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KALLELSE
Väl komna ti ll föreni ngsstämman för HSB Bostadsräftsföreningen Krönet
Datum: ONSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2007
Tidpunkt: 19.00
Lokal: A-salen i FORUM, Kortedala Torg

OMBUDSFULLMAKT

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämman genom
ombud. Detta kan utnyttjas om man själv inte har möjlighet att närvara på stämman.
lnnehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Vem kan vara ombud?

Maka/make till medlem
Varaktigt närstående sammanboende med medlem
Annan medlem i bostadsrättsföreningen
Juridisk person (företag) kan företrädas av annan än ovanstående.

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

den | 2OO7

Bostadsrätthavare Lägenhetsnummer

Ombudsfullmakt till HSB Brf Krönet i Göteborg
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2007

Ombudet:
r Närstående familjemedlem (forälder/barn)
r Maka/make
r Annan medlem
r Ombud för juridisk person

Ombudets namn:

Ort:



/ Val av ordförande vid stämman
-/ \/l

r{ Anmätan av ordförandes vat av protokottförare }"1 r/ 5 'b€tLo fl&ue

Y Godkännande av rostlängd

y Fastställande av dagordningen

DAGORDNING:

,,8 Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet

6/ Fråga om kallelse behörigen skett
"/ --'

,V' Styrelsens årsredovisning och verksamhetsrapport

8.,r'äevisorernas berättelse 5i d 2c>

' 
/y' Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
' a/'

trg. 
"" Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda/'/ 

balansräkningen
/

111' Beslut i fråga om ansvarsfrihet for styrelsen

J4.. Fråga om arvoden för
a) styrelse
b) fritidskommitt6
c) revisor
d) samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

O,r"4ru-L\ |
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rc. Val av styrelseledamöter och suppleanter o r-_\ | t t, \ . i, .,of
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f: Val av fritidskommitt6 Oann ^<-L r

aff Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
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(/ rv-\'u L\ , 

*
lrg. Val av valberedning 0 rn o Ä.- -

/ .". 
\\\-#.+'

y Motioner |i\ot,(hb;4,i*K uL//,,7^ * /* n n <'; r-;'+'z uz-'o

M Övrigt anmälda ärenden
n 

t"""

?'6. Avslutninq,/



Styrelsen för
HSB Bostadsrättsfören i ng

Krönet i Göteborg

Org. nr: 757200-9145

får härmed lämna årsredovisning för föreningens
verksamhet u nder räkenskaPsåret

2006-07-01 2007-06-30



rÖNVNLTN I NGS B E RATTE LS E
HSB Bostadsrättsftirening Krönet

MAL OCH VISIONER
Styrelsens mål för föreningen är aft planera for framtiden så att fastigheternas standard

bevaras eller hojs och att medlemmarna skall få ett tryggt boende till låga kostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ARET
Vårt parkeringsdäck har varit i akut behov av reparation på både pelare och tak i genom-

farten samt pärkeringsdäcken. Renoveringen förväntas vara klar under hösten 2008.

Beslut har tagits att örsätta nyckelsystemet i våra ytterdörrar samt entreer med s.k' brickor'

I samband med detta kommer även trädörrarna i låghusen och på baksidan av block I samt

dörrarna till varmgaragen att ersättas med aluminiumdörrar. Dessa arbeten kommer framför

allt att ske under hösten 2007.
Föreningen har gjort en energiöversyn över fastigheterna utförd av HSB Göteborg. Atgärder
för att sfiara energi kommer ätt nti aktuellt under nästa budgetår. Atgarder fÖr att spara energi

utförs även kontinuerligt i samband med att tvättmaskiner i fuättstugorna ersätts med energi-

snålare maskiner.
. Föreningen har också beslutat att införa enhetsmätning av el i föreningen vid en extra

stämmJde n 27 februari 2007 . Enhetsmätning av el innebär att föreningen tecknar avtal med

en elleverantor om elen för både föreningens el samt medlemmarnas el. Fördelen är att
elkostnaderna minskar för både föreningen och fÖr medlemmarna.
Roy vår fastighetsskötare har varit pappaledig under en längre tid och styrelsen har då anlitat
Wiia FastighätsskotselAB under 3 dagar i veckan måndag, onsdag och fredag.

FöRENINGENS FASTIGHETER
n!.r,,,fti'? Föreningen byggdes 1960 och omfattar 4 fastigheter som har beteckningarna Kortedala

"1il' 
'" '' 44:2.+O]+. +O:5lamt44:4. Produktionskostnad år'1960 var på 14,9 Mkr, vilket omräknat i

dagens penningvärde motsvarar 143 Mkr. Markvärdet är 45 767 000 kr och byggnadsvärdet

arlO+ 491 000 kr. Taxeringsvärdet för år 2007 är därmed 150 258 000 kr.

I dessa fastigheter finns sammanlagt 371 lägenheter, varav en är gästlägenhet, som kan

hyras av meälemmarna. Lägenheten har också varit mycket eftertraktad som uthyrnings-

lägenhet. Totalt har lägenheten varit belagd 121 näfter-
Viäare har föreningen 8 lokaler varav en samlingslokal "Träffpunkten" finns för uthyrning'

Denna lokal har varit uthyrd vid 49 tillfällen av medlemmar,42 tillfällen av fritid, 14 tillfällen av
pRO och vid 23 tillfällen ior gympa samt 5 tillfällen för foreningen under verksamhetsåret.

Totalt omfattar föreninqen föliande läqenheter och lokaler:
1 rum och kokvrå
1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök

1st
8st

190 st
121 st
51 st

T ot a t t ä q e n h etsvta, m e d e I I äs e n h gtsfraÅamlJ o l@lvt a :

Lagenhetsyta 22 860 m2

MedellägenhetsYta 62 m2

LokalytJ 605 m2

G araqe och ParkerinqsPl atsen
/ Garageplatser 108 st

ParkeringsPlatser 175st



UNDERHALL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR

Under året har följande reparationer och planerat underhåll utförts
AllEl: Byte av elcentral i garage. Kostnad 39 000 kr.
AllEl: Rörelsevakter samt nya armaturer i källare. Kostnad 451 250 kr.
AllEl: Entree belysning samt mässingsringar runt armaturen i låghusen. Kostnad 90 290 kr.
Akås Plåt Komplettering av stupror efter stöld. Kostnad 5 488 kr.
Alleby måleri: Målning av torkrum m.m. Kostnad 33 963 kr.
Alleby måleri: Målning av gästlägenhet m.m. Kostnad 25 910 kr.
Alleby måleri: Målning av entreer. Kostnad 70 901 kr.
Cove: Lagerbyte av fläkt for ventilationen. Kostnad 18 100 kr.
CR fastighetsteknik: Byte av frekvensomformare. Kostnad 10 410 kr.
Göteborgs rorläggeri: Lagning av brandpost vid Fg. 19. Kostnad 19 745 kr.
ISS: Byte av plank framför p-platserna. Kostnad 59 100 kr.

Under året har följande investeringar gjorts
Connect Office: Kopiator till expeditionen. Kostnad 25 000 kr.
Defl: Bärbar dator till expeditionen. Kostnad 12 494 kr.
Elektrolux: Torktumlare + fuättmaskin. Kostnad 67 400 kr.
Ketab: lnstallation av hörslinga samt ljudanläggning iTräffpunkten. Kostnad 22125kr.
Miele: 3 st tvättmaskiner. Kostnad 83 700 kr.
Podab: Torktumlare + fuättmaskin. Kostnad 66 148 kr.
Gunnebo: Kassaskåp till expeditionen. Kostnad 19 773 kr.

rönvÄnTAD FRAMTIDA UTVEcKLING
Arbetet med att åtgärda skadorna på parkeringsdäcket fortsätter nästa vår med det övre
däcket. Vidare kommer styrelsen att gå vidare med att ersätta entreedörrarna i låghusen
samt på baksidan av block I med aluminiumdörrar som på block ll.
Det stora arbetet som nu har påbörjats är att byta ut nyckelsystemet i våra fastigheter. I en
första fas planeras ett skydd mot intrång i fastigheterna. Nuvarande cylindrar börjar bli slitna
samt att patentet har gått ut, vilket gör det lättare att göra kopior av våra nycklar. Nycklarna
kommer att ersättas med små brickor, vilket gör det lättare att spärra brickor som försvinner.
Nycklar kommer att finnas kvar parallellt med brickor under hösten. Nästa år kommer enbart
brickorna att fungera.
Föreningen kommer att genomföra en rad enegisparågärder 2007 och 2008. Det som
kommer att märkas för medlemmarna blir när radiatorventilerna skall bytas ut modernare och
mer energisnåla sådana. Nuvarande ventiler installerades och injusterades 1989.
Radonmätning kommer att utföras under vintern 2007-2008.
Styrelsen har för perioden 2007-07-01till 2009-06-30 tecknat ett förmånligt elavtal med
PlusEnergitill elpriset 36.1 öre/kWh som gäller både föreningens el samt medlemmarnas el.
Till detta pris lägger föreningen 3 öre/KWh för att täcka kostnaderna för byte av elmätare.
Vidare kommer sedan kostnaderna för elcertifikat, nätavgifter samt skatt. Medlemmarnas
elräkning kommer att redovisas och debiteras på medlemmarnas avgiftsavier i efterskott.

FöRENINGSFRAGOR

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 november 2006 på Forum Kortedala Torg.
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i

samtliga entreer och hissar. 145 personer deltog, representerande 100 lägenheter. Stämman
valde enhälligt Göran Johansson att leda föreningens årsstämma.
Efter genomgången årsredovisning bjöds på landgång samt kaffe med kaka och som
traditionell avslutning fanns även ett lotteri.



Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 371 lägenheter/medlemmar. Under året har följande sålts:

1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
HSB ledamot
Suppleant

Christer Karlsson
Ordförande

Christer Karlsson
Vivi-Anne Berglund
Lars Andersson
Nils Berghamn
Lennart Björk
Kjell Eriksson
Roland Nyström
Ing-Marie Eliasson

vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2QQ7
vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2008
vald t.o.m. årsstämman 2007
vald t.o.m. årsstämman 2007

vald t.o.m. årsstämman 2008

1st
22 st
5st
1st

HSB Göteborg har även en medlemsandel.

Styrelse samt suppleanter

Vivi-Anne Berglund
Vice Ordförande

Lennart Björk
Förtroendeman

Lars Andersson
Sekreterare

Nils Berghamn Kjell Eriksson Ing-Marie Eliasson Roland Nyström
Vice Sekreterare Ledamot Suppleant HSB-representant

Styrelsemöten u nder verksam hetsåret
Under verksamhetsåret har J2 protokollförda styrelsemöten hållits.

Firmatecknare
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit Christer Karlsson, Lennart Björk, Vivi-Anne
Berglund och Lars Andersson. Två i föreningen tecknar firma.

Arvoden
Under verksamhetsåret har arvodet till hela styrelsen och fritidskommitt6n varit 108 90O'Sr
enligt beslut på årsstämman. Fördelat på 89 603 kr för hela styrelsen samt 19 297 kr för h
fritidskommitt6n. Föreningens revisor har erhållit ett arvode med 10 867 kr.

Revisorer
Revisorer har varit Bengt Johansson med Ingemar Carlsson som suppleant, valda av

,/
, zn^a X

( / Sfai'1



föreningen samt BoRevision AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisor.

Representanter i HSBs fullmäktige
Föreningens representanter i HSB-förenings fullmäktige har varit Christer Karlsson och Nils
Berghamn som ordinarie samt Lars Andersson och Lennart Björk som suppleanter.

Valberedning
Valberedning har varit Ingvar Karlsson och Torsten Örn samt Stig Johnsson med lngvar som
sammankallande efter beslut vid årsstämman.

Förtroendeman samt övriga anställda
Förtroendeman: Lennart Björk
Fastighetsskötare: Roy Boström
Lokalvårdare: Pamela Lehtinen samt Maire Lehtinen

Fritidskommitt6n
Leif Simonsson
Lars Ericson

Anne-Marie Lundström
Macarena Robles

Ulla Stjernman Lars Jonsson
Anders Bohlin

Maire LehtinenPamela Lehtinen Roy Boström Lennart Björk



Ve rksam h ets be rätte I se fö r f riti d s kom m itt6 n 2006 -2007

Under verksamhetsåret har följande hänt.
Vi har hållit nio protokollförda arbetsmöten samt planerat och genomfört följande aktiviteter:

Under hösten 2006 anordnades följande aktiviteter:
. Skaldjursafton cirka 30 deltagare
. Tipspromenad cirka 35 deltagare
. Pubkväll cirka 20 deltagare
. Tre filmkvällar mellan 15 till 30 deltagare
. Ljusstöpning cirka 25 deltagare
. Julpyssel cirka 25 deltagare
. Luciafirande fullt hus
. Nyårsfirande cirka 30 deltagare
o Fotbolls- samt hockeykvällar mellal 15 till 25 deltagare

