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KALLELSE

Välkomna ti ll föreningsstämman för HSB Bostadsrättsföreningen Krönet
Datum: ONSDAGEN DEN 1 DECEIiBER 2010
Tidpunkt: f9.00
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?

Make/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 I 2010

Bostadsrätthavare Lägenhetsnummer

Ombudsfullmakt till HSB Brf Krönet i Göteborg
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2010

Ombudet:
r Närståendefamiljemedlem (ftirälder/barn)
r Maka/make
r Annan medlem
r Ombud för juridisk person

Ombudets namn:

Ort:

SVAR$TALONG

Till föreningsstämman i HSB Brf Krönet onsdagen den 1 december 2010
kommer personer från lägenhet nr Vegetarisk mat

Underskrift

Anmälan om deltagande skall lämnas till förtroendemans expedition på FE. 19.
senasf den 19 nov.



DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

3. Godkännande av rcistlängd

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. Revisorernasberättelse

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 for
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 fritidskommittö

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

18. Motioner

19. Övrigt anmälda ärenden

20. Avslutning



Styrelsen för
HSB Bostadsrättsfciren i ng

Krönet i Göteborg

Org. nr: 757200-9145

får härmed lämna årsredovisning för föreningens
verksam het u nder räkenskapsåret

2009-07-0'l * 2410-06-30



FORVALTN I N GS B E RATT E LS E
HSB Bostadsrättsförening Krönet

MAt OCH VISIONER
Styrelsens mål för föreningen är att planera för framtiden så att fastighetemas standard
bevaras eller höjs och att medlemmarna skall få ett tryggt boende till låga kostnader.
Styrelsen redovisar information om föreningen via "Nytt på Krönef' 2 ggr per år och har även
en egen hemsida: hftp://brfkronet.se

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ARET
Medlemmama har under året via blockträffar informerats om Comhem och Canal Digitals
utbud av kabel-TV. Vid en extraståimma den 7 april 2010 bifölls förslaget från Canal Digital
och bytet till Canal Digital som leverantör av kabel-TV skedde den 1 juni. Utdelning av boxar
för att kunna se det digitala utbudet av kanaler har gjorts under maj. Avtalet med Canal
Digital gäller nu i tre år. Försöksverksamhet med kompostering under ett år har nu inletts.

FöRENING ENS FASTTG H ETER
Föreningen byggdes tärdigt 1960 och omfattar 4 fastigheter som har beteckningarna
Kortedala 44;2,40:4,40:5 samt 44:4. Produktionskostnad år 1960 var pä 14,9 Mkr, vilket
omräknat i dagens penningvärde motsvarar 150 Mkr. Marlcvärdet år idag 39 988 000 kr och
byggnadsvårdet är YA 797 000 kr. Taxeringsvärdet för är 2010 är därmed 150 785 000 kr.

I dessa fastigheter finns sammanlagt 371 lägenheter, varav en år gåstlägenhet, som kan
hyras av medlemmama. Lågenheten har också varit mycket eftertraktad som uthymings-
lägenhet. Totalt har lägenheten varit belagd 89 nåtter.
Mdare har föreningen 8 lokaler varav en samlingslokal 'Träffpunktenn finns för uthyrning.
Denna lokal har varit uthyrd vid 140 tillfällen under verksamhetsåret.

Totaft omfaftar föreningen föliande lägenheter och lokaler:
1 rum och kokvrå 1 st
1 rum och kök 8 st
2 rum och kök 190 st
3 rum och kök 121 st
4 rum och kök 51 st

Total I äge nhetsUta. medell ägenh etsyta samt lokalyta:
Lågenhetsyta 22 86O m2
Medellägenhetsyta 62mz
Lokalyta 605 m2

