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KALLELSE

Välkomna ti | | fören i ngsstämman för HSB Bostadsrättsfören in gen Krönet
Datum: ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 20il
Tidpunkt: 18:00
Lokal: A-salen i FORUM, Kortedala Torg

OMBUDSFULLMAKT
Enligt foreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämman
genom ombud. Detta kan utnyttjas om man själv inte har mojlighet 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 (foretag) kan foreträdas av annan än ovanstående.

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

Ombudsfullmakt till HSB Brf Krönet i Göteborg
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2011

Ombudet:
r Närståendefamiljemedlem(forälder/barn)
r Maka/make
r Annan medlem
r Ombud for juridisk person

Ombudets namn:

Ort: den I 2011

Bostadsrätthavare Lägenhetsnummer

SVARSTALONG

Till föreningsstämman i HSB Brf Krönet onsdagen den 23 november 2011
kommer personer från lägenhet nr Vegetarisk mat

Underskrift

Anmälan om deltagande skall lämnas till förtroendemans expedition på Fg. 19.
senasf den 14 nov.



DAGORDNING:

1. Val av ordforande vid stämman

2. Anmälan av ordförandes val av protokollforare

3. Godkännande av röstlängd

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer jämte ordforanden justera protokollet

6. Fråga om kallelse behörigen skett

7. Styrelsensårsredovisningochverksamhetsrapport

8. Revisorernas berättelse

L 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 for styrelsen

12. Fråga om arvoden för
a) styrelse
b) fritidskommittö
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

20. Avslutning



Styrelsen för
HSB Bostadsrättsfören i ng

Krönet i Göteborg

Org. nr: 757200-9145

får härmed lämna årsredovisning för foreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2010-07 -01 2011-06-30



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

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

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ARET
Ventilationen i lägenheterna har förbättrats med nya spaltventiler samt ventilations hål ut till
balkongerna. Atgärder har gjorts inför årets OVK besiktning (Obligatorisk Ventilations
Kontroll) av höghusen med anledning av man visserligen godkände ventilationen vid förra
besiktningen, men att ventilationen måste förbättrats infor årets besiktning, som nu också
har godkänts. Nytt bokningssystem har införts vid tvättstugan på Fg. 14. Systemet för
styrning av värmen har uppdaterats for att minska energibehovet.

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 pä 14,9 Mkr, vilket
omräknat i dagens penningvärde motsvarar 150 Mkr. Markvärdet är i dag 39 988 000 kr och
byggnadsvärdet är 110 797 000 kr. Taxeringsvärdet för är 2011 är därmed 150 785 000 kr.

I dessa fastigheter finns sammanlagt 371 lägenheter, varav en är gäst lägenhet, som kan
hyras av medlemmarna. Lägenheten har också varit mycket eftertraktad som uthyrnings
lägenhet. Totalt har lägenheten varit belagd 131 nätter.
Vidare har föreningen 8 lokaler varav en samlingslokal "Träffpunkten" finns för uthyrning.
Denna lokal har varit uthyrd vid 146 tillfällen under verksamhetsåret.

Totalt omfattar föreninsen 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 äse n h etsvta. medel I äqen hgtsyta sa mt lokalvta:
Lägenhetsyta 22 860 m'
Medellägenhetsyta 62 m2

Lokalyta 605 m2

Garaoe och parkerinqsplatser.
Garageplatser 192 st
Parkeringsplatser 94 st

UNDERHALL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR

Under året har följande reparationer utförts:
Alingsås glascenter: Tvättstugedörr på Fg. 14. Kostnad 20 781 kr.
Roslöv: Dörrautomatik på dörr till tvättstugan på Fg. 14. Kostnad 17 500 kr.
Allel: Strålkastare baksidan av stora höghuset. Kostnad 13 851 kr.
Grawfoord: Ny fotocell till garageport. Kostnad 13 265 kr.
J. Anders Bygg: Byte brunn, reparation garagetrappa samt infart traktorgarage. 39 497 kr.

Under året har följande underhåll utförts:
Antifukt: Torkaggregat 3 st. m.m. Kostnad 93 750 kr.
Bravida: Torktumlare 2 st. Kostnad 45 668 kr.



Miefe: Tvättmaskin 1 st. Kostnad 29153kr.
Kortedala glasmästerl AB: Fönster 3-glas 7 st. Kostnad 32 493 kr.
Västsvenska spol & slam AB: Spolning dagvattenbrunnar. Kostnad 11 044 kr.
ISAB: Ventilationsåtgärder inför OVK besiktning. Kostnad 1 364722kr.
Fastighetsskötare exp: Målning och tapetsering av lunchrum, ny belysning, ny
golvbeklädnad samt snickeriarbeten. Kostnad 106 222kr.

Under året har följande investeringar utförts:
Agria trädgårdsmaskiner: Gräsklippare. Kostnad 44 375 kr.
AB förenade brandredskap: Pulversläckare 2 st. inkl. montage. Kostnad 12 388 kr.
Dustin AB: Ny dator och skrivare samt programvara. Kostnad 16 151 kr.

Moms ingår i samtliga priser ovan.

rÖnvÄnTAD FRAMTIDA UTVEcKLING
Planering av arbetet med att åtgärda dräneringen runt husen kommer att starta redan under
hösten. Det kommer att bli ett omfattande arbete med att gräva upp runt samtliga hus samt
att ta tid.

FöRENINGSFRAGOR

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 1 december 2010 på Forum Kortedala Torg.
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i

samtliga entr6er. 144 personer deltog, representerande 134 lägenheter. Stämman valde
enhälligt Göran Johansson att leda föreningens årsstämma.
Efter genomgången årsredovisning bjöds på landgång samt kaffe med kaka och som trad-
itionell avslutning fanns även ett lotteri. Rapport från årsstämman har delats ut till samtliga
lägenheter.

Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen har 371 lägenheter.
Under året har följande överlåtelser ägt rum:

1 rum och kök 1 st.
2 rum och kök 13 st.
3 rum och kök 14 st.
4 rum och kök 2 st.

HSB Göteborg har en medlemsandel.

Styrelse samt suppleanter
Ordforande Christer Karlsson vald t.o.m. årsstämman 2012
Vice ordförande Kjell Eriksson vald t.o.m. årsstämman2O11
Sekreterare Lars Andersson vald t.o.m. årsstämman 2012
Vice sekreterare Lena Hedberg vald t.o.m. årsstämman 2012
Ledamot Lennart Björk vald t.o.m. årsstämman2}11
Ledamot Ing-Marie Gustavsson vald t.o.m. årsstämman2011
Suppleant Peter Malmqvist vald t.o,m. årsstämman2}11
Suppleant Lars Eriksson vald t.o.m. årsstämman2}11
HSB ledamot Roland Nvstrom



Ghrister Karlsson
Ordförande

Kjell Eriksson
Vice Ordförande

Lennart Björk
Förtroendeman

Lars Andersson
Sekreterare

Lars Eriksson
Suppleant

Lena Hedberg
Vice Sekreterare

lng-Marie Gustavsson
Ledamot

Peter Malmqvist
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, Kjell
Eriksson och Lars Andersson. Två i föreningen tecknar firma.

Arvoden
Under verksamhetsåret har arvodet till hela styrelsen varit 109 250 kr (2,5 prisbasbelopp)
och tillfritidskommitt6n 23 510 kr enligt beslut på årsstämman. Föreningens revisor har
erhållit ett arvode pä 12 060 kr.

Revisorer
Revisorer har varit Bengt Johansson med Anne-Marie Lundström som suppleant, valda av
föreningen samt en revisor från BoRevision AB, av HSB:s Riksforbund utsedd revisor.

Representanter i HSBs fullmäktige
Föreningens representanter i HSB-förenings fullmäktige har varit Christer Karlsson och Kjell



Eriksson som ordinarie samt Lars Andersson och Lennart Björk som suppleanter.

Valberedning
Valberedning har varit Ingvar Karlsson och Stig Johnsson samt Leif Simonsson med Ingvar
som sammankallande efter beslut vid årsstämman.