Under våren 2007 hände bland annat följande:
. Julgransplundring cirka 15 deltagare
o Publ<väll cirka 45 deltagare
. Teaterbesök "Demokrat" och "VD" cirka 15 deltagare
. Fyra filmkvällar mellan 15 till 30 deltagare
. Påskpyssel cirka 35 deltagare
. Poängpromenad cirka 30 deltagare
. Grillafton cirka 15 deltagare
e Vårstädning cirka 35 deltagare
r Fotbolls- och hockeykvällar mellan 15 till 20 deltagare
r Midsommarfirande (premiär) cirka 10 deltagare

Följande har också hänt på krönet:

- Det strävsamma paret Marianne Berghamn och Siv Färnstrom driver väv- och pyssel-
aktiviteter varje vecka.

- Gymnastiken håller igång varje vecka under ledning av Maria Sundvall.
- Boule spelas på planen vid Fg 19. Under vintern flyttas spelet inomhus till Kviberg.
- Bridge har under våren spelats som regel varje vecka i expeditionens "väntrum"

- Biblioteket i Träffpunkten har kraftigt utökat antalet volymer och har som regel varit öppet i

anslutning till filmkvällar.
- Biljardbordet har ställts i ordning och under pubkvällar kan man således förutom dart
numera ägna sig åt både golf och biljard.
- Bengt Johansson har som vanligt bidragit med uppskattad dragspelsmusik vid många
aktiviteter, varav insatsen i samband med luciafirandet särskilt bör framhållas.



Lucia

Lucia



Julpynt

Midsommarfest
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Vårstädningen

EKONOMIN

Avgifter
Under verksamhetsåret har avgifterna varit oförändrade uppgår ttll 577 krlm'.
Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterfoljande
resultaträkning med tillhörande noter. Föreningens finansiella ställning och likviditet vid
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande balansräkning med noter.

Förslag till disposition av årets resultat
Avsättningen till underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan.

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

I 5Ö? låo
I tsv {7t.
2 66L D3L

- T3l 2't I

INy-o-oo
23\3 bo)

Balanserat resultat 1 507 161
Arets resultat I 147 527

2 654 688

Styrelsen föreslår följande disposition, I

Disposition ur underhållsfond
Avsättning till underhållsfond
Balanserat resultat

-731271
1 050 000
2 335 959
2 654 688

?

10

u6azffib



Org Nr;757200-9145

HSB brf Krönet i Göteborg

Resultaträkning
06-07-01 0s-07-01
07-06-30 06-06-30

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Drift
Planerat Underhåll
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Sum ma fastig hetskostnader

Not 1 1371O676 13 114469

*'r, /<7 ?o)

-/o jy{97/

Not 2 -7 135 256
-73r 271
-393 928

Not3 -2092785
-10 353 240-'

-7 207 534
-526 988
-435 745

-1 999 568
+6'i60"834'

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 4
Not 5

t20 149
-l 6t6 847

39 241
-t 320 314

ffi-1 496 698

11
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Org Nr;757200-9145

HSB btf Krönet i Göteborg

Balansräkninq 07-06-30 06-06-30

Tillqånqar

Anläggningstillgångar
Ma terie I la a n lä g g n i n gsti llgå n ga r
Byggnader och ombyggnader
Markanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav
Övrigt

Summa anläggningstillgå ngar

Omsiittn in gstillgånga r
Lager
Ko rtfristiga ford ri nga r
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Göteborg
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåiKer

Summa omsättningstillgångar

}i'"&
'!/

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9

-\ ttot to
Not 11

ss 488 889 s7 436 00s
253 281 340 162
L306L7 L44632

2220829 0--dT'0t6'iE- s7 ezo7es

77 s39 0
78522

58 172 138 5792179'

J'-d'

,i\ Utiht'
[ )',, .i,

!ff"tii

.f.!

n 
({\ '

,{',
tJ

Not 12

4 264
6 578 054

Not 13 65 038
Not 14 457 593

7 t04949

77 530

5 916
4 524 278

259 27L
494 t4L

s7$ 606

7 to4949 5361 136

(
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Org Nr:757200-9145

HSB bff Krönet i Götebory

Balansräkning 07-06-30 06-06-30

Eset kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Underhållsfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Skulder

; ä)ori *

Not 15

1 332 208 1 332 208
27s3360 2230348
4 085 568 3 562 556

1 507 161 s94 100
t747 527 t436072
2 6s4 688 2030172

559272a
d-&.c- i,r**!- T

f -rlrrrzvftaqbv 6
Långfn'stiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intiikter