Garage och parkeringsplatsen
Garageplatser 192 st
Parkeringsplatser 94 st

UNDERHALL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR

Unden året har följande reparationer samt underhåli och investeringar utförts
Allel: Ominstallerad el ihobbyrummet. Kostnad 13 230 kr.
- " -: Ny armatur itrapphuset på Fg. 15 med rorelsedetektorer.4S 750 kr.
Allrör: Diverse tilläggsarbeten vid termostatbytet. Kostnad 290 107 kr.
- " -: Installation av 2 st spirovent air superior (termostatsystemet). Kostnad 83 000 kr.
Bor6ns brandredskap: Nödljusarmaturer i Träffpunkten. 13 775 kr.
Bravida: Torktumlare Miele. Kostnad 44184kr.
Crawford: Reparation av garageportrar. Kostnad 26 803 kr.
Dsb Städ: Rengöring av Träfipunkt samt bastun. Kostnad 20 506 kr.
Eliasson maskin: Reparation av traktom. Kostnad 34 431 kr.
lndependia Consulting AB: Radonsugar. Kostnad 30 000 kr.

bltk



Innerstadens Plåttjänst AB: Borttagning av snö och från hustak. Kostnad 9 950 kr.

- n' -: Byte av stulna stuprör. Byte av hängrännor. Kostnad 42362 + 13 125 kr.

J Anders Bygg: Nytt räcke vid vid gaveln av Fg. 49. Kostnad 37 250 kr.
- " -: Underhåll av söderfasad vid Fg. 13-17 inkl. stuprör. Kostnad 680 937 kr.

- " -: Underhåll av söderfasad vid Fg. 33-49 inkl. stuprör. Kostnad 941 762 kr.
- " -: Reparation av trappa vid cykelrummet vid Fg. 17. Kostnad 7 2OOkr'
Jansson & PartnerAB: Nya anslagstavlor vid Fg. 1949. Kostnad 33 085 kr.

l-innarhult trädgård och fastighetsservice: Tumlade stenytor P-däck. Kostnad 143 100 kr.

- " -: Träd och buskbeskärning. Kostnad 33 750 kr.

Optotech: Bokningssystem vid tvättstugan på Fg. 14. Kostnad 96 559 kr.

Partille skog och trädgård: Gräsklippare Klippo. Kostnad 7 450 kr.

RoslövAB: Ledstänger 2 st vid entrön vid Fg.4-14. Kostnad 9 250 kr.

Tuvan-stängsel AB: Dubbelgrindar 2 st. Kostnad 31 750 kr.

Moms ingår isamtliga priser ovan.

FöRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under hösten 2010 har en uppgradering av ventilationssystemen genomförts för att kunna
klara nuvarande och framtida krav vid ventilationskontrollerna (OVK).
En försöksverksamhet genomförc nu med ett nytt bokningssystem vid tuättstugan på Fg. 14.

Om försöket faller väl ut kommer det nya bokningssystemet att genomföras vid samtliga
tuättstugor.
En försöksverksamhet genomförs också vad avser kompostering. På sikt förväntas hantering
av soporna förändras inom föreningen. Styrelsen kommer att återkomma när denna ftåga blir
aktuell. Våra grannföreningar har redan genomfört sådana åtgärder.
På sikt måste föreningen åtgärda dräneringen runt husen på liknande sätt som vår grann-
förening Brf. Kortedala nu har gjort. Det kommer att bliett omfattande arbete med att gräva
upp runt samtliga hus.

FöRENINGSFRAGOR

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 2 december 2009 på Forum Kortedala Torg.
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i

samtliga entröer, 168 personer deltog, representerande 136 lägenheter. Ståimman valde
enhälligt Göran Johansson att leda föreningens årsstämma.
Efter genomgången årcredovisning bjöds på landgång samt kaffe med kaka och som
traditionel I avslutning fanns även ett lotteri.

Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen har 371 lägenheter och 449 medlernmar vid verksarnhetsårets slut.
Under året har följande överlåtelser ägt rum:

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

1st
14 st
11 st
1st

HSB Göteborg har en medlemsandel.

Styrelse samt suppleanten
Ordförande
Vice ordforande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
HSB ledamot

Christer Karlsson vald t.o.m. årsstämman 2010
Kjell Eriksson vald t.o.rn. årsståmman 2011

Lars Andersson vald t.o.rn. årsstämman 2010
Nils Berghamn vald t.o.m. årsstämman 2010
Lennart Björk vald t.o.m. årsstämman2O11
Ing-MarieGustavsson valdt.o.m. årsstämman2O'11
Peter Malmqvist vald t.o.m. årsstämman 201'l
Larc Eriksson vald t.o.m. årsstämman 2010

"Cw\
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Roland Nyström



Ghrister Karlsson
Ordförande

Kjell Eriksson
Mce Ordförande

Lennart Björk
Förtroendeman

Lars Andersaon
Sekreterare

Lars Eriksson
Suppleant

Nils Berghamn
Vice Sekreterare

lng-Marie Gustavsson
Ledamot

Peter Malmqvist
Suppleant

Roland Nyström
HSB'rePr€sentant

Styrelsemöten u nder verksamhetsåret
Under verksamhetsåret har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.

Firmatecknare
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit Christer Karlsson, Lennart Björk, Kjell
Eriksson och Lars Andersson. Två i föreningen tecknar firma.

Arvoden
Underverksamhetsåret har arvodet till hela styrelsen varit 108 250 kr (2,5 prisbasbelopp)
och till tritidskommitt6n 23 295 kr enligt beslut på årsstärnman. Föreningens revisor har
erhållit ett arvode på 11 950 kr.

Revisorer
Revisorer har varit Bengt Johansson med lngemar Carlsson som suppleant, valda av
föreningen samt en revisor från BoR.evision AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisor,

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

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

Förtroendeman samt övriga anställda
Förtroendeman: Lennart Björk {även ledamot istyrelsen)
Fastighelssköare: Roy Boström (sjukskiven del av året) samt Janne Ragnemar från Wira
Lokalvårdare: Pamela Lehtinen samt Maire Lehtinen

FritidskommiS6n

Maire LehtinenPamela Lehtinen Roy Boström Janne Ragnemar

Midsommarfirande på Krönet 2010
$F



Verksa m hetsberätte lse fö r friti dskom m itt6n 2009 -2 0 I 0

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

Under hösten 2009 anordnades följande aktiviteter:

/ Lunchteater föreställning 12 -' -

{ Skaldjursafton
/ Ölprovning

{ Tipspromenader,/ Tre filmkvällar

Ljusstöpning
Julpyssel
Luciafirande
Nyårsfirande
Fotbollsmatcher

cirka 50 deltagare
20 -'-
cirka 30 -' -
15-35 -o-

33
cirka 100
cirka40 -"-
15-30 - " -

- " - (varav 10 barn deltog)
tt

deltagare
- 

,r-

I 597,ö0 kr

6 000,00 kr
5 54't,00 kr

2 056,ö0 kr
ip\lx
I

(Den nya projektorn med storbildvisning har blivit en stor succ6)
37 - " - (varav 11 bam deltog)

Under våren 2010 hände bland annat följande:
/ Pubkväll cirka2O,/ "Hanfuerkarna" på Stadsteatern 17
r' Lunchteater föreställning 4 st 6 - 12,/ Whiskyprovning
{ Filmkvällar 4 st

Poängpromenad
Vårctiidning
Fotbollsmatcher 5 st
Hockeymatch 1 st
Midsommarfirande (4 året)

lngående balans frän föregående år 2009-07-01

llttag från handkassan under verksamhetsåret
Kostnadema för aktiviteter under äret {se ovan}

Behållning f kassan 2010-07-0'N:

10 -" -
35-50 -"-
cirka35 -"-
cirka 35 -'-
15 * 30 -',-
I -',-
cirka 20 -'-

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. (minskande antalspelare)
- Biblioteket iTräffpunkten har varit öppet i anslutning tillfilmkvällar.
- Bengt Johansson har som vanligt bidragit med uppskattad dragspelsmusik vid många
aktivitetet varav insatsen i samband med luciafirandet särskilt bör framhållas.

Krönets fritidskommittö: Leif Simonsson, Anne-Marie Lundström, Ulla Stjemman, Lars
Jonsson, Birgitta Adolfsson, l-ena Hedberg och Monica Kamaris. ( se aktuell information om
fritidskommitt6n och dess aktiviteter på Krönets hemsida: http://brfkronet.se )

Bilag a till Frittdskom m itt6n s verksa mhe{söeräffels e över räkenskapern a :



EKONOMIN

Avgifter
Under verksamhetsåret var avgifterna oförändrade och uppgick till 596 kr/mz. Sedan
styrelsen behandlat budgeten för kommande verksamhetsår har man beslutat höja
årsavgifterna med 3 oÄ trän 2O1O-07-A1.
Resultatet för föreningens verksamhet under råkenskapsåret 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): 2009110 2008/09 20A7|OB 2006107 2005/06

Nettoomsättning: 14 649

Resultat efter finansiella poster -1 213

Balansomsättning: 64 510

Arsavgiftsnivå (kr/kvm): 596

Fond för yttre underhåll: 1 972

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen föreslår följande disposition:

Disposltion ur underhållsfond
Avsättning till underhållsfond
Balanserat resultat

14 507

-552

66 932

596

2 377

2 434 062
-1 214 667
1 219 395

-2 513 037
1 265 000
2 467 432
1 219 395

14 070

421

70 666

596

3 072

13711 13114

1 861 1 664

65277 63 283

577 577

2753 2230

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

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

A
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ffi
HSBs brf

Resultaträkning

Org Nr:757200-9145

Krönet i Göteborg
2009-07-01 2008-07-01
2010-06-30 2009-06-30

Drift
Planerat underhåll
FastighetsskatVavgift
Avskrivningar
Su m ma fastighetskostnader

Not 2 -8 948 503
-2 513 037

Not 3 489 613
Not 4 -2 149 026-]ffi.

-8 335 716
-1 584 336

-714 808
-2 152 sls

-t2787 375

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

Not 5
Not 6

6 770
-1 768 354-- ri76Tffi'

40 920
-2 312 688
-2 27r 768

Inkomstskatt -1 781 -tt 2L3

Förslag till resultatdisposition
Avsättning underhållsfond
Disposition underhållsfond
Netto avsättning (-)/ disposiUon (+) underhållsfond

Resultat efter fondförändri ng

.-:{ ?EI 9qq" * :1 19Q9QQ2st3037 1 584 336
t248037 4M336

33 370 -158 759

ffF



ffi
HSBs bd

Balansräkning

Org Nr: 757200-9145

Krönet i Göteborg

2010-06-30 2009-06-30

Anlåggningstillgå ngar
Mateiella a nläggningstillgånga r
Byggnader och ombyggnader
Markanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Fl n a n sie I la a nägg n in g stillgå n g a r
Långfristigt värdepappersinnehav
Övrigt

Summa anläggningstillgångar

Omsättn ingstillgå ngar
Kortrristiga fordrtngar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avökningskonto HSB Göteborg
&riga fordringar
Rirutbetalda kostnader och upplupna intåiKer

Kortfristiga placeringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 7
Not 8
Not 9

Not 10

Not 11
Not 12

61 oss 881 63 108 421
84 858 12s 631
72447 120 000
39 044 0

6L252230

992
80 000------mffi

@

63 354 052

992
80 000- 80'992

13-'435@'

5 108
23260L9

Not 13 76724
Not 14 768 595

Not 15

3 L76 446

0

4925
1 995 540

76 822
619 363

2 696 650

800 000

3 176446 3 496 550

64 soe 668 -E.mE- ..,\'
r*&
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Org Nr: 757200-9145

HSBs btf Krönet i Göteborg

Balansräkning 2010-06-30 2009-06-30

Eget kapital
Bundet eget lapibl
Insatser
Underhållsfond

Fritt qet l@pibl
Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Långfnistiga skulder
Skulder till kediUnstitut

Kortrristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intiiKer

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 16

Not 17 51 681 508
5T65i3ö5'

Not 18 1 960 000
736 3r7
LL7 477

3 608 862
Not 19 118 105
Not 20 I 760 882

t334 678
t972443
3307 Lzt

2 434 062
-L 2t4 667
1 219 395

-Edi16- --Ei6t

| 334 678
2376779
3 7tt 457

2592821
-s63 09sffi

53 989 9s1
53 989 9s1

1 360 176
443 L25
228544

3 3s6 190
87 32t

L72s 204

-FSi643 --72ööm'
59 983 1sl 61 190 511

64 509 668 66 931 694

Ståillda säkerheter
Panter för fastighetslån

uanv fnpjorda

Ansvarclörbindelser
Fastigo Garantibelopp

58 407 300 s8 407 300

200 000 200 000

t4755 .
wF
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Org Nr:7572A0-9145

btf Krönet i Göteborg

Ärsredovisningen är upprättad enligt Ärsredovisningslagen och BoKöringsnämndens (BFN) allmänna råd.

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

Ombyggnader
Avskrivning på ombyggnader sker enligt raka avskrivningsplaner som sträcker sig över
20 år för foreningslokal, badrum 45 år,P-däck 30 år,avfuktningsanläggning 10 år, postboxar 20 år
kortläsare 20 år, entrddörrar 40 år, installation för enhetsmätning 20 år, energiåtgärder 20 år och
markanläggning samt lekplats t0 år som grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde
och förväntad nyttjandeperiod.

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

Fond ör yttre underhåll
Reseruering för framtida underhåll av föreningens tastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på

föreningens u nderhål lsplan.

Inkomstskatt
Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker
beskattning med 26,30/o på beräknat överskott.

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

Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Innev. år Föreg. år
2
2

2
2

Aruoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda
Styrelsearvode
Aruode fritidskommitte'
Samma nträdesersåttninga r
Revisorsaruode
Förtroendeman
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

övriga anstiillda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Uttagsskatt
Pensionskostnader och förpliktelser

Totalt

Löner och aruoden ingär i personalkostnader under not 2 Drift,

2009-o7-ot 2008-o7-o1
2010-06-30 2009-06-30

108 250 109 000
23295 23478

00
11950 12072

L32972 t29 L72
0

65 895
0

75 220
342362 348942

522970 472t90
L643t7 148 136
158 979 t44780

9 996 29522

-6mm.@-m.

t2
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HSBs

Noter

Org Nr:757200-9145

bil Krönet i Göteborg
2009-07-01 2008-07-0r.
2010-06-30 2009-06-30

Hyror
Övriga intäKer

Varav intäkter enhebmiitning el

Bruttoomsättning
Avsatt till inre fond

869 63s
892 301

772 238

886 423
73L282

687 M2
t5348877 L5207 267

-699 999 -700 000

-;iE6Tti6- 
---T:[5Dmr

158 824
944 t49Fastighetsskötsel och lokalvård

Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Ovriga avgifter
Förualtningsaruoden
Tomträttsavgäld
Ovriga driftskostnader

Enhetsmätning El
Utdebiterade elavgifter
Elkostnad
kostnad gemensam el
x I årets kostnad för gemensam el ingår kostnaden för elavläsning, L20 644 kr

288 88s 338 949rem'trT--ffi6-
772238 697 042

-1 387 528 -1 155 612
----.GI5:IE0- --=ffi

L t24 L20
s81 783

1 387 528
22t2 r49

s04 956
338 932
393 627
436 481
474 736

s27 335
1 155 612
2163994

5L7 409
321 066
37873s
365 783
,163 860

*Andring i skattelagstiftningen medförde att redovisad skatt per 2009-06-30 avsåg 18 månader,
innevarande räkenskapsår och framåt redovisas 12 månaders skatt.

Inventarier
2 093

----UT:i!tT,i6- --ffi:l5

ffi
RåinteintiiKer avräkningskonto HSB Göteborg ek. för. 5 430 32 998
Ränteintii kter skattekonto
Ovriga ränteintälGer

0
1 3/10

873
7M9

Erhållna räntebidrag
Räntekostnader kortfristiga skulder

-109 445
L2

-182 091
1 366----7t6EFr --3ffi88-

NKQ.
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HSBs

Noter

Org Nr: 757200-9145

brf Kdnet i Göteborg

20to-06-30 2009-06-30

Äreb investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Äreb avskrivninEar
Utgående alrskrivningar

Bokfiirt värde

Taxeringwärde for Kortedala 40:3, 4O:4, 40:5, 44:2, och 44:4

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostäder
Mark - lokaler

Taxeringwårde totalt

Ingående anskaffningwärde 868 810 868 810
utöående ackumuleåde anskaffningwården 

---36ETi0' --ffiiit

0 3 760579*-ww
-24L57 80t -22L0526r
-2 052 540 -2052540

-T67iit34T -2Tiy60T

61 055 881 63 108 42t

109 600 000 103 600 000
1 197 000 891 000

-Ii0797000' 
--Tffi9mto'

39 600 000 45 400 000
388 000 367 000

150 785 000 150 258 000

-743L79 -702406
40773 -40773_-------:ffire
84858 125 531

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

-546 834
-55 713

487 632
-59 202-----w ----*-546'63{'

72447 120 000

p,t6
I

iliå".v,** iiii'$i,';
Ingående anskaffningwärde 666 834 582777
Ärets investeringar 8 160 84 057
Utgående ackumulerade anskaffningwärden 674 994 666 834

Ingående avskrivningar
Ärets avskrlvningar
Utgående avskivningar

Bokföt vårde
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HSBs

Noter

Org Nr: 757200-9145

brf Krönet i Göteborg

2010-06-30 2009-06-30

Pågående nyanläggningar VentilaUon 39 i44 - ö

Fyra andelar i Folkteatem
Medlemskap i Fonus

---_m-*.-re

Handkassa, fritidskommittd 2A57 0
76724 76A22

200 200
292 292

Upplupna intäKer

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

Insatser fond resultat Äreb resultat

-404 336 -158 759 563 095

Låneinstitut l-ånenummer Konv.datum

Nordea
Nordea
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

39788472982
39788r'.72990
12-124731-679233
L2-LZ473[-725730
r2-L2473t-7ffi928
t2-L2473L-768929
124731535846

201G08-26
20t2-03-2r
2012-03-30
201G08-17
2012-09-01
201S09-21
2011-06-01

4,6Lo/o
4,760/o
4,960/o
L,44o/o
2,93o/o
1,560/o
4,98o/o

5 500 000 0
3 700 000 100 000
5 730 000 120 000
9 108 034 500 000
7 625 000 500 000
8547 832 384 000

10 000 000 0
53 641 508 1 960 000

Lån gf ristiga skulder exkl usive kortfristig del

Om fem år beräknas nwarande skulder till keditinstitut uppgå titl

5L 681 508

43 841 508

(
,'&tlt
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Ory Nn 7572@-9145

brf Krönet i Giiitebog

2010-06.30 2009-05-30

Arbetsgi\raraurer
Meryårdesskatt
Övriga kodfristiga skulder

25A92
$53!t
9 000------TI6TF

L7 78
,14 050

9 000------6'm

to{z27
övi'igå upplupna koshader
ffirutbeblda hyrcr octt avglfter

393746 348 280
1 262 909 1725797

176{t882 t725ZO4

Göreborg -%^M-^t tu

)r,/
t/" "/ ./

,*.-v:':<|J2"-azfZla:*--
lats Åndersson

Vår rcvlsionsberåtterre rn./OJOå? awvis bebäffand€ delna å

Av HSB Rilsöårmd utsedd let bor
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Org Nr: 757200-9145

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSBs brf Krönet i Göteborg

Organisationsnummer 757200-9145

Vi har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens förvaltning i HSBS brf Krdnet i Göteborg
för räkenskapsåret 2009-07-01 - 2010-06-30

Det år styrelsen som har anwaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillåmpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ans\rar är att uttalä oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision,

ReMsionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige, Det innebär att vl planerat och genomftirt revisionen för att med
hcig men inte absolut slikerhet försäka oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fulakigheter. En revision innefuttar
att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprincipema och sfielsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppslcthingar som styrelsen gjort
når de uppråttat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag ftir vårt
uttalande om anwarsfrlhet har vi granskat väsendiga beslut åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot fiireningen. Vi har åven granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i

strid med bostadsråttslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. M anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
stillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen år förenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker att ftireningsstämman fastståiller resultatråikningen och balansråkningen fijr föreningen, behandlar resuhatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter anwarsfrihet för räkenskapsåret.

eot"oors1flbzoto

Av HSB Riksförbund utsedd revlsor
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Förvaltningsberättelse: Texren i årsredovisningen, där
stpelsen 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 anställda etc.

I årsredovisningen ingår dessutom resultat- och balans-
räkning. Till årsreclovisningen läggs revisionsberåttelsen
samt andra handlingar, t ex lånespecifikation.

Resultaträkning: Resultaträkningen visar förenrngens
samtliga intäkter och kostnader under det gångna verk-
samhetsåret.

De största kostnader-na brukar vara räntor. värme och
underhåll av fastigheterna.

Avskrivr-ring på byggnader och inventarier är kostnader
som inte påverkar utbetalningar. Ståmmans beslut om
avsättning till fastigheternas fiamtida underhåll är också
kostnader som ej påverkar utbetalningar.

Ar intäktema stöne än kostnadema blir årets resuhar
en vinst. Ar isället kostnaderna större har förlust upp-
stätt.

Hur resultat disponeras beståms i föreningens stadgar
och fastställs av föreningsstämman.

Balansräkning: Balansräkningen visar de tillg'ångar och
skulder föreningen hade vid verksamhetsårets slut.

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

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

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

Det svarar mot skillnaden mellan balansräkningens
tillgångar och skulder - clvs föränclrineen i föreningens
egna kapital, vilket bokförs på skuldsiclan.

f)et egna kapitalet kan också beskrivas som
ens förmögenhet.
Om föreningen gått med vinst under året ökar
mögenhet - och tvärtom vid förlust.

förening-

dess för-

Omsättningstillgångar: Med detta menas andra till-
gångar än anläggningstillgångar.

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

Anläggningstillgångar: Med anläggningstillgångar
menas sådana tillgångar, som är avsedda för långrarigt
bruk i föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången
är föreningens byggnader och mark.

Kortfristiga skulder: Det är skulder som skall betalas
inom ett år.

Långfristiga skulder: Fastighetslån är exempel på en
långfiistig skuld.

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

Föreningens konto hos HSB Götebore kallas awäk-
ningskonto.

Likvida medelt Konranrer och andra tillgångar som
snabbt kan omvandlas till pengar - som t ex HSB i awäk-
ning.

Likviditet: Likviditeten är en förenings förmåga att
betala sina kortfiistiga skulder, t ex löpande driftskostna-
der. Man får fiam likviditeten genom atr jämföra omsärr-
ningstillgångar med kortfristiga skulder. Föreningens
rörelsekapital är vanligwis de "pengar" som blir över när
kortfristiga skulder dras från omsättningstillgångar. De
medel (pengar) som då återstår utgörs av fond för inre
och yttre underhåll samt balanserat resultat.

Ar omsättningstillgångarna större ån de kortfiistiga
skulderna är likviditeten positiv,.ju större denna skillnad
är desto bättre år likviditeten.

Ar i suillet skulderna större är likviditeten negativ, och
sqrelsen måste planera för hur likviditeten skall förbätt-
ras.

Ställda panter: För att låna pengar krävs i regel någon
form av säkerhet. I bostadsrättsföreningen utgörs detta
av pantbrev/inteckningar i fastigheterna. Detta kallas i
bokslutet "ställda panter".

Ansvarsförbindelser: om föreningen $ort 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: Föreningen skall årligen
avsätta pengar till foncl för lttre underhåll enligt särskild
plan.

När större uncierhållsarbeten görs används pengar ur
denna fond.

Fond för inre underhåll: Avsättningens srorlek till inre
fbnd bestäms av stlrelsen.

I balansräkningen redovisas summan av samtliga bo-
stadsrätters tillgodohavanden i fbnden. Saldot för varje
lägenhet syrs på specifikationen som medföljer avgifts-
a\.lerna.

Värdeminskning byggnader: En byggnads livslängct
år alla de år som byggnaden kan användas av medlem-
marna för ett bra och ekonomiskt boende. l-ivslängden
beror på förslitning och påverkas starkt av hur styrelse
och medlemmar sköter underhållet. Därför skrivs vårdet
ner i föreningens balansräkning.

FöreningSavgäld: fOr am rillgodose erforderlig kapi-
talbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsfören-
ingarna enligt stadgarna och ekonomiska planen erlägga
avgäld. Denna utgår med totalt 2,5 % av produktionskost-
naden för förening, och erläggs under en {ugo- eller tret-
tioärsperiod. Den avgäld, som ännu inte erlagts, redovisas
under ansvarsförbindelser.
Föreningar som är byggcla i bö{an av 90-talet och sena-
re, betalar ineen avgåld, utan detta vävs in i produktions-
kostnaderna.
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