året. Redovisas.

!Informationsblad "Nyn $ Krönet" 2 ggr/är.
a

:

i

D. I de certifierade bostadsrättsföreningarna skall den i årsredovisningen
ingående "Styrelsens planering" behandlas på ordinarie föreningsstämma och
ha separat punkt på dagordningen. Redovisas.

iStyrelsens planering finns på dagordningen under punkt 7.

i
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Riskanalys

Riskanalys skall utftiras av BoRevisions yrkesrevisorer eller annan yrkesrevisor som
godkännes av HSB Göteborg Ek För.

Underlag för riskanalysen är:
l. Gällande budget
2. Senaste av stämman fastställd årsredovisnins
3. Underhållsplan
4. 5-års kalkyl

riskanalysen skall ingå revisorns kommentarer om någon kostnadsdel åir speciellt
priskiinslig fiir loreningen och därmed kan påverka årsavgifter och överlåtelsepriser.

Revisorns utlåtande skall bifogas genom kopiering av utlåtandet i sin helhet.

lSe bilaga från revisor daterat Göteborg 2000-10-02
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n BoRevision AB
Till styrelsen för

HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Riskanalys

På uppdrag av styrelsen for brf Krönet har vi gjort en analys av föreningens risksituation.

Enligt HSB Göteborgs manual för certifiering av brf bygger analysen på:

. Ärsredovisning for verksamhetsåret 1998-99 godkåind på föreningsstiimma 1999.

o Underhållsplan för 5 respektive 30 år uppdaterad 2000-06-07.

o 5-årsprognos ft)r åren 2000 -2004 upprättad 2000-10-02.
o Budget ftirräkenskapsår2000-07-01 - 2001-06-30.

Var analys visar att styrelsens antaganden beträffande utvecklingen av föreningens intäkter

och kostnader är rimliga samt att underlagen iir väl underbyggda.

Svårighet foreligger dock att bedöma den totala kostnaden for den planerade större underhålls-

och ombyggnadsåtgärden avseende VVS som beräknas påbörjas om 1-2 ar.

Föreningsståimma har åinnu ej fattat beslut vad gäller åtgärdens omfattning och totalkostnad.

Den kalkylerade kostnaden är satt till 33 mkr, varav 15 mkr beräknas utgöra underhåll och

täckas av uttag ur fond för yttre underhåll. Resterande 18 mkr avses skrivas av rakt på 30 ar.

I kalkylen täcks vissa merkostnader upp i angivna avgiftshöjning med 5%2002-07-0I.
I planeringsdokumentet nämns avgiftshöj ning på 5 -10% åren 2002-07 -01'

Det framtida ränteläget är osäkert och kan medföra kostnader utöver de kalkylerade. Som

angivits kommer nyupplåning ske med ca 18 mkr.
Vid nyupplaning och råinteomsättning av lån inom prognosperioden har kalkylerats med en

räntesats pä 6,500Ä, vilket idag kan betraktas som rimligt.

Även om ovan nämnda åtgZirder är de som i huvudsak påverkar kostnadsläget, kan nämnas

att fastighetsskatten de närmaste åren sannolikt kommer ligga under den i kalkylen angivna.

Taxeringsvärdet har i år visserligen ökat med ca 5,5 mkr. Den av staten aviserade lägre %6-

satsen ger dock sammantaget en lägre fastighetsskatt.

Vi anser, med översåint material som grund och vår kännedom i övrigt om utvecklingen, att

föreningen har en god framtidsforberedelse.

Bernt Eriksson
BoRevision AB



F ö RvarrN r N Gs BE RÄTTELsE
Texten i årsredovisningen, där sqyrelsen beräctar om verksam-
heten, kallas förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen skall enligt lag visa bl a vilka som
haft uppdrag i föreningen, det viktigaste som hänr under
året, redovisa fakta om antal ansrällda erc.

I årsredovisningen ingår dessutom resuhar- och balansräk-
ning. Till årsredovisningen läggs revisionsberättelsen samr
andra handlingar, t ex lånespecifikarion.

Re sulrnrn,i.KN I NC

Resultaträkningen visar föreningens samtliga inräkrer och
kostnader under det gångna verksamhetsåret.

De största kosrnaderna brukar vara räntor, värme och un-
derhåll av fastigheterna.

Avskrivning på byggnader och inventarier är kostnader
som inte påverkar utberalningar- Sryrelsens beslut om avsärt-
ning dll fastigheternas framtida underhåli är också kosrnader
som ei påverkar urberalningar.

Ar intäkterna större än kostnaderna blir årets resuhar en vinsr.
Är istället kostnaderna srörre har förlusr uoosrårt.

Hur vinst disponeras bestäms i föreningens sradgar och
fastställs av föreningsstämmen.

Vid forlust måsce denna täckas på av sryrelsen planerar särt.
Det kan göras genom att dispositionsfonden används eller
genom att balansera Förlusten, vilket innebär att man skjurer
upp den till nästkommande år, och art styrelsen i förvalt-
ningsberätrelsen ger besked om hur förlusten skall räckas.

BalaNs R,i.t<NtNc
Balansräkningen visar de tillgångar och skulder föreningen
hade vid verksamhetsårets slr-Lt.

Tillgångarna kan bestå av lastigherer, inventarier och lik-
vida medel, dvs konranter eller pengar som satts in på konro,
och visar hur föreningens medel använts.

Balansräkningens skuldsida visar föreningens lån och skulder
ailtså hur föreningen fått medel/pengar till sin verksamhet. Här
finns också der egna kapital som föceningen hade vid räkenskap-
sårets slut. Till skulderna räknas också Fond Frir inre underhåll,
som är medlemmarnas pengar.

SaMsaNo MELLAN REs uLTATRÄKNING
OCH BALANSRÄKNINC

Resultaträkningen visar anringen en vinst eller en förlusr -
eller art det går "jämnt upp", alltså varken vinsr eller förlust.
Resultatet är också en del i balansrdkningen.

Der svarar mor skillnaden mellan balansräkningens till-
gångar och sklrlder - dvs förändringen i föreningens egna
kaptial, vilket bokförs på skuldsidan. Det egna kapiralet kan
också beskrivas som fören.ingens Förmö genher.

Om föreningen gåtr med vinst under året ökar dess Förmö-
genher - och rvärtom vid ftirlust.

O rvrsÄrrNrN GSTTLLGÅN GAR
Med derta menas andra rillgångar än anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångarna kan i regel omvandlas till pengar
inom kortare rid än ert år.

ANrÄccNrN GSTTLLcÅN GAR

Med anläggningstillgångar menas sådana rillgångar, som är
avsedda för långvarigt bruk i föreningen. Den vikrigaste
anläggningstillgången är föreningens byggnader och mark.

KoRrrnrsrrcA sKULDER
Det är skulder som skall betalas inom etr år.

LÅNcrntsrlGA sKULDER
Fastighetslån är exempel på en långFristig skuld.

HSB I AVRÄKNING
Föreningens kassa förvaltas av HSB Göteborg, som betalar
ränta cill bosradsrättsföreningen för dessa pengar.

. Föreningens konro hos HSB Göteborg kallas avräknings-
Ko n to.

Lrxvloe MEDEL
Kontanrer och andra tillgångar som snabbr kan omvandlas
till pengar - som r ex HSB i avrdkning.

LrrvrolrEr
Likviditeten är en förenings förmåga att berala sina kortfris-
tiga skulder, t ex löpande driftskosrnader. Man får lram likvi-
diteten genom art jämföra omsättningsrillgångar med korr-
fristiga skulder. Föreningens rörelsekapirai är vanligwis de
"pengar" som blir över när kortfristiga skulder dras från om-
sättningsriilgångar. De medel (pengar) som då årerstår utgörs
av fond för inre och yttre underhåll samt disposirionsfond.

Ar omsättningsrillgångarna srörre än de korrfristiga skul-
derna är likviditeten posiriv, ju större denna skillnad är desto
bättre är likviditeren.

Är i stället skuiderna srörre är likvidireten negariy, och sry-
relsen måsre planera för hur likviditeren skall förbättras.

SrÄnoe pANTER

För atr låna pengar krävs i regel någon form av säkerhet. I
bostadsrättsföreningen utgörs detta av panrbrev/inteckningar
i fastighecerna. Derta kallas i bokslurer "srällda panrer".

Arusvensnö RBrND ELsER
Om föreningen gjort något åragande, som inre bokförts som
kort- eller långfristig skuld, berecknas detta som ansvarsför-
bindelser. Det kan röra sig om borgensåtaganden eller någor
avtalsenligt åragande.

FONO FÖR YTTRE UNDERHÅLL
Föreningen skall årligen avsätta pengar rill fond för yrrre r-rn-

derhåll enligr särskild plan.
När större underhållsarbeten görs används pengar ur

denna fond.

FONI FÖR INRE UNDERHÅLL
Avsärtningens srorlek till inre fond besräms av sryrelsen.

I balansräkningen redovisas summan av samtliga bostads-
räcters dllgodohavanden i fonden. Saldot for varje lägenhet
syns på specifikationen som medföljer avgiftsavierna.

VÄnorurNsKNrNG BYGGNADER
En byggnads livslängd är alla de år som byggnaden kan använ-
das av medlemmarna lör ert bra och ekonomiskt boende. Livs-
längden beror på forslirning och påverkas starkr av hur sryrelse
och medlemmar skörer underhåller. Därför skrivs värder ner i
föreningens balansrlkning.

Fönrwrl,IcsAVGÄLD
För art tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-t-ören-
ingen skall bostadsrärrsföreningarna eniigr sradgarna och eko-
nomiska planen erlägga avgdld. Denna urgår med rcak2,5 o/o

av produktionskosrnaden För förening, och eriäggs under en
tjugo- eiler trettioårsperiod. Denna avgäld, som ännu rnte er-
lagrs, redovisas under ansvarsförbindelser.
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