Summa skulder

Not 16

Not 17

Not 18
Not 19

5t 262037

607 488
L 324 945

748 407
2951745

86 867
2 r55342

51 869 405

604 272
742208

0
2767 760

93 809
| 6t2745

5L262037 51 869 405

7 274 794 5 820 794

a 58 536 831 57 690 199

Ansvarsförbindelser
Fastigo

53 253 300/
#

53 0s3 300
e<-

,,. ,'zoztt
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* k** \)Ao,k D Cc t HAug rL .sön r5filg4a re
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Org.nr.: 757200-9145

HSB brf Krönet i Göteborg

Kassaflödesanalys
06-07-01 05-07-01
07-06-30 06-06-30

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Ärets skatt
Kassaflöde från löpande verksamhet
(fdre förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning C) /minskning (+) av lager
Öknlng (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning C) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

Investerin gsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Investeringar/försäljningar av fi nansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringwerksamhet

Fi na nsierin gsverksamhet
ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Justering inbetalda insatser
Kassaflöde från fi nansieringwerksamhet

Årets kassafltide

Liladda medel vid årets btirjan

Lilarida medel vid årets slut

n(.,
1 860 738 1 663 561

2092785 1 999 568
-7L3ZLL -227 489

3240312 3435640

,." 77 530 0
' 232433 -292724

'.' I 454 001 -16 528 577
5004276 -13 385 661

-2220 829 0
-44773 -t25234'; -77 530 0

-2343 t32 -L25 234

" -607 368 4 519 239
00

-607 368 -4m äe

'2 Os3 77Q -8 9916s6
!

4s2427A\13SrSgg*
i

6578054 j 4524278
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Org.nr.: 757200-9145

HSB brf Krönet i Göteborg

Redovisningsprinciper m. m.
Ärsredovisningen är upprättad enligt Ärsredovisningslagen och BoKöringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har
skett från BFNAR 2001:1 "Redovisning av inkomstskatter" då foreningen anser att en mer rättvisande bild av
föreningens resultat och stiillning därmed uppnås. Se även nedan under "Inkomstskatt".

Byggnader
Avskrivning sker enligt en 50-årig rak plan som grundar sig på anläggningarnas
a nskaffn i n gwä rde och förväntad nyttja ndeperiod.
Ärets avskivning uppgår till2,0 o/o av anskaffuingwärdet.

Ombyggnader
Avskivning på ombyggnader sker enligt raka avskrivningsplaner som sträcker sig över
10 år för porttelefonanläggning, föreningslokal20 år, badrum 45. år, bredband 5 år,
avfuKningsanläggning 10 år, lekplats l0 år och markanläggning 10 år.
Avskrivningen grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde och förväntad nytgande-
period.

Inventarier
Avskrivning sker planenligt med 200/o per år beräknat på inventariernas anskafftringwärde.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fond för yttre underhåll
Reseruering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på
föreningens underhållsplan.

Inkomsbkatt
Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintåikt om 3o/o äv taxeringwärdet med tillägg /avdrag för
finanslella poster (samt ev tomträtbavgäld). Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker
beskattning med 280/o på beräknat överskott.

övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningwärde om ej annat anges i not nedan.

övriga bokslutskommentarer
Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Innev. år Föreg. år
2
2

2
2
4

06-07-01
07-06-30

4

05-07-01
06-06-30Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda
Styrelsearuode och fritidskommittd
Revisorsarvode
Förtroendeman, löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

108 905
10 867

135 396
70 049

575 23r
L68 414
202 453
21 130m

99 010
9 879

119 503
63728

642 430
L78 999
208 842
28 442

325217-. 292120

övriga anstiillda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Uttagsskatt
Pensionskostnader och förpliktelser

l.', ,l'tl
ltl

lt 1 058 713

Totalt
Löner och aruoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift

t29244s /
o'4

I 3s0 833v
l5



Org.nr.: 757200-9145

HSB brf Krönet i Göteborg

Noter
06-07-01 05-07-01
07-06-30 06-06-30

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Vatten
Sophämtning
Tomträttsavgäld
Övriga avgifter
Förualtningsaruoden
Övriga driftskostnader

Avskrivningar
Byggnader
Inventarier

Ränteintlikter och likna nde resultatposter
Ränteintiikter avräkningskonto HSB Göteborg ek. för.
Ränteintiikter skattekonto
Övriga ränteintäkter

Rä ntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Erhållna räntebidrag
Räntekostnader kortfristiga skulder

120 t49

2 109 083
-492236

0

39 241

L 962 756
-642 668

226
1616847 L320 3r4

ry

c^lå,1tq1'i zq( na
'U"(

Nettoomsättning
Ärsavgifter
Hyror
övriga intiikter

uanv RoT-bidrag
Bruttoomsättning

Avsatt till inre fond

Drift
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
EI

Uppvärmning

13 194 190
618 316

pr/,k?C se816e
\-.-.,' 531600

@
-699 999

ffi

1 302 643
543 280
446 528
555 779

L 962087
473 702
305 27L
436 860
365 227
397 952
345 927

7 135 256

2433 997
58 788--frm-

60 2s8
12 035
47 856

13 814 468

-699 999ffi?6t

1 360 632
578 584
463 223
5r2425

2 L9884t
48L2723Jtq

f463 860 )
äTzBT-
369 095
t64 70t

ffi

t947 007
s2 s6x

1 999 568

17 L26
4 592

L7 523

L3 L94 456
56L297
58 715

-

7 t71 qb?

0

t6



Org.nr.:757200-9145

HSB brf Krönet i Göteborg

Noter 07-06-30 o6-06-30

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Byggnader och ombyggnader

In gående anskaffningwä rde,r
Byggnad
Porttelefonan läggning
Ombyggnad föreningslokal
Badrum
Bredband
AvfuKningsanläggning
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

BoKört värde

Taxeringwärde för Kortedala 40:3, 4Ot4, 4OzS, 44t2 och 4424

Byggnader
Mark

Markanläggningar

In gående anskaff ningwärde
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Inventarier

lngående anskaffningwärde
Ärets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokföft värde

Pågående nyanläggningar och förskott
P-däck etapp 1

Enhetsmätning
Kortläsare

Långf ristigt värdepap persinnehav
1 andel i HSB Göteborg ek. för.
Fyra andelar i Folkteatern
Medlemskap i Fonus

övriga fi nansiella anläggningstillgångar
Lägenhet nr 7

35 061 945
584272
661 161

38 000 000
978 888
27L 800

7s 558 066

-L8 t2206t
-t947 LL6

--?o 069 t77

55 /188 889

104 491 000
45 767 000

150 258 000.

858 810
868 810

-528 648
-86 881

-615 529

--.-ffi

521 665
44 773-- s66 438

-377 033
-s8 788

-435 BzL

t30 617

898 697
751 363
570 769-_mBn

3s 061 945
584 272
661 161

38 000 000
978 888
271 800

75 ss8 066

-16 261 935
-1 860 126

T 122 061

57 436 005

s9 350 000
26 042 000
85 392 oOO

868 810--re'810

-44t 767
-86 881

-528 648

340 162

396 431
t25234
521 665

-324 472
-52 561

-377 033

t44632

o

500
200
292
992

0
0
0

500
200
292

Not lt

17

77 530 0v



Org.nr.:757200-9145

HSB brf Krönet i Göteborg

Noter o7-06-30 06-06-30

Not 12 Lager
Liigenhet nr 7

Not 13

Not 14

Not 15

övriga kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Skattekonto
Övriga fordringar

Förutbetalda kosUrader och upplupna intäKer
Plusenergi
Försäkring
KabeFW Com Hem
Telia
HSB föreningsavgift
HSB arvode
Tomträttsavgäld
Korrigering inre fond
Upplupet räntebidrag
Ränta avräkningskonto

Förändring av eget kapital

77 530

166 992
54 576
37 703

259 27t

31 664
44 032
66 098

3 450
s8 6s0
98 826
LLsTLs fe t_

2500 <?. -
58 911
t4 295

@

Ärets resultat

0

0
65 038

0
65 038

0
46 204
69 409

0
58 6s0

101 800
115 715

0
27 492
38 323

@

Belopp vid årets ingång
Vinstdisp enl. stämmobeslut
Ärets resultat
Belopp vid årets slut

Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Nordea
Swedbank Hypotek
Nordea
Nordea
Stadshypotek
Nordea
Nordea

Balanserat
resultat

1 332 208
-r 436 072
L t47 527

I 332 208 2 753 360

4,460/o 2009-09-22 8 000 000 0
4,82o/o 2009-09-22 216?336 51 488

Nästa års
Låneinstitut Ränta Konv,dat

100 000

3,83o/o 2010-08-26 4 498 642
4,610/o 2010-08-26 5 500 000
4,98o/o 2011-06-01 10 000 000
4,760/o 20I2-03-2L 4 000 000