Förtroendeman och övriga anställda samt inhyrd personal
Förtroendeman: Lennart Björk (även ledamot i styrelsen)
Fastighetsskötare: Roy Boström samt Janne Ragnemar från Wira
Lokalvårdare: Pamela Lehtinen samt Maire Lehtinen

Fritidskommitt6n ( fler bilder finns på Krönets hemsida http://brfkronet.se/ )

Maire LehtinenPamela Lehtinen Roy Boström Janne Ragnemar

K

Firandet av att Brf Krönet fyller 50 år
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Afrikansk dans 201 1 -04-26
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Vårstädning 201 1 -04-28



.,,,,,,wt

x:

....:,. 
:

$:
:?:l

l,.l

',#o

.::
)n:

f:.. ,

=.1.e;
:::::=t'.-

1,,.-;,,,.4.,

:#i:.:: l:,

., j;:.,:.{'

-l,-&4rS

F-:
ltrd

" " {;!

rc

Vårstädning 201 1 -04-28

M idsommarfi rande på Krönet 201 1 -06-24



Ve rksa m h ets be rätte lse fö r f riti ds kom m itt6 n 201 0 -20 1 1

Under verksamhetsåret har vi hållit nio protokollförda arbetsmöten samt planerat och
genomfört följande aktiviteter:

Under hösten 2010 anordnades foljande aktiviteter:
/ 50 års jubileum
,/ Skaldjursafton
r' Filmkvällar (tre stycken)./ Teaterbesök
'/ Ljusstöpning
'/ Julpyssel,/ Luciafirande
'/ Nyårsfirande

Under våren 2011 anordnades följande aktiviteter:
{ Pubkväll
r' ölprovning,/ Poängpromenad,/ Vårstädning
r' Midsommarfirande./ Filmkvällar (fyra stycken)

Följande har också hänt på krönet:
- Marianne Berghamn och Siv Fernström driver väv- och pysselaktiviteter.

- Gymnastiken hålls varje vecka under ledning av Maria Sundvall.

- Boule spelas på planen vid Fg. 19

- Biblioteket i Träffpunkten har varit öppet i anslutning till filmkvällar

- Flera fotbollskvällar har under året anordnats i Träffpunkten

- Afrikansk dans har introducerats under våren 2011

- Bengt Johansson har som vanligt bidragit med uppskattad dragspelsmusik vid många
aktiviteter, varav insatsen i samband med luciafirandet särskilt bör framhållas.

- Aven tack till våra "kaffetanter" Britta, Marianne, Hanna och Birgit som hjälpte till vid lucia-
firandet.

Krönets fritidskommitt6: Leif Simonsson, Anne-Marie Lundström, Ulla Stjernman, Lars
Jonsson, Birgitta Adolfsson, Bill Larsson och Karin Lindelöf.

B i t ag a ti t t F riti d s ko m m itt6 n s v e rks a m h ets berättel se över rä ke ns ka pern a :

lngående balans från föregående år 2010-07-01 2 056,50 kr

Uttag från handkassan under verksamhetsåret 5 000,00 kr
Kostnaderna för aktiviteter under året (se ovan) 5 182,00 kr

Behållning i kassan 2011-06-30: 7 874,50 kr



EKONOMIN

Avgifter
Under verksamhetsåret höjdes årsavgiften med 3 o/o per 2010-07-01 och uppgick därefter till
613krlm2. Sedan styrelsen behandlat budgeten för kommande verksamhetsår har man
beslutat hoja årsavgifterna med 5 o/o frän 2011-07-01.
Resultatet för föreningens 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): 2010111 2009110 2008/09 2007108 2006107

Nettoomsättning: 15138 14649 14507 14070 13711

Resultat efter finansiella poster -482 -1 213 -552 -421 1 861

Balansomsättning: 62 429 64 510 66 932 70 666 65 277

Arsavgiftsnivå (krlkvm): 613 596 596 596 577

Fond för yttre underhåll: 724 1 972 2 377 3 072 2 753

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

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat 2 467 432
Arets resultat - 451 659

2 U5 773

Styrelsen föreslår följande disposition :

Disposition ur underhållsfond -1 639 483
Avsättning till underhållsfond 1 265 000
Balanserat resultat 2 390 256

2 015 773

10



ffi
HSBs brf Krönet i Göteborg

Resultaträkning

Org Nr:757200-9145

2010-o7-o1 2009-o7-o1
2011-06-30 2010-06-30

rNdttöo:fi Fåttnin$i:iijir:,lliiiii:iit.i,:r: :iiriii, jiii,,,:':

iFsffi gfi Ht#i{ftiii-#ff ,,ilil..,rrt-i;i.#1r;l.1..1,

Drift
Planerat underhåll
Fa sti ghetsskatt/avg ift
Avskrivningar
Sum ma fastighetskostnader

rniit'et $.f.ä-,gffliät,.riill:,,r$',,,,i'it,....,,'rtilii',,,.,,,iillliilrii,,

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

iR#giffi .iiftä*.fi nälisiäil*lii st+.i:,:l"i;irlil,ri'i,ii,r.r
Inkomstskatt
Äterbetalning av inkomstskatt

iÅ"i$*eCi.Umilj,:,::,:ii:i,::::::i::,:::t:.i"ii,::,:,riiiiii!:.:ii:iii:ilil.:iiiiill;:i:il,,r,.,,,r':'in,,,,,,,il,i.,'.,i

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

Resultat efter fondföränd ring

ili::rrirriliirirliNotl'{i,'.ii,'i;,rl'-r iilö8,.ä'lg'ii,r,iriiiitFiF48'ifiT,F

i;i:.rrir,.ii,ri',:iiii..i,i,.iliriiiti.lllllil i'#i t;iiii'ii.ii,,::,l,iiiliil,,ltiit,.iri,';ii.
Not 2 -9 573 L7B -B 948 503

-1 639 483 -25L3 037
-498 892 -489 613

Not 3 -2.L29 216 -2 t49 026
-13 840 769 -14 100 180

,ii,..r,t,iii li.i...ii,lii.,.,.,,,,:....'t'å07tr*iF.0iii1,,,r .....,,:.,,,,.'$48:Oää

Not 4
Not 5

13 620 6 770
-I792834 -L768354

,,1

-L 779 2L4 -I76L 584

:iii:::llii,, t:lt,I64,.,',i, i i,*tlälä., 886
0 -1 781

30 105 0

j,.,1 .r,4$-|i.'.e'5,9',.,,ii,tlr,,,l.t.äf4 97

illlit"

1

-1 26s 000
1 639 483

-1 265 000
2 sB 437

374 483

-77 L76

7 248 037

33 370

-V
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HSBs brf Krönet i Göteborg

Balansräkning

Org Nr:757200-9145

2011-06-30 2010-06-30

#illg:å ä'äi1t'l1ffi,ffi.ri*i,iiitiiiii'iii.irffx.iilrii.iififfifrr:iii..i:...rl,iltlilrl,lr,liiiii:iii.ri

Anläggningstil lgå nga r
Materiella a n läggn ingstillgå ngar
Byggnader och ombyggnader
Markanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Fina nsiella a n läggningstillgångar
Långfristigt värdepappersin nehav
Ovrigt

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgå ngar
Kortfris tig a fo rd rin g a r
Avgifu-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Göteborg
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 6
Not 7
Not B

Not 9

Not 10
Not 11

59 003 341
44 085
BB 919

0
59 136 345

992
B0 000
B0 992

59 2r7 337

61 055 BBl
84 B5B

72 447
39 044

6t 252230

992
B0 000
B0 992

6L 333 222

Not 12
Not 13

Not 14

7 495
r 723 66L

36 020
744 936

5 108
2326 0L9

76 724
768 595

2 5L2 TLL

700 000

3 2t2 7rL

62429 444

3 176 446

0

3 L76 446

64 50e 668Q

r{" 9-
I

t2
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HSBs brf

Balansräkning

Org Nr:757200-9145

Krönet i Göteborg

2011-06-30 2010-05-30

lgs ttfi#F,ltlil;li titi$k*iltid]riliiiiffi iil..rlffi iiffi llril,,i,ri,:,r,ri

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Underhållsfond

Fritt 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

: r.:t:. rr..r\i r':i::.r:
l:'1r.'''

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18
Not 19

7 334 678
724 406

2 059 084

2 467 432
-451 659

t 334 678
L 972 443
3 307 LzL

2 434 062
-1 2L4 667

2 0L5 773

4 074 857

1 219 395

4 s26 516

50 215 251 51 6B1 s08
51 681 508

1 960 000
736 317
117 477

3 608 862
118 105

1 760 882

50 215 251

r 666 476
600 657
251 206

3 720 697
125 038

L 775 766

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

ip.ö-ffi,F..åtliäfiiiitihigii;:l'j:l,lllXil;lllliiiiiiti'ilirl,i,li;i.ii,,,,,,i1,,,,,ir,,ri,i,,:,,.,ilr,lririlL+jiriirlll.:l:l

Ställda säkerheter
Panter för fastighetslån

uarav frigjorda

Ansvarsförbindelser
Fastigo Garantibelopp

B 139 340

58 354 591

62429 444

B 301 643

s9 983 151

64 509 668

. : r' .r. ":rli,r 1:

58 407 300

200 000

14 7sL
\
,\-lF

!
I

:rr:rlilr: jrlrl

58 407 300

200 000

14 755

13
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HSBs btf Krönet i Göteborg
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Org Nr:757200-9'145

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

Byggnader
Avskrivning sker enligt en 50-årig progressiv plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och

förväntad nffiandeperiod. Årets avskrivning uppgår trll2,A 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,avfuKningsanläggning 10 år, postboxar 20 år
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 anskaffningsvärde
och förväntad nyt$andeperiod.

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

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

Underhållsfond
Reseruering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på

föreningens underhållsplan.

Inkomstskatt
Föreningen beskattas enbart för kapitalintiikter till den del de inte är hänförliga till föreningens fastighet.
Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker beskattning med 26,3 o/o på beräknat överskott.

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

Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Innev. år Föreg. år
I
I

2
2

Aruoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Föftrcendevalda
Styrelsearvode
Arvode fritidkommittd
Revisorsarvode
Förtroendeman
Sociala kostnader

övriga anställda
Löner och ersättni nga r fasti g hetsskcita re, loka lvårda re
Sociala kostnader
Uttagsskatt
Pensionskostnader och förpliktelser

Totalt

Löner och aruoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift

4

2010-07-01
2011-06-30

109 250
23 510
12 060

132972
34 519----TZm

732 823
272033
234 680

22 678

4

2009-07-0r
2010-06-30

108 250
23 295
11 950

r32972
6s 89s-_w

522970
164 3I7
158 979

9 996
t262214

L574525

856262

t Ls| 624c

il-y
i

,
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Org Nr: 757200-9145ffi
HSBs

Noter

blf Krönet i Göteborg
2010-07-01
2011-06-30

2009-07-01
2010-06-30

Not{. ,Nettoomsättning
Ärsavgifter
Hyror
Elintiikter
Övriga intiikter
Bruttoomsäftning
Avsatt till inre fond

,ltlot årriii:::.rr;l :r.D_-flft:iitlii:iiilil:r,,.,:,:irtlirirri:riiiLl.:i.:,r,r.l.rl:;ri,,;rri

Personalkostnader
Fastighetssköbel och lokalvård
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Ovriga avgifter
Förvaltningsaruoden
Tomträttsavgäld
Ovriga driftskostnader

Enhetsmätning El
Utdebiterade elavgifter
Elkostnad
kostnad gemensam el

rl{öt.bril,rr.;i,i;i fÖf$i!i$ingdrrii,ii.,,,:,ri:.,.,iiili,il..irriii:'..,.,..: l

Byggnader och ombyggnader
Inventarier

i,ltlöt,4,l

ltitöi,5

.,i,.i:ii....',;|ii,l!i..i'rl!iil
13 999 565

918 101
837 359
83 192

:lli :1r,,,.i,t.ll.ffi ll.

13 586 941
869 635
772238
120 063

"li;:l|i,1,i
il.ll.iitl.li.li.Iii,.t.i.l.liittl:ii:ti:iilitrit:,:,i',.t ,'::.ir,.'i,,,iLl:g,;;.,:,,,,'r,

1 587 659 1 205 307
t024 406 L 124 2A

567 900 581 783
L 475720 1 387 528
2 325 090 22L2t49

407 758 504 956
28s73t 338 932
613441 393627
423 068 436 481
485772 474736
376 634 288 885

----Im38-ZiB- 

-15348T77-699 999 -699 999
--I5 :ISgZIt --4-6;I8T7F

__--3,-9ITig ---_EE EEO:T

837 359 772238
-t475720 -1 387 528
-638 361 -615 290

2 093 313
35 903

2 093 313
55 713

,fiånteintälit:årräeft,,liknäUaF,:f,$p91t ,,,,,,r,,,

Ränteintåikter avräkningskonto HSB Göteborg ek. för.
Ränteintåikter skattekonto
Ovriga ränteintiikter

Riinteko.stq1de_r och liknar-rde resultatposter
Räntekostnader längfristiga skulder
Erhållna räntebidrao
Räntekostnader kofrfristiga skulder

15
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9 s89 s 430
239 0

3792 1 340-**_**_T3E20--__--6Tia

:::::::1:):::::::::':'|'\:..i:::|:.::;|:||.

t832202
-39 368

0
t792834
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btf Krönet i Göteborg

20u-06-30 2010-06-30

N.o-t'6:;,r:r:r::;Fy,gähäa^ö t:,i$hfti,,.ö,tiiFfClii!äfl åi
Ingående anskaffningwärde

't,r:i::lafiiallr 
r,' ,L,ril.i'i:t1,;.1ii;i..'....l1.,,iil:i,jl,iirr:ii:,,ii,ilii;liii.i.,t.iiiiii,rlr.::.i...

87 266222 87 266222---wmm*'wm
-262t034I -24 757 80r-2052540 -24s2s40----4WW---ffir

59 003 341 61 055 881

109 600 000 109 600 000
1 197 000 1 197 000

-TmfT0ö'' -Tm797 
o-m-

39 600 000 39 600 000
388 000 388 000-----38366!0-0 --f9368T00"

1s0 78s 000 150 78s 000

868 810 868 810-------T66Ei0 -------666E',m-

-783952 -743 179
-40773 -40773----m78---4W
44085 84858

Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokföft värde

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

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostiider
Mark - lokaler

Taxeringwärde totalt

rNoJT;ilr,rr,r ä ä
Ingående anskaffningwärde
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Ingående anskaffningwärde
Ärets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Not 9 p.ågåend.e nniltfdöönittCaloöhrförskott rrlijliiirriirrrrr,r:r rrr.i rrr'r,i:r:i:,
Pågående nyanläggningar

iNot ilo;:r, r AKig r,,,afid.e"ilår :oj
1 andel i HSB Göteborg ek.för.
Fyra andelar folkteatern
Medlemskap i Fonus

52375 8160

-m3g-------w-602547 -546834
-35 903 -557L3------ -636T50- -reW
88 919 72447

0 39 044

l.,,:.,.i,, li:.,.,,,i;lr,'

674 994

s00
200

666 834

500
200

992 99
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2011-06-30 2010-06-30

rUfit''f rrr, iiöiciäöi.Ffiåilsiällä,änlesEniåirstiiiäå nif6i1i,,;,,,1

Bostadsrätt lgh nr 7

iNöt1,12irtiöi;låärft3i66O*r{bfdflööäf,,,,,;;;i,':;1;;,:,1:1;:1.'L;,,::;;.;;:1,,:.:,,::t':'

Skattekonto
Ha nd kassa Fritidskommittd

uFplupna intäkter

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

1:Notrr:16r:l16*rtt if i.igd.i:ö ldår:tilli.ft reditinstitttt

Låneinstitut Lånenummer
Nordea 39788472994
Stadshypotek t2-L2473t-679233
Stadshypotek 12-12473I-768928
Stadshypotek t2-L24731-832953
stadshypotek I2-t?473I-892545
stadshypotek t2-Lz473l-893765

-------36T20- ---Tm
'':':':.::

470235 487 5t7
274701 281 078

-----7m86- ---*-*7mE9F

tii:lr|,:r.r-ir.:,r,r:r : r r:r :: lrr::lti itr rit :tr: :: :: :::t::,1;:i. jltl t: .:!li

700 000

-t 248 037 33 370 t2L4 667
-451 659

t334674 724406 2467 432 -451659

' 'i.

rir il l

Ränta Konv.datum Belopp
4,760/o 20L2-03-2L
4,960/o 2012-03-30
2,93o/o 2012-09-01
2,7Lo/o 2014-09-01
3,I9o/o 2011-08-17
3,L4o/o 20tt'09'22

Nåsb'ås
amoftering

100 000
120 000
500 000
89 036

4n 444
384 000

50 215 251

43 549 347
(\

'FPf

3 600 000
5 610 000
7 125 000
8 774 86s
8 608 034
8 163 828

Stadshypotek 124731-892800 3,75olo 2014-06-01 10 000 000 0
5188t727 1666476

Långfristi ga skulder exkl usive kortfristi g del

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

Upplupna intåikter

t7
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iilöt,ti8.ilii:L0iiriåa;kö^dffl"ritiöär*llldö ili';iri,{iil1fiil,l*ltrioii
Källskatt
Arbe@ivaravgifter
Meruärdesskatt
Övriga kortfristiga skulder

lilCilil9.r,l,,IhFl*Fiiäftg # ftr,iitbåtaldä,.lntiälctir,iir,i,,iii:i:,"ii
Upplupna räntekostnader
Ovriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter

Götebors Lu.*J{-{-zott

2011'06-30 2010-06-30

iii:iiiirit liii ij1r;il;rl,i;4:,,;i::i,.:,!;;,.t11;,,::,;,';;,1',,i;: ilr,l,,i'lr'rll,r,,r.:,:li;:ri:ilir23873 22674
28 478
63 687
9 000

2s 892
60 539
9 000----Tfo5F ----TI$IO5

'... .. 'r, -,: -. i'.. : .
'' ir
96 388 104227

378942 393746
7299976 7262909-*--T779re ----T7m'T6T

|,/-I / >--"'
f/--z'- \:-ffi

M
Roland Nyström

Lars Andersson

In6ström

sionsberättelse har li
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Org Nr: 757200-9145

Revisionsberättelse

n

)/Å!64::/ ;6r;;;);:*,fr

/ 
Av töreninsy/dd revisor

n/ffi,WGötebors lLt-lO ,on

Till föreningsstämman i HSBs brf Krönet i Göteborg

Organisationsnummer 757200-9145

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSBs brf Krönet i Göteborg
för räkenskapsåret 2010-07-01 - 2011-06-30

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för aft 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 också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillåmpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt
uttalande om anwarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen fö. att kunna bedöma om
någon styrelseledamot år 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
ut[alanden nedan,

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

Vi tillstyrker att föreningsståmman faststiiller resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt
förslaget i förvalhingsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret,

Niklas Holmström
BoRevision AB
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Förklaringar

Förvaltningsberättelse : Texren i årsredovisningen, där
sqrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltnings-
berättelse.

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

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

Resultaträkning: Resultarräkningen visar föreningels
samtliga intäkter och kostnader under det gångna verk-
samhetsåret.

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

Avskrir,ning på byggnader och inventarier är kostnader
som inte påverkar utbetalningar. Stämmans beslut om
avsättning till fastigheternas framtida underhå11 är också
kostnader som ej påverkar utbetalningar.

Ar intäkterna större än kostnadema blir årets resultat
en vinst. Är istället kostnaclema större har förlust upp-
stårr.

Hur resultat. disponeras bestäms i föreningens stadgar
och lastställs av lörenirrgsstärnman.

BalanSfäkning: Balansräkningen visar de tillgångar och
skulder föreningen hade vicl verksamhetsårets shrt.

Tillgångarna kan bestå av fastigheter, inventarier och
likvida meclel, dvs kontanter eller pengar som satts in på
konto, och visar I'rur föreningens medel anvånts

Balansräkninger-rs skuldsida visar föreningerrs lån och
skulder; alltså hur föreningen fått medel/pengar rill
sin verksamhet. Här finns också der eglta kapital som
föreningen l.rade vid räkenskapsårers slur. Till skuldema
räknas också fbnd för inre underhåll, som år medlem-
marnas Pengar.

Samband mellan resultaträkning och
balanSräkning: Resultaträkningen r.isar antingen er-r

vinst eller en förlust - eller att det går 'järnnt upp", alltså
varken vinst eller förlust. Resultatet år också en del i ba-
lansräkningen.

Det svarar mot skillnaden mellan balansräkningens
tillgångar och skulder - dr,s förär'rdringen i föreninsens
egna kapital, vilket bokförs på skuldsidan.

Det egna kapitalet kan också beskrivas som förening-
ens förrnögenhet.
Onl föreningen gått med vinst under året ökar dess för-
mögenhet - och tr'ärtom vid förlust.

Omsättningstillgångar: Mecl detta menas ar-rclra rill-
gängar än anläggningstillgångar.

Omsättrrir-rgstillgångarna kan i regel omvandlas till
pengar inom kortare tid än ett år.

Anläggningstillgångar: Med anläggnir-rgstillgångar
menas sådana tillgångar, som är avsedda för långvarigt
bruk i föreningen. Den viktigaste anläggningstillgånger-r
är föreningens byggnader och mark.

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

Långfristiga skulder: Fastigl'retslån är exempel på en
långfristig skuld.

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

Föreningens konto hos HSB Göteborg kallas awäk-
ningskonto.

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

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

Ar omsättningstillgångarna större än de kortfiistiga
skulderna är likriditeten positiv, ju srörre derna skillnad
är desto båttre är likviditeten.

Är i stället skulclerna större är likr.iditeten negativ, och

:3J",r"" 
måste plarrera för hur likviditeten skall förbätt-

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

Ansvarsförbindelser: om föreningen gjorr r-rågot åta-
gande, som inte bokförts som kort- eller långfristig skuld,
betecknas detta som ansvarsförbindelser. Det kan röra sis
om borgensåtaganden eller något avtalsenligt åtagancle.

Fond för yttre underhåll: roreningen skal årtigen
avsätta pengar till fond för vrrre underhåll enligt särskild
plan.

Når större underhållsarbeten görs används pengar ur
denna fond.

Fond för inre underhåll: Avsättningens srorlek tiil inre
fond bestäms av styrelsen.

I balansräknitrgen redovisas summan av samtliga bo-
stadsrätters tillgodohavanden i fbnden. Saldot för varje

:,?:*:, 
syns på specifikationen som medföljer avgifts-

Värdeminskning byggnader: nn byggnads livslängd
är alla de år som byggnaden kan användas av medlem-
marna för ett bra och ekonomiskt boende. Livslängden
beror på förslitning ocl'r påverkas starkt av hur styrelse
och medlemmar sköter r"rnderhållet. Därför skrivs värdet
ner i föreningens balansräkning.

Föreningsavgäld: rOr att tillgodose erfbrclerlig kapi-
talbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrätrsfören-
ingarna enligt stadgarna och ekonomiska planen erlägga
avgäld. Denna utgår med totalt 2,5 /o 21, produktionskost-
naden för förening, och erläggs under en {ugo- eller tret-
tioårsperiod. Den avgäld, som ännu inte erlagts, redovisas
under ansvarsförbindelser:
Föreningar som är byggda i bö{an av 9O-talet och sena-
re, betalar ingen avgäld, utan detta vävs in i produktions-
kostnaderna.
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