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KALLELSE
Väl kom na ti I I fören in gsstämman för HSB Bostadsrättsföreni ngen Krönet
Datum: ONSDAGEN DEN 2 DECEMBER 2009
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.
Innehar 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 | 2009

Bostadsrätthavare Lägenhetsnummer

Ombudsfullmakt till HSB Brf Krönet i Göteborg
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2009

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

Ombudets namn:

Ort:

SVARSTALONG

Till föreningsstämman i HSB Brf Krönet onsdagen den2 december 2009,
kommer personer från lägenhet nr _ Vegetarisk mat

Underskrift

Anmälan om deltagande skall lämnas tillförtroendemans expedition på Fg. 19.

senast den 24 nov.



DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

3. Godkännande av röstlängd

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet

6. Fråga om kallelse behörigen skett

7. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsrapport

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fråga om arvoden för
a) styrelse
b) fritidskommitt6
c) revisor
d) mötesarvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Val av fritidskommitt6

17. Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

18. Motioner

19. Övrigt anmälda ärenden: Krönet 50 år

20. Avslutning



Styrelsen för
HSB Bostadsrättsfören i ng

Krönet i Göteborg

Org. nr: 757200-9145

får härmed lämna årsredovisning för föreningens
verksam het u nder räkenskapsåret

2008-07-01 2009-06-30



FöRVALTN I N GS B E RÄTTE LS E
HSB Bostadsrättsftirenins Krönet

MAL OCH VISIONER
Styrelsens mål för föreningen är att planera för framtiden så att fastigheternas standard
bevaras eller höjs och att medlemmarna skall få ett tryggt boende till låga kostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ARCT
o Energiöversyn samt det stora arbetet med att byta termostaterna i lägenheterna är nu

avslutat med gott resultat.
. Roy vår fastighetsskötare är fortfarande sjukskriven och föreningen har då anlitat

Wira FastighetsskötselAB 3 dagar i veckan måndag, onsdag och fredag.
. Postboxarna har tagits i bruk under verksamhetsåret.
o Styrelsen redovisar information om föreningen via "Nytt på Krönet" 2 ggr per år och

har nu även en egen hemsida: http://web.comhem.se/kronet

FöRENINGENS FASTIGHETER
Föreningen byggdes färdigt 1960 och omfattar 4 fastigheter som har beteckningarna
Kortedala 44:2, 40:4,40:5 samt 44:4. Produktionskostnad år 1960 var på 14,9 Mkr, vilket
omräknat i dagens penningvärde motsvarar 152 Mkr. Markvärdet är 45 767 000 kr och
byggnadsvärdet är 1O4 491 000 kr. Taxeringsvärdet för år 2009 är därmed 150 258 000 kr.

I dessa fastigheter finns sammanlagt 371 lägenheter, varav en är gästlägenhet, som kan
hyras av medlemmarna. Lägenheten har också varit mycket eftertraktad som uthyrnings-
lägenhet. Totalt har lägenheten varit belagd 106 nätter.
Vidare har föreningen B lokaler varav en samlingslokal "Träffpunkten" finns för uthyrning.
Denna lokal har varit uthyrd vid 1 18 tillfällen under verksamhetsåret.

Totalt omfattar föreninqen följande läqenheter och lokaler:
1 rum och kokvrå
1 rum och kök
2rum och kök
3 rum och kök 121 st
4 rum och kök 51 st

Medellägenhetsyta
Lokalyta

Garaae och parkeringsplatser.
Garageplatser 192 st
Parkeringsplatser 94 st

UNDERHALL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR

Under året har följande reparationer samt underhåll och investeringar utförts
Allerby måleri: Målning av källargolv på Fg. 13-17. Kostnad 14 600 kr.

Af f rör: Termostatbyte. Kostnad 1 209 230 kr.
Art Elektronik: Ljudanläggning plus projektor samt duk i Träffpunkten. Kostnad 55 369 kr.

Be green AB: Rabatter och utemiljön. Kostnad 153 300 kr.

Crawford: Reparation av garageportar + byte av garageportar. Kostnad 21 598 + 92 100 kr.

Ojega: Utebänkar, serveringsvagn samt bord tillTräffpunkten. Kostnad 28 688 kr.

Independia Consulting AB: lnstallation av radonsugar. Kostnad 91 900 kr.

J. Anders Bygg: Lagning av dräneringsrör samt återställning av trappa. Kostnad 76 950 kr.

Lek & Säkerhet: Basketkorg. Kostnad 10 300 kr.

1st
Bst

190 st

m2

m'

860
62

605



Podab: Tvättmaskin samt centrifug. Kostnad 37 484 + 1B 769 kr.
PSAB: Målning av taket i Parkeringsdäcket. Kostnad 232 910 kr.
Vågen AB: Konsultarvodenarvoden, framtagning av ritningar samt dagvattenbrunnar.
Kostnad 14 866 kr.
Västsvenska Spol & Slam AB: Spolning av dagvatten brunnar + filmning av avloppsstam
på Fg. 13-17. Kostnad 41 933 kr.
Moms ingår i priserna ovan.

rönvÄruTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Föreningen har genomfört en rad energisparåtgärder under 2007 till 2009. Det sista arbetet
var att byta ut radiatorventilerna mot modernare och mera energisnåla sådana. Nuvarande
ventiler installerades och injusterades 1 989.
Styrelsen planerar inga stora åtgärder under den närmaste framtiden. Det kan dock inte
uteslutas att större underhåll kan komma att bli aktuellt med tanke på föreningens ålder.
Inga större åtgärder är dock planerade under verksamhetsåret 2009-2010.
Föreningen fyller 50 är 2O10.

FÖRENINGSFRAGOR

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 november 2008 på Forum Kortedala Torg.
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i

samtliga entreer. 163 personer deltog, representerande 130 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 har 37 1 lägenheter/medlemmar.
Under året har följande överlåtelser ägt rum:

1 rum och kök 2 st
2 rum och kök 12 st
3 rum och kök 5 st
4 rum och kök 2 st

HSB Göteborg har även en medlemsandel.

Styrelse samt suppleanter
Christer Karlsson vald t.o.m. årsstämman 2010
Vivi-Anne Berglund vald t.o.m. årsstämman 2009
Lars Andersson vald t.o.m. årsstämman 2010
Nils Berghamn vald t.o.m. årsstämman 2010
Lennart Björk vald t.o.m. årsstämman 2009
Kjell Eriksson vald t.o.m. årsstämman 2009
Roland Nyström

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
HSB ledamot
Suppleant
Suppleant

Ing-Marie Gustavsson
Peter Malmqvist

vald t.o.m. årsstämman 2010
vald t.o.m. årsstämman 2009



Ghrister Karlsson
Ordförande

Vivi-Anne Berglund
Vice Ordförande

Lennart Björk
Förtroendeman

Lars Andersson
Sekreterare

Nils Berghamn
Vice Sekreterare

Kjell Eriksson
Ledamot

lng-Marie Gustavsson Peter Malmqvist
Suppleant Suppleant

Roland Nyström
HSB-representant

Styrelsemöten under verksamhetsåret
Under verksamhetsåret har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.

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

Arvoden
Under verksamhetsåret har arvodet till hela styrelsen varit 109 000 kr (2,5 prisbasbelopp)
och till fritidskommittön 23 478 kr enligt beslut på årsstämman. Föreningens revisor har
erhållit ett arvode pä 12 072kr.

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



Fritidskommitt6n

Lucia 2008
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Midsommarfirande på Krönet 2009



Verksam hets berätte lse fö r fritids kom m itt6 n 2008-2009

U nde r verksa m hetså ret har följande föreva rit.
Vi har hållit nio protokollförda arbetsmöten samt planerat och genomfört följande aktiviteter:

Under hösten 2008 anordnades följande aktiviteter:
. Skaldjursafton cirka 50
. "Sista dansen" på Stadsteatern 25
o Tipspromenad
. Tre filmkvällar
. Ljusstöpning
. Julpyssel
. Luciafirande
. Nyårsfirande
o Fotbolls- samt hockeykvällar

cirka 30
cirka 15-30
cirka 20
cirka 20
cirka 90
cirka 35
cirka 15-30

cirka 20
13
12
cirka 15-30
cirka 15
cirka 40
cirka 40
cirka 15-30
cirka 10

deltagare

Under våren 2009 hände bland annat följande:
o Pubkväll
o "Hunger" på Stadsteatern
o Whiskyprovning
o Fyra filmkvällar
. Vårpyssel
. Poängpromenad
o Vårstädning
o Fotbolls- samt hockeykvällar
. Midsommarfirande

Följande har också hänt på krönet:

- Marianne Berghamn och Siv Fernström driver väv- och pysselaktiviteter varje vecka.
- Gymnastiken håller igång varje vecka under ledning av Maria Sundvall.
- Boule spelas på planen vid Fg 19.

- Biblioteket i Träffpunkten har varit öppet i anslutning till filmkvällar.
- Bengt Johansson har som vanligt bidragit med uppskattad dragspelsmusik vid många
aktiviteter, varav insatsen i samband med luciafirandet särskilt bör framhållas.

Krönets fritidskommitt6: Leif Simonsson, Anne-Marie Lundström, Ulla Stjernman,
Lars Jonsson, Birgitta Adolfsson, Lena Hedberg och Monica Karnaris.



EKONOMIN

Avgifter
Under verksamhetsåret var avgifterna oförändrade och uppgick till 596 krlm2.
Resultatet för foreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande
resultaträkning med tillhörande noter. Föreningens finansiella ställning och likviditet vid
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande balansräkning med noter.

Femårsöversikt
Resultat och ställning (tkr): 2008/09 2007lOB 2006|07 2005/06 2OO4l05

Nettoomsättning: 14 507 14 070 13 711 13 114 13 039
Resultat efterfinansiella poster: -552 -421 1 861 1 664 -1 913
Balansomsättning: 66 932 70 666 65 277 63 283 73 856
Arsavgiftsnivå (kr/kvm): 596 596 577 577 577
Fond föryttre underhåll: 2377 3072 2753 2230 4594

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

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen föreslår följande disposition :

Disposition ur underhållsfond
Avsättning till underhållsfond
Balanserat resultat

2 592 821
- 563 095
2 029 726

-1 584 336
1 180 000
2 434 062
2 029 726

10



ffi
HSBs

Org Nr:757200-9145

btf Krönet i Göteborg

r$ffiffi

i iie'ii,-{riiftfut'lli Xirl{jl:iDrift Noa2 - " :ä3js iL6 ^"i'öi,$'6#
Planerat underhåll -1 584 336 -L745 3LO

Not 5 40920 72023
Not 6 -2 312 688 -2299 664

-227t768 -2227 64t

iffrldi#r1i
-11 213 -17 rL4

ffi#*#ä#ffiffiffiji,&f rii:l:JN$,$.f-{rN\N F'r

Förslag ti ll resultatdisposition

Fastig hetsskatt/avg ift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

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

Avsättning u nderhållsfond
Disposition underhållsfond
Netto avsättninS (-)/ disposition (+) underhållsfond

FaKiskt resultat

Not 3 -714 808 -399 838
Not 4 -2 152 515 -2 L74 772

-12787 375 -12 263 585

-1 180 000 -1 050 000
1 584 336 1 745 310

404 336 695 310

-158 7s9 256 863

ry
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ffi
HSBs brf

Balansräkning

Org Nr: 757200-9145

Krönet iGöteborg

2009-06-30 2008-06-30

An läggningstillgångar
Ma teriella anläggningstillgå ngar
Byggnader och ombyggnader
Markanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Fi na nsie I la a n lä gg n ingstillgå nga r
Långfristigt värdepappersinnehav
Övrigt

Summa anläggningstillgångar

Omsättningsti llgån9ar
Ko rtfristiga fordringa r
Avgifu-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Göteborg
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäKer

Kortfristiga placeringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 7
Not 8
Not 9
Not 10

Not 11

Not 12

63 108 421
125 531
120 000

0

61 400 382
166 404
95 145

3 150 125
63 354 052

992
80 000
s0 992

63 435 044

64 8r2 056

992
80 000
80 992

64 893 048

4 925
1 99s 540

Not 13 76 822
Not 14 619 363

2 696 650

Not 15 800 000

r 345
5 001 195

75 94L
693 98s

5 772 466

3 496 650 5 772 467

66 931 694 70 66s s1s

ry
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Org Nr: 757200-9145ffi
HSBs brf Krönet iGöteborg

Eget kapital
Eundet eget kapital
Insatser
Underhållsfond

Friff eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 16

r 334 678
2 376 779m
2 592 82r
-563 095

2029 726

s74L t83 6304278

Not 17 53 989 951-- $ 0dti0s1
56 509 549
56 509 549

Not 18 1 360 176 722 488
443 r25 1 885 197
228544 158 596

3 356 190 3 145 003
Not 19 87 32L 88 492
Not 20 1725 204 1 851 911

7 200 560 7 851 688

51 190 511 64 361 237

66 931 694 70 665 sls

L 334 678
3 072 089
4 406 767

2 335 959
-438 447--607 sl1

ff llidHfiillriliiii'::?,,1f1$fiiiiii,l$iiiiliiiiiiiiri#älrllHlXifä*rilir*;i Ytit$ii!iii:ti;i!{fi,/ti;ii,!::{#

Ställda säkerheter
Panter för fastighetslån 5g 407 300 58 407 300
varav frigjorda 200 000 200 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

ry
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blf Krönet i Göteborg

$I#äffiftF"#ÄFfiWf}K,6ffit,{#1ffi"iffifffiiritYffi,Wlii,glti;:1,4 {P,ttti!ii:F"%t%,"4i tittilFli:::i*llffii
Ärsredovisningen är upprättad enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd.

Byggnader
Avskrivning sker enligt en 50-årig rak plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde och
förväntad nyttjandeperiod. Ärets avskrivning uppgår till 2,0 o/o av anskaffningsvärdet.

Ombyggnader
Avskrivning på ombyggnader sker enligt raka avskrivningsplaner som sträcker sig över
20 år för föreningslokal, badrum 45 år,P-däck 30 år,avfuktningsanläggning 10 år, postboxar 20 är
kortläsare 20 år, entrddörrar 40 år, installation för enhetsmätning 20 år, energiåtgärder 20 år och
markanläggning samt lekplats 10 år som grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde
och förväntad nytgandeperiod.

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

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.

Inkomstskatt
Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter, Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker
beskattning med 28% på beräknat överskott.

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

rsit.$ffi 
i 
bö"1(5..i *lt6$idx#-"ök?,6

Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Föftroendevalda
Styrelsearvode
Revisorsaruode
Fötroendeman
Löner och andra ersättninoar
Sociala kostnader

övriga anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Uttagsskatt
Pensionskostnader och förpliktelser

Totalt

Löner och aruoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

794 6n 701 801

1 143 570 tA4475A

1

Innev. år

.iiiiltffitXilN

Föreg. år
2
z

2
2

2008-07-01 2007-o7-oL
2009-06-30 2008-06-30

132 478
L2 072

129 L72
0

75 220

t25 235
11 410

120 996
1s 857
69 459

348 942

472 I90
148 136
t44 780
29 522

3429s7

397 100
131 012
L4t 762
3L 927

t4



Org Nr: 757200-9'145ffi
HSBs

Noter

btf Krönet i Göteborg
2008-07-ol
2009-06-30

2007-o7-ot
2008-06-30

l.lYror
Ovriga intäkter
Varav intäkter enhetsmätning el
Bruttoomsättning
Avsatt till inre fond

il,*.dt'äiiiii$iii i* :,{!!$*,WliP,iiii :,9,i1:,L;-:;:1 tlii".r$}i1.å:i=it ii$i$}ffii\ii,L,i
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Ovriga avgifter (KabelTv, Försäkring)
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Kostnad enhetsmätning
Övriga drifukostnader

Enhetsmätning el
Utbdebiterade elavgifter
Elkostnad
kostnad gemensam el

tnöt$ilii,lltiiiF,å..ffi$ ;åi$,si$jt;iiiififfirilii;r,rlliriililli;li;1r,äli.:ii
Fastig hetsskatt/avg ift

ri* *, ,\lr\ tRRit*lfiöååiil l$tliiiittrr ili *;i,,li,j,llill'iji:t'lii
Byggnader och ombyggnader
Inventarier

*#äi#Bä.t$,ti

r*oti$ilitu,\lWFifiH$.1fi1l*töi i

Rä nteintäkter avrä kningskonto HSB Göteborg ek.
Rä nteintäkter skattekonto
Övriga ränteintäkter

,l$p$$,,;,:.i,l kåtikåli.s.*.Få,qCet och filin-ande re$g!tåti.öi*e-i-\.\i;iii
Räntekostnader långfristiga skulder
Erhållna räntebidrag
Räntekostnader kortfristioa skulder
Pantbrev

__---?'m- 

-'zffiiiiiji,j!\,i\{.lilrrtn\\rlltr,t:lili:ii,iijtii:i!, 1; ;1tt!1!ffii11)tr 1;;;ffi
2493 4t3 2453276
-182 091 -257 067

1366 0
103 455-----:3I2EE8- ---=2W

,ry
i

726 470
453 956

390 616

-700 000
14 769 893

-700 000----T4WW ---f4T69E

I'ji$l1illfillf,.t$$ ll$iiji.if,iliiiiisr.li$iffi ii$;rtir$;i.sir.furiii ,,

1 158 824 1 065 666
955 195
639 887
867 925

2 049 803
467 924
330 435
384 034
4L4 477
463 860

20 L07
284 352

886 426
731 279

944 L49
527 335

1 155 612
2 049 grl

5t7 409
321 066
378 735
365 783
463 860
114 083
338 949

714 808 399 838

59 202 51 811-----ZT52EI5 ---TiTm

-477 309

'rtt:i*.SiiåYft60 386
10 903

734

.N$
för.

687 042
-1 155 612------26'Eizo-'

ir' j1*il\ir,ffi i::i.'1n:t!:l{=*j$$fiji1i]i:i

32 998
873

7 049

390 616
-867 925

15
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Noter

brf Krönet iGöteborg

2009-06-30 2008-06-30

Ärets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Taxeringwärde för Koftedala 40:3, 4O:'4,40:5,44:2 och 44i4

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostäder
Mark - lokaler

Taxeringsvärde totalt

Ingående ackumulerade avskrivningar
Äreb avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

r$öts f,nq4tthrH*ir ii:tjlill, i' r,-; iifijiiXiLiliiili, titiiiiii:l' t$iliiiiill ltl;tliitiiilb{i
Ingäende anskaffningsvärde
Ärets investeringar
Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

3 760 579 7 947 577
87 266 222 83 505 643

-22 t05 261 -20 069 177
-20s2s40 -2 036 084

-24 157 B0I -22t05261

63 108 421 61 400 382

103 600 000 103 600 000
891 000 891 000----i04"9moo- --Tö4?91Tö0

45 400 000 45 400 000
367 000 367 000_@ffi----Effi

150 2s8 000 150 258 000

868 810

-702 406
-40 773

-615 529
-86 877

-435 B2r
-51 811

litii';:$ili{itif1,l
500
200
292

992 992

ry

----wr-------ffi
125 631 166 404

,-.'illllr,{I$I,fi lff fiiil],i!:i:=t::ti:jil*fiif.f,lil;il,iili582777 566 438
84 057 16 339----__5668-34---_-ffi

-487 632
-59 202

it!.f,t"riliriti:i1.Wffi$ffi1xlil$t;f'#, Jii:lr,irrjtåiitiri'äj;qj ilfffigi]i ;iij;;+..lll4iiål,Fffiill\lil
1 andel i HSB Göteborg ek. för. 500
Fyra andelar i folkteatern 200
Medlemskap i Fonus 292

-------:546T34 -&7zfr

120 000 95 14s

:;å;ntrrii[,lii lliliiiiiiilitiit;:, ,!,:!:,,iitlitl,lLp'i'iliiisti.till .. .,,..'.i:ii:riå#;#i *l0 3 150 125
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ffi
HSBs

Noter

Org Nr: 757200-9145

brf Krönet i Göteborg

2009-06-30 2008-06-30

lliiä. :{Sllypn]'ffäll t j riiiälffr iiii li:iiitlj:
Skattekonto

iwåi!{ffi,1|,#,f {/;/!l}
75 941__@-M

kostnader
s$,},H*iii

1!,.c1ifltjl(9lif.tJ;H,["tff, .-ti*Kl ] f.S"f iii#ild!,lfi]åqrl;,ä#,tf,rltg,i,.ii,ä,iiriib]fil$fi'iriiir,x, lliff,.ff1å1, 1i,,1=
Fastränteplaceringar HSB Göteborg ek. för.

itft*jtä11lHd"iHå.Hftiåigsliläå$tilffiFffitii"f,lii'1;"4:i:ilfi,i3 !;:!:l1ij1i:!i,!:t;!:i: lruflffing

381 049
2383L4

403 717
290 268

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

------Tfrt65 ---6Effi3-

ii1l;r:;;F::.1_L,':...:ffi VlW!|i,r.ilJiitiiiå"p.:L1f.!tW.tff,,:
800 000 0

Insaster fond resultat Arets resultat

-695 310 256 863 438 447
-563 095

Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

2,22o/o
4,460/o
4,6to/o
4,760/o
4,960/o
L,690/o
4,98o/o

rörligt
2009-09-22
2010-08-26
2012-03-2r
2012-03-30

rörligt
2011-06-01
2009-09-22

6 948 947
I 000 000
s 500 000
3 800 000
s 8s0 000
9 405 178

10 000 000
2 059 360

638 400
0
0

100 000
120 000
94 288

0
51 488Swedbank

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

53 989 9s1

48 549 247

^"/

t7



Org Nr: 757200-9145

skuld (nästa

,,#ffi.ffi,1ffi,ffi*,,ft' m $llft
Källskatt
Arbetsgivaravgifter
Mervärdesskatt
Ovriga kortfristiga skulder

räntekostnader

2009-06-30 2008-06-30

tifij:{!::::,:jj:l

16 488 t6712
L7 783
44 050

9 000
4732r AA492

'" :: :y w: : 
..; +Yo ,

17 68s
45 095

9 000

i!{,b,.l

övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter

* .st
Göteborg 5J ld ZOOS

*1-**"Ke.L,""-
Christer Karlsson

tsr L27
348 280

t 225 797----ffi

241 739
420 Lt3

1 190 0s9
I 851 911

/*'ku+$
d

$ 6uugiuitr beträffande denna årsredovisning

) d'l'YWt

Riksförbund utsedd revisor

#,"tri

/tl
T*iir
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Org Nr: 757200-9145

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSBs brf Krönet i Göteborg

Orga nisationsn u mmer 7 57 200-9 t45

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSBs brf Krönet i Göteborg

för råkenskapsåret 2008-07-01 - 2009-06-30

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår ockå att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när
de upprättat årsredovisningen samt att uWärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för våft uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid
med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en räWisande bild av föreningens resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Götebors -6L-lLroot

J*r- .
Bengt

Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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Förklaringar

Förvaltningsberättelse: Texren i årsredovisnir-rgen, clär
sq.relsen beråttar om verksamheten, kallas förvaltnines-
berättelse.

Förvaltningsberättelsen skall enligt lag visa bl a vilka
sorn hafi uppclrag i förer"ringen, det r.iktigaste som hänt
under året, redovisa fakta om at"rtal anstrillda etc

I årsredovisnir-rgen ingår dessLltom resultat- och balans-
räkning. Till årsreclovisningen läggs rer.isionsberättelsen
samt andra hancllingar, t ex lånespecif-rkation.

ResUltaträk1lingl Resultatråkningen visar förernngens
samtliga intåkter och kostnacler under det gångna verk-
samhetsåret.

De största kostnaderna brukar vara räntc.rr', värme ocl-r
underl'råll av fastigheterna.

Avskrivnine på byggnacler och inventarier är kostnader
som iute påverkar utbetälniltsar. Ståmmans beslut om
avsättnitrg till fastigheternas framtida unclerhåll år också
kostnader som ej pår'erkar utbetalningar.

Ar intäkterna större än kostnadema blir årets resultat
en vinst. Är istället kostnaderna srörre ltar förlust upp-
sråtr.

Hur resultat disponeras bestärns i löreningens stadgar
oclr fuststålls ar lörerrirrgsstämmilt.

Ba lanSrä knin g: Balansräkningen r,isar cle till gån gar oclr
skulder föreningen hade vid verksarnhemårets slut.

Tillgångarna kan bestå av fastieheter, irtventarier ocl-r
likrida meclel, clvs kontanter eller per-rgar som satts ir-r på
konto, oclt r.isar hur föreningens rnedel anvär-rts.

Balansräkningens skuldsida visar {öreningens lzin ocl-r
skulder; alltså hrtr föreninsen fått rneclel/penear till
sin verksamhet. Här finns ocksir det egna kapital som
föreningen hade vid riikenskapsårets slut. Till skulclema
räknas också fbnci för irtre ur-rclerhåll, som är rnedlern-
marnas Pengar.

Samband mellan resultaträkning och
balansräkning: Resultaträkningen visar antingen en
vinst eller en förlust - eller att clet går 'järnnt upp", alltså
varken virst eller förlust. Resultatet är ocksii en del i ba-
lansräkningen.

Det svarar rnot skillnaden mellan balansriikningcns
tillgångar och skulcler - dr.s förär'rch-ingen i fiireningens
egna kapital, vilket bokförs på skuldsidzrrr.

Det eglta kapitalet kan också beskrivas sorn
ens förmögenhet.
C)m förer-ringen gått mecl vinst under året ökar
mögenhet - och tr'årtorn vid förlust.

ftirerine-

cless för-

Omsättningstillgångar: Mecl ctetta mer-ras anclra rill-
går.rear är'r anläggnin gstillgån gar-.

Ornsättningstillgånsama kan i regel ornvandlas till
pengar inom kortare tid än ett år.

Anläggningsti||gångar: Mecl anläegningstilleålrg:lr
menas sädana tillgångar, sorn är :rvsedda för lår-rgvarigt
bruk i förer-ringcu. Den riktigaste anläegningstillgången
är förenineens bvggnader och mark.

Kortfristiga skulder: Det är skulcler sorn skall beLrlas
inom ett år.

Långfristiga skulder: Fastighetslån är exempel på en
långfristig skuld.

HSB i avräkning: Föreningens kassa fönalras av HSB
Göteborg, som betalar ränta till bostaclsrättsföreningen
för dessa pengar.

Föreningens konto hos HSB Götebors kallas awäk-
ningskor-rto.

Likvida medel: Konranrer och anclra tillgår.rgar som
snabbt kzrn omvandlas till per-rgar - som t ex HSB i ar,räk-
nlng.

Likviditet: Likviditeten är en förenings {örrnåga au
betala sina kortfiistiga skulcler, t ex löpande driftskostna-
der. Man fiir fram likvicliteten genom att-iätrföra omsätt-
ningstillgångar rned kortfristiga skulder. Förerurrgens
rörelsekapital år vanlietvis de "pengar" sorn blir över när
kortfiistiga skulder dras fiån omsämnirgsrillgår-rgar. De
medel (pengar) sorn då återstår urgörs av fbr-rd för inre
och _vttre unclerhåll samt balanserat resultat..

Ar omsättningstillgår"rgarna större än de kortfiistiga
skulderna är likviditeter-r positir,.,-iu större denna skillnad
är desto bättre år likviditeten.

Är i stället skuldema större är likviditeten negatir,, och

:?::.tr"" 
måste planera för hur likviditeten skall förbäu-

Ställda pantef: För att låna pengar krär,s i regel någon
form av säkerhet. I bostadsrättsföreningen uteörs cletta
av pantbrer',/intecknir-rgar i fastigheterna. Detta kallas i
bokslutet "ställda panter".

Ansvarsförbindelser: om förenir-rger.r gjort något åta-
gancle, sorn inte bokförts sorn kort- eller långfiistig skulcl,
betecknas detta som ansvarsförbinclelser. Det kan rrira sie
om borgensirtaganden eller något avtalsenligt åtagande.

Fond för yttre underhåll: Förenir-reen skalt årtigen
avsätta pengar till fond för yttre uncleriråll enlist särskild
plan.

När större unclerhållsarbeten görs anr'åncls peltgar ur
denna lbnd.

Fond för inre underhåll: Avsättninsens srorlek rilt inre
lorrrl bestlims av st1relscrr.

I balansräkningen redovrsas sul'nfflan av samtliga bG
staclsrätters tillgoclohavanden i fbnclen. Sirlclot för varje

:1iil1::, 
syns på specifikationen som rnedföljer avgifts-

Värdeminskning byggnader: En byggnacls liislängrl
iir allzr de irr sorn bvggr"raden kan anvzind:rs av rnedlem-
rnarna för ett bra och ekonorniskt boende. Livslångden
beror på Iörslitning och pår'erkas starkt :rv hur styrelse
och rnecllernrnar sköter ur-rdcrhållet. Där{ör skrivs vtit.det
ner i föreningens balansräkning.

Föfeningsavgäld: fr;r arr rillgodose erfbrderlig kapi-
talbilcLrile inom HSB-{öreningen skall bostaclsrättsfören-
ingarna enligt stadgarna och ekotrorniska planen erlägga
ar,gälcl. f)enna utgår rnecl totalt 2,5 % av produktionskost-
naden för förening, och erläggs uncler en tjLrgo- eller tret-
tioårsperiod. Den avgäIcl, som ännu inte erlagts, redovisas
under ansvarsförbindelser.
Föreninear som är b,vggda i början ar'90-urlet och sena-
re, betalar ingen avgäld, utan detta vävs in i produktions-
kostnaderna.
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