355 000
0
0

100 000
3,660/o Rörliqt 8 108 547 0

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

51 869 525 607 1188

51 262037

v
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Org.nr.:757200-9145

HSB blf Krönet i Göteborg

Noter 07-06-30 06-06-30

Not 17

Not 18

Not 19

604272

20 829
2298t
40 999

9 000
93 809

21 333
11 383
83 193
36 352
19 134
s 000

14 000
78 200

191 526
1L52624

t612745

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld

övriga kortfristiga skulder
Arbetsgivaravgifter
Källskatt
Mervärdesskatt
Depositioner

Upplupna kostnader och förutbetalda intäKer
Arbetsgiv. Avg. sem, Löneskuld
El Göteborg Energi
Fjärrvärme Göteborg energi
Vatten
Sophämtning
Revisionsarvode
Avgifter HSB

Upplupna semesterlöner
Upplupna räntor
Förutbetalda hyror och avgifter

607 448

16 852
t6 662
44 353

9 000
i6 867

28682
29 387

515 044
39 154
19 493

0
0

9s 862
27L922

1 155 798
2 155 342

Götebors, ae^ .Q..fl.ffi,/ 7

Vivi-Anne

vnfu
Nils Berghamn (

Vår revisionsberättelse narflf./Oiö] avgivits beträffande denna årsredovisningo,.
/*-,^

/;;K6-;;;
TW Rh,"hnufr^
k"i iSoR&Jl$""[B rörordnad revisor
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REVISIONSBERATTELSE

Till ftireningsstiimman i HSB Brf Krönet Organisationsnummer 757200-9145

Vi har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning i HSB
Bostadsrättsftirening Krönet i Göteborg ft)r råikenskapsåret 20060701-20070630. Det åir

styrelsen som har ansvaret ftir råikenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir att
årsredovisningslagen tillåimpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar åir att uttala
oss om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebåir att vi planerat
och genomfiirt revisionen fiir att med hög men inte absolut slikerhet ftirsåikra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen fiir belopp och annan information i r?ikenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprincipema och styrelsens tillåimpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort n2ir de upprättat
årsredovisningen samt att utvåirdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
fiirhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot åir

ersättningsskyldig mot fiireningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller fiireningens stadgar. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund ftir våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en råitfvisande
bild av ftireningens resultat och ståillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen åir fiirenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att fiireningsståimman fastställer resultatråikningen och balansriikningen ftir
ftireningen, behandlar resultatet enligt ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret.

AÄ
Göteborg den lf//o2007

Teiio Ruhonen
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Förklaringar

Förualtn in gsberättelse : Texten i årsreclovisn in ge n, dår
styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltnings-
berättelse .

Förvaltningsberättelsen skall enligt lag visa bl a vilka
som haft uppdrag i föreningen, det viktigaste som hänt
under året, redovisa fakta om antal anstållda etc.

I årsredovisningen ing;år dessutom resultat- och balans-
råkning. Till årsredovisning;en läggs revisionsberättelsen
samt andra handlingaq t ex lånespecifikation.

Resultaträkning: Resultatråkningen visar föreningens
samtliga intåkter och kostnader under det gångna verk-
samhetsåret.

De största kostnaderna brukar vara räntor, värme och
underhåll av fastigheterna.

Avskrivning på byggnader och inventarier är kostnader
som inte påverkar utbetalningar. Ståmmans beslut om
avsättning till fastigheternas framtida underhåll är också
kostnader som ej pår'erkar utbetalningar.

Ar intäkterna större än kostnaderna blir årets resultat
en vinst. Ar istället kostnaderna större har förlust upp-
srått.

Hur resultat disponeras beståms i föreningens stadgar
och fasställs av förenirrgsstämman.

Balansräkning: Balansråkningen visar de tillgångar och
skulder föreningen hade vid verksanrhesår'ets slut.

Tillgångarna kan bestå av fastigheter; inventarier och
likvida medel, dvs kontanter eller penear som satts in på
konto, och visar hur föreningens medel anvånts.

Balansräkningens skuldsida visar föreningens lån och
skulder; alltså hur föreningen fått medel,/pengar till
sin verksamhet. Hår finns också det egna kapital som
föreningen hade vid råkenskapsärets slut. Till skulderna
råknas också fond för inre underhåll. som är medlem-
marnas Pensar.

Samband mellan resultaträkning och
balansräkning: Resultatråkningen visar anringen en
vinst eller en förlust - eller att det går 'jåmnt upp", alltså
varken vinst eller förlust. Resultatet år också en del i ba-
lansräkningen.

Det svarar mot skillnaden mellan balansräkningens
tillgångar och skulder - dvs föråndringen i föreningens
egrra kapital. vilket Lrokför's på skuldsidan.

Det egna kapitalet kan också beskrivas som förening-
ens förmösenhet.
Om föreninsen gått med vinst under året ökar dess

mösenhet - och tvårtom vid förlust.

Omsättningstillgångar: Med ctetta menas andra
gångar ån anlåggningstillgångar.

Omsättningstillgångarna kan i resel omvandlas
pengar inom kortare tid än ett år.

för-

rill-

rill

Anläggningstillgångar: Med anlåggningstillgångar
menas sådana tillgångar, som är avsedda för långvarigt
bruk i föreninsen. Den viktisaste anläggningstillgången
år föreningens byggnader och mark.

Kortfristiga skulder: Det är skulde r som skall betalas
inorn ett år.

Långfristiga skulder: Fastighetslån är exempel på en
långfristig skulcl.

HSB i avräkning: Föreningens kassa förvaltas av HSB
Göteborg, som betalar rånta till bostadsrättsföreningen
för dessa pengar.

Förenineens konto hos HSB Göteborg kallas avräk-
ningskonto.

Likvida medel: Kontanter och andra tillgångar sorr
snabbt kan omvandlas till pengar - som t ex HSB i avräk-
ning.

Likviditet: Likviditeten år en förenines förmåga att
betala sina kortfristiga skulder, t ex löpande driftskostna-
der. Man får fram likviditeten senom att jåmföra omsått-
ningstillgångar med kortfristiga skulder. Föreningens
rörelsekapital år vanligtvis de "pengar" som blir över når'
kortfristiga skulder dras från omsättningstillgångar. De
medel (pengar) som då återstår utgörs av fond för inre
och vttre underhåll samt balanserat resultat.

Är omsättninestillsånsarna större ån de kortfristiga
skulderna är likviditeten positiv, ju större denna skillnad
är desto bättre år likviditeten.

Ar i stället skulderna större år likviditeten ne€iativ, och
styrelsen måste planera för hur likviditeten skall förbätt-
ras.

Ställda panter: F-ör att låna pengar krävs i reeel nåeon
form av såkerhet. I bostadsrättsföreninsen utgörs detta
av pantbrev/inteckningJar i fastigheterna. Detta kallas i

bokslutet "ställda panter".

Ansvarsförbindelser: Om föreningen gjort något åta-
gande, som inte bokförts som kort- eller långfristig skuld,
betecknas detta som ansvarsförbindelser. Det kan röra sig
om borgensåtaganden eller något avtalsenligt åtagande.

Fond för yttre underhåll: pöreningen skall årligen
avsåtta pengar till fond för yttre underhåll enligt särskild
plan.

Når större underhällsarbeten görs används pengar ur
denna fond.

Fond för inre underhåll: AvsåttninSJens storlek till inre
fond bestäms ar stl relsel..

I balansråkningen redovisas sumn)an av samtliga bo-
stadsråtters tillgodohavanden i fonden. Saldot för varje
lågenhet syns på specifikationen som medföljer avgifts-
avierna.

Värdeminskning byggnader: En byggnads livslångd
år alla de år som byggnaden kan anvåndas av medlem-
marna för ett bra och ekonomiskt boende. l,ivslångden
beror på förslitning och påverkix starkt av hur styrelse
och rnedlemmar sköter under hållet. Dår'för skr ivs värdet
ner i föreningens balansråkning.

Föreningsavgäld: För att tillgodose erforderlig kapi-
talbildning inom HSB-föreningen skall bostadsråtsfören-
ingarna enligt stadgarna och ekonomiska planen erlägga
avgäld. Denna utgår med totalt 2,5 % av produktionskost-
naden för förening, och erlåggs under en tjueo- eller tret-
tioårsperiod. Den avgåld, som ånnu inte erlagts, redovisas
under ansvarsfö rbindelser.
Föreningar som år byggda i början av 9O-talet och sena-
re, betalar ingen avgäld, utan detta våvs in i produktions-
kostnaderna.
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