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L ördagen den 31 januari 1942
bildades bostadsrättsförening-
en Kronobergsgården. Europa
och världen stod i brand, men

fem herrar höll i stället konstituerade
sammanträde i dess utkant – fredliga
Stockholm – och beslutade att den
nybildade föreningen skulle köpa en
fastighet med nybyggt hus på Kungs-
holmsgatan 64. 

Ett modigt beslut kan man tänka, för
morgontidningarna samma dag hade
som vanligt spalterna fyllda med krigs-
rapporter – Norge och Danmark var
ockuperade sedan snart två år – och en
arg tysk hade dagen före hållit tal i
Berlin och lovat offra »hekatomber i

blod och människoliv« – ännu drygt ett
år senare hade samma gubbe konkreta
planer på att inta även Sverige.  

En av dem som var med och bildade
bostadsrättsförening denna lördag, när
temperaturen drog sig ner mot minus
20 grader, hette Harry Dane. Han ar-
betade på posten, hade titeln »över-
postiljon«, sjöng i kör och i dag 75 år
senare bor ett av hans barnbarn i lä-
genheten högst upp här på S:t Gö-
ransgatan 64. 

Tisdagen den 31 januari 2017 fyllde
Kronobergsgården 75 år och det som
Du just nu bläddrar i, är således före -
ningens 75:e årsredovisning. 

Ingrid George
ORDFÖRANDE

Britt Rundgren
LEDAMOT

Michael Rubinstein
LEDAMOT 

Pia Johansson
SUPPLEANT

Måns Månsson
SUPPLEANT



Fastigheten Grinden nummer 2 med ett hus byggt 1941 
efter ritningar av arkitekten Björn Hedvall. 

Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården tillträdde i januari 1942 
och långfredagen samma år invigdes bowlinghallen. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kro-
nobergsgården (702001-2063) får här-
med avge sin årsredovisning för räken-
skapsåret 1 januari 2016 till och med
31 december 2016.

VERKSAMHET OCH INRIKTNING
Bostadsrättsföreningen Kronobergsgår-
den äger och förvaltar fastigheten Grin-
den 2 – Kungsholmen precis invid Kro-
nobergsparken – i Stockholms stad. På
fastigheten finns ett hus färdigbyggt
1942, med 66 stycken bostadslägenhe-
ter (alla utom en upplåtna som bo-
stadsrätt) samt en lokal upplåten med
hyresrätt. En tidigare uthyrd lokal är, i
föreningens regi, under ombyggnad till
två bostadslägenheter. Ytterligaren en
lokal anpassas av föreningen för att i
framtiden kunna användas som »var-
dagsrum« och gästlägenhet för boende i
huset. På gården finns 19 parkerings-
platser upplåtna med arrendeavtal till
medlemmar och lokalhyresgäster.

Den totala bostadsytan (BOA) är 2.361
kvadratmeter och den totala lokalytan
(LOA) är 1.346 kvadratmeter (varav
1.219 kvadratmeter hyrs ut externt). 

Föreningens totala intäkter under räken-
skapsåret uppgick till 2.787.980 kronor
(2.946.240 kronor under 2015, varav

148.833 kronor en försäkringsersätt-
ning) och av intäkterna bestod drygt 46
procent (knappt 39 % förra året) av års-
avgifter från bostadsrättslägenheterna. 

Föreningens fastighet är fullvärdesför-
säkrad hos Länsförsäkringar i Stock-
holm, dessutom finns en så kallad all-
framtids-försäkring tecknad hos Stock-
holms Brandkontor när fastigheten
byggdes. 

Avgifterna för bostadsrätterna höjdes
med 24,5 procent per den 1 januari
2015, med ytterligare 14 procent per 1
januari 2016 samt 6 procent per den 1
januari 2017. Med detta har styrelsen
uppnått ett av sina mål från 2013,
nämligen »en budget i balans«. Det vill
säga en situation där föreningens kost-
nader motsvaras av intäkter. Framtida
höjningar av avgifterna blir härefter i
princip enbart nödvändiga då före -
ningens driftskostnader stiger. 

STYRELSENS ARBETE
Föreningsstämman den 30 juni 2016
valde Ingrid George, Britt Rundgren och
Michael Rubinstein till ordinarie leda-
möter samt Pia Johansson och Måns
Månsson till suppleanter. (Den ordina-
rie delen av styrelsen har varit oför-
ändrad sedan november 2013.) 
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Styrelsen har under året haft 2 stycken
protokollförda möten. Mellan de for-
mella styrelsemötena fattas löpande
beslut »per capsulam« (via e-post) vil-
ka senare protokollförs vid ordinarie
styrelsemöten. Styrelsens ledamöter
har även under innevarande år skött
stora delar av den tekniska, ekonomis-
ka och administrativa förvaltningen
samt fastighetskötseln. (Detta arbete
har utförts helt ideellt.)  

Styrelsens ledamöter har gemensamt
beslutat att inte heller under 2016 be-
tala ut de styrelsearvoden som före -
ningsstämman fastställde, utan låta des-
sa tillsvidare kvarstå hos föreningen.  

Styrelsens arbete har sedan slutet av
år 2013 präglats av en strävan att ska-
pa reda i den eftersatta tekniska och
ekonomiska förvaltningen. Först un-
der andra halvan av räkenskapsåret
har styrelsen kunnat arbeta mer

framåtriktat, och inte bara ägna sig åt
att hantera gammal skit.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Under året har styrelsen uppnått ytter-
ligare ett av sina mål från 2013 genom
att »föreningens skattemässiga status«
numera är klargjord. Före ningen är att
betrakta som privatbostadsföretag –
det vill säga »äkta«. Det kunde nämli-
gen konstateras att före ningen i början
av år 2014 enligt då gällande regelverk
helt klart var att betrakta som oäkta
och kraftfulla åtgärder behövdes så att
den skattemässiga statusen inte skulle
ändras redan i taxeringen 2015. En
omklassning från »äkta« till »oäkta« be-
räknades innebära ökade skattekostna-
der på omkring 2 miljoner kronor per
år för föreningen och dess medlemmar. 

Bygglov har beviljats för ombyggnad
av en lokal till två bostadslägenheter.
Målet är att de nya lägenheterna ska

                                                                           Utfall               Utfall               Utfall                Utfall             Utfall
                                                                            2012                2013               2014                 2015               2016

Totala intäkter (kkr)                                             2.611               2.636              2.637                2.946              2.788

Varav bostads-bostadsrätter (kkr)                         906                  906                 908                1.141              1.295

Årsavgift per kvadratmeter (kr)                              388                  388                 388                   488                 554

Genomsnittspris bostadsrätt (kr/kvm)              66.645             65.840            79.207              94.738          100.200

Total belåning (kkr)                                           11.634             11.285            10.935              10.770            10.651

Total belåning per kvm (kr)                                 3.138               3.044              2.950                2.905              2.873

EN KORTFATTAD SAMMANSTÄLLNING ÖVER DE SENASTE FEM ÅRENS VERKSAMHET
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vara klara för inflyttning under 2017.
De pengar som betalas in till förening-
en när dessa lägenheter säljs, planeras
till en del att användas för att betala
för byte av samtliga lägenhetsdörrar
till moderna säkerhetsdörrar. 

En annan mindre lokal anpassas i skri-
vande stund för att tills vidare kunna
användas av boende i huset som »var-
dagsrum« och gästlägenhet. Lokalen
behövde primärt tomställas och byggas
om eftersom en tidigare ombyggnad
blockerat nödutgången från bowling-
hallen. Om allt går som det ska, kom-
mer bostadsföreningens stämma att
äga rum här i slutet av juni. 

Som en del i arbetet med att planera
inför ett eventuellt byte av lägenhets-
dörrarna till säkerhetsdörrar har en pro-
totyp tagits fram och installerats mellan
trapphus och framtida vardagsrum.
Den dörren har säkerhetsklass 4, att
jämföra med dagens normala klass 3,
men trots detta betydande likhet med
de originaldörrar som ritades 1941 av
funkisarkitekten Björn Hedvall. 

Enligt föreningens nuvarande stadgar är
det bostadsrättshavaren som svarar för
underhåll av lägenhetens ytterdörr –
och därmed äger dörren. En förutsätt-

ning för ett gemensamt byte är därför
att stadgarna ändras i den delen, så att
föreningen efter bytet äger och under-
håller dörrarna.    

Under andra halvan av 2016 inleddes
arbetet med att dra bredband via fiber
(OpenUniverse) till alla lägenheter
och lokaler. På föreningens formella
födelsedag den 31 januari 2017 (75 år)
slutfördes installationen i den sista lä-
genheten och nätet togs i drift den 17
mars samma år.   

FRAMTIDA UTVECKLING
Föreningen har varit underfinansierad
sedan i vart fall år 2000 – då ändrades
avskrivningsplanerna och avgifterna
sänktes dramatiskt. Sedan dess har be-
tydande underskott ackumulerats – i
storleksordningen 8 miljoner kronor
saknas. I princip finns idag inga medel
reserverade för framtida underhåll, och
det kommer att ta många år för före -
ningen att bygga upp rimliga ekono-
miska reserver.  

Vidare finns en betydande risk för
föreningen då hälften av föreningens
intäkter kommer från en hyresgäst.
(Så sent som 1997 gick den dåvaran-
de hyresgästen i konkurs och före -
ningen förlorade en dryg årshyra.)



Samtidigt kan man konstatera att den
genomsnittliga årsavgiften, under
2016, räknat per kvadratmeter bo-
stadsrättslägenhet låg på 554 kronor.
Motsvarande hyra, om man skulle
(lyckas få) hyra en förstahandslägen-
het i liknande grannhus, ligger – enligt
Skatteverket – precis under 1.500
kronor per kvadratmeter. 

Om hyran från den stora lokalen fal-
ler bort helt – under en kortare eller
längre period – så skulle det under
den perioden kräva en höjning av av-
gifterna för lägenheterna med 100
procent (en fördubbling). Avgifterna

skulle då i alla fall fortfarande ligga
långt under motsvarande hyror – vil-
ket ändå gör att föreningen har förut-
sättningar att överleva ekonomiskt.
Det är med andra ord svårt att tänka
sig en lågkonjunktur så djup och
eländig att bostadsrättsföreningen
Kronobergsgården inte skulle klara
sig – ett konstaterande varefter man
omedelbart bör »ta i trä«.

KORT OM LÄGENHETSPRISERNA
5 lägenhetsöverlåtelser genomfördes
under 2016, att jämföra med i genom-
snitt 8,5 per år under de senaste 20
åren. Genomsnittspriset hamnade på
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BUNDET EGET KAPITAL Grundavgifter Upplåtelseavgifter Reservfond Fonden för Summa bundet 
fastighetsunderhåll eget kapital

Ingående balans 2016-12-31 308.250 5.514.250 215.000 686.435 6.723.935
Upplåtelser 0 0 - - 0
Avsättning till fonden för fastighetsunderhåll - - - 47.325 47.325
Lyft ur fonden för fastighetsunderhåll - - - 0 0
Avsatt till reservfonden - - 0 - 0
Lyft ur reservfonden - - 0 - 0

Utgående balans 2016-12-31 308.250 5.514.250 215.000 733.760 6.771.260

FRITT EGET KAPITAL Balanserad förlust Årets resultat Summa fritt 
eget kapital

Ingående balans 2016-12-31 -7.877.541 - -7.877.541
Avsättning till fonden för fastighetsunderhåll -47.325 - -47.325
Lyft ur fonden för fastighetsunderhåll 0 - 0
Förra årets resultat 207.555 - 207.555
Årets resultat - 111.713 111.713

Utgående balans 2016-12-31 -7.717.312 111.713 -7.605.599

EN OBEGRIPLIG TABELL SOM MAN MÅSTE HA MED I ÅR. DEN VISAR FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL.



100.200 kronor per kvadratmeter lä-
genhet, vilket naturligtvis är det högsta
genomsnittliga kvadratmeterpriset nå-
gonsin. Det betyder att genomsnittspri-
set steg med nästan 6 procent jämfört
med året före, eller om man så vill, att
priserna har fördubblats på knappt 10
år. Noteras kan att en lägenhet såldes
för precis över 120.000 kronor per kva-
dratmeter, vilket naturligtvis också är
ett rekord. När den här texten skrivs
nås vi av beskedet att en tvåa (65 kva-
dratmeter) sålts för 5,9 miljoner, vilket

är över en halv miljon över det förra re-
kordet för den lägenhetsstorleken. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Föreningen gör under räkenskapsåret
en total vinst på 111.713 kronor. En-
ligt föreningens stadgar (9§) ska årets
resultat balanseras i ny räkning. Före -
ningens ansamlade förlust uppgår ef-
ter detta till 7.605.599 kronor. Styrel-
sen föreslår således att stämman måt-
te besluta att överföra årets vinst om
111.713 kronor i ny räkning. ¶
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Den heldragna grå linjen visar genomsnittligt pris i kronor per kvadratmeter
 respektive år, och den svarta delen visar prisutveckligen senaste året. Prickad
 linje visar det allra högsta kvadratmeterpriset för varje år under perioden.  
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2016 2015

+ RÖRELSENS INTÄKTER
Årsavgifter och hyror not 1 2 780 094 2 780 623
Övriga rörelseintäkter not 2 7 754 165 513

Summa rörelseintäkter 2 787 848 2 946 136

- RÖRELSENS KOSTNADER
Driftkostnader not 3 -1 046 905 -1 011 852
Särskilda konsultkostnader not 4 0 -152 000
Fastighetsskatt -176 000 -176 000
Underhållskostnader not 5 -466 609 -364 855
Personalkostnader not 6 -144 562 -144 562
Avskrivningar not 7 -476 875 -476 875

Summa rörelsekostnader -2 310 950 -2 326 144

= RÖRELSERESULTAT 476 898 619 992

- Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter not 8 132 104
Räntekostnader -365 317 -412 541

= Resultat efter finansiella poster 111 713 207 555

= Resultat före skatt 111 713 207 555

Skatt som belastat årets resultat 0 0

= ÅRETS RESULTAT 111 713 207 555

RESULTATRÄKNING
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2016-12-31              2015-12-31
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar                                
Materiella anläggningstillgångar                                
Byggnader och mark not 9 8 973 750                9 450 625
Pågående nyanläggningar not 10 141 917                              0

Summa anläggningstillgångar 9 115 668                9 450 625
                               

Omsättningstillgångar                                
Kortfristiga fordringar                                
Avgifts- och kundfordringar 0                       1 388  
Övriga fordringar 25 644                     27 594
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  not 11 97 991                   141 436

Kassa och bank 2 570 612                1 954 548
Summa omsättningstillgångar 2 694 247                2 124 966

                               
SUMMA TILLGÅNGAR 11 809 914              11 575 591

BALANSRÄKNING
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2016-12-31             2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital                                
Grundavgifter not 12 308 250                   308 250
Upplåtelseavgifter not 13 5 514 250                5 514 250
Reservfond not 14 215 000                   215 000
Fonden för fastighetsunderhåll not 15 733 760                   686 435

Summa bundet eget kapital 6 771 260                6 723 935
                               

Fritt eget kapital                                
Balanserat resultat not 16 -7 717 312              -7 877 542
Årets resultat 111 713                   207 555

Summa fritt eget kapital -7 605 599              -7 669 987
                               

SUMMA EGET KAPITAL -834 339                 -946 052
                               

Långfristiga skulder                                
Skulder till kreditinstitut not 17 10 575 654              10 667 817

Summa långfristiga skulder not 19 10 575 654              10 667 817
                               

Kortfristiga skulder                                
Skulder till kreditinstitut 75 533                   102 572
Leverantörsskulder 151 542                   148 843
Övriga skulder 501 543                   510 272
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter not 18 1 339 982                1 092 139

Summa kortfristiga skulder 2 068 599                1 853 826
                               

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 809 914              11 575 591

LITE MER BALANSRÄKNING
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                                                                                               2016              2015
                                                                                                                 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                      

Resultat efter finansiella poster                                                 111 713              207 555
Betald skatt                                                                                          0                         0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar                                                                           476 875              476 875

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET                                      
Ökning/minskning av fordringar                                                  54 605               -55 479
Ökning/minskning av kortfristiga skulder                                  206 951              265 473

                                                                                          .......................    .......................
= KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     850 144              894 423
                                                                                                                 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN                                                  

Investering i materiella anläggningstillgångar                            -141 917                         0
                                                                                          .......................    .......................
+ KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN     -141 917                         0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                                                                                    
Amortering av skuld                                                                   -92 163             -102 572

                                                                                          .......................    .......................
+ KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     -92 163             -102 572

= ÅRETS KASSAFLÖDE                                                             616 064              791 851

Likvida medel vid årets början                                                   1 954 548           1 162 697
Likvida medel vid årets slut                                                       2 570 612           1 954 548
                                                                                          .......................    .......................
= ÅRETS KASSAFLÖDE                                                             616 064              791 851

KASSAFLÖDESANALYS
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Redovisningsprinciper

Först ska nämnas att samtliga redovis-

ningsprinciper är oförändrade jämfört

med föregående år.

Årsredovisningen har upprättats enligt

årsredovisningslagen och enligt Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR

2012:1 »Årsredovisning och koncernre-

dovisning benämnt K3«. 

Föreningen är enligt bedömningskrite-

rierna att betrakta som mindre företag

med möjlighet att välja K2 eller K3

som regelverk för redovisning. Styrel-

sen har tidigare tagit beslut om att

med start räkenskapsåret 2014 tilläm-

pa K3. 

Värderingsprinciper med mera

Följande värderings- och omräknings-

principer har tillämpats i årsredovis-

ningen: tillgångar, avsättningar och

skulder har värderats till anskaff-

ningsvärden om inget annat anges ne-

dan. Fordringar har efter individuell

värdering upptagits till belopp var-

med de beräknas inflyta. Föreningen

har ingen anställd personal, ersätt-

ningar gäller styrelse.

Avskrivningsprinciper för 

anläggningstillgångar

Vid övergång till K3 har komponent -

redovisning införts. Noteras skall dock

att den ursprungliga fastigheten redan

tidigare är helt avskriven. 

Avskrivningar avseende övriga an-

skaffningar  sker enligt  plan och base -

ras  på ursprung li ga anskaff nings vär -

den  och beräk nad eko no misk livs -

längd. 

Föl jan de avskriv nings ti der til läm pas

 för mate ri el la anlägg nings till gång ar:

stamrenoveringen och renoveringen

av gårdsbjälklaget (bowlinghallens tak

respektive parkeringens asfalt) skrivs

av på 40 år. Marken är inte föremål för

avskrivning. 

Redovisning av kostnader 

och intäkter

Periodisering av inkomster har skett

enligt god redovisningssed. 

Hyror och avgifter aviseras månadsvis

i förskott. De periodiseras därefter så

att endast den del som belöper på rä-

kenskapsåret redovisas som intäkt.

NOTER & TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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NOT 1: Årsavgifter och hyror 2016 2015
Årsavgifter bostäder 1 294 823 1 140 623

Hyror bostäder 36 924 36 924

Hyror lokaler 1 290 680 1 446 072

Hyror parkeringar 157 667 157 004

Summa årsavgifter och hyror 2 780 094 2 780 623

NOT 2: Övriga rörelseintäkter 2016 2015
Ersättning från medlemmar (överlåtelseavgifter) 7 749 16 680

Övriga intäkter * 5 148 833

Summa övriga rörelseintäkter 7 754 165 513

* 2015 avser försäkringsersättning egentligen hänförlig till 2014. Vid regleringen uppstod en tvist, om ett mindre be-

lopp, med den entreprenör som tidigare skötte fastighetsskötseln. Tvisten löstes utan kostnad för föreningen. 

NOT 3: Driftkostnader 2016 2015
Löpande reparationer 69 409 74 753

Fastighetsskötsel 7 941 3 171

Trappstädning 62 392 65 238

Uppvärmningskostnad 433 460 386 146

Vatten- och avloppsavgifter 82 815 63 413

Elavgifter 78 390 74 313

Sophämtning 55 748 53 674

Snöröjning 25 500 6 041

Fastighetsförsäkring 46 439 40 407

Kabel-tv 19 014 2 361

Kameral förvaltning 34 137 26 343

Avvecklingskostnad tidigare förvaltning 0 85 000

Teknisk förvaltning 0 0

Övriga förvaltningskostnader * 131 658 130 992

Summa driftkostnader 1 046 905 1 011 852

* I beloppet ingår: Revision

Finnhammars revisionsbyrå 38 000 38 883

Andra uppdrag än revisionsuppdrag 0 0
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NOT 4: Särskilda konsultkostnader 2016 2015
Konsultarvoden till revisor och advokat 

under andra halvåret 2015 gällande 

föreningens skattemässiga status. 

(det vill säga frågan om äkta eller oäkta) 0 152 000

Summa särskilda konsultkostnader 0 152 000

NOT 5: Underhållskostnader 2016 2015
Planerat underhåll 73 186 364 855

Återställning nödutgång bowlinghallen 393 423 0

Summa underhållskostnader 466 609 364 855

NOT 6: Personal och personalkostnader 2016 2015
Styrelse 110 000 110 000

Sociala kostnader 34 562 34 562

Summa personal och personalkostnader 144 562 144 562

NOT 7: Avskrivningar 2016 2015
Investering stambyte 394 375 394 375

Investering gårdsbjälklag 82 500 82 500

Summa avskrivningar 476 875 476 875

NOT 8: Övriga ränteintäkter 2016 2015
Ränta transaktionskonton etc 132 104

Summa övriga ränteintäkter 132 104

NOT 9: Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31
Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 1 310 000 1 310 000

Ingående avskrivningar -1 310 000 -1 310 000

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 310 000 -1 310 000

Utgående planenligt restvärde byggnader 0 0

(noten fortsätter på nästa sida)
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Investering, stambyte

Ingående anskaffningsvärde 15 775 000 15 775 000

Ingående avskrivningar -8 281 875 -7 887 500

Årets avskrivningar -394 375 -394 375

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 676 250 -8 281 875

Utgående planenligt restvärde stambyte 7 098 750 7 493 125

Investering, gårdsbjälklag

Ingående anskaffningsvärde 3 300 000 3 300 000

Ingående avskrivningar -1 732 500 -1 650 000

Årets avskrivningar -82 500 -82 500

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 815 000 -1 732 500

Utgående planenligt restvärde gårdsbjälklag 1 485 000 1 567 500

Mark 390 000 390 000

Summa byggnader och mark 8 973 750 9 450 625

Taxeringsvärde

Taxeringsvärden byggnader  36 400 000 30 200 000

Taxeringsvärden mark 40 521 000 28 829 000

Summa taxeringsvärden 76 921 000 59 029 000

Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande

Taxeringsvärden bostäder 69 000 000 49 600 000

Taxeringsvärden lokaler 7 921 000 9 429 000

Summa taxeringsvärden 76 921 000 59 029 000

NOT 10: Pågående nyanläggningar 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets kostnader ombyggnad av lokal till 2 bostadslägenheter 141 917 0

Överfört till färdigställda byggnader 0 0

Summa pågående nyanläggningar 141 917 0
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NOT 11: Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31
Fastighetsförsäkring 47 038 46 439

Övrigt 50 953 94 997

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97 991 141 436

NOT 12: Grundavgifter 2016-12-31 2015-12-31
Grundavgifter enligt plan 227 500 227 500

Upplåtelser 1958 30 000 30 000

Upplåtelser 1993-2005 50 750 50 750

Rättelse av tidigare bokföringsfel 0 0

Summa grundavgifter 308 250 308 250

NOT 13: Upplåtelseavgifter 2016-12-31 2015-12-31
Upplåtelseavgifter 5 514 250 5 514 250

Summa upplåtelseavgifter 5 514 250 5 514 250

NOT 14: Reservfond 2016-12-31 2015-12-31
Reservfond 215 000 215 000

Summa reservfond 215 000 215 000

NOT 15: Fonden för fastighetsunderhåll 2016-12-31 2015-12-31
Fonden för fastighetsunderhåll vid årets ingång 686 435 639 110

Stadgeenlig avsättning 47 325 47 325

Extra avsättning tidigare stämma 0 0

Summa  fonden för fastighetsunderhåll 733 760 686 435

NOT 16: Balanserat resultat 2016-12-31 2015-12-31
Balanserat resultat vid årets ingång -7 877 541 -7 446 766

Stadgeenlig avsättning till föreningens reparationsfond -47 325 -47 325

Extra avsättning till föreningens reparationsfond 0 0

Resultat året innan bokslutsåret 207 555 -383 451

Summa balanserat resultat -7 717 312 -7 877 542
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NOT 17: Skulder till kreditinstitut 2016-12-31 2015-12-31
Stadshypotek rörlig ränta (per 2016-12-31, 1,00%) 4 512 153 4 512 153

Stadshypotek bunden ränta 4,92% till 2017-01-30 3 145 687 3 181 739

Nordera Hypotek bunden ränta 4,90 % till 2020-01-22 2 993 347 3 076 497

Kortfristig del av långfristig skuld -75 533 -102 572

Summa skulder till kreditinstitut 10 575 654 10 667 817

Av de långfristiga skulderna har 0 kr en förfallotid längre än 5 år från balansdagen.

NOT 18: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31
Förskottsbetalda avgifter & hyror 210 765 249 530

Övrigt 1 129 216 842 609

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 339 982 1 092 139

NOT 19: Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 2016-12-31 2015-12-31
Fastighetsinteckningar 17 794 000 17 794 000

– varav i eget förvar 0 0

Summa ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 17 794 000 17 794 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 20: Händelser efter räkenskapsårets utgång                     
Förvaltningsberättelsen innehåller redogörelse för ombyggnadsprojekt och planerat un-

derhåll 2017. I övrigt finns inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Min revisonsberättelse avgavs den 1 juni 2017

Bengt Beergrehn 
AUKTORISERAD REVISOR

Stockholm den 15 maj 2017

Ingrid George
ORDFÖRANDE

Britt Rundgren
LEDAMOT

Michael Rubinstein
LEDAMOT 
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Våren 1947 utanför porten på S:t Göransgatan 64. Flickan heter Monica och har precis
fyllt (eller ska snart fylla) nio år. Killen i den lite för stora mössan heter Torsten, och han
fyller fem i september. Både huset och Torsten (som framåt 80-talet blev ordförande i för-
eningen några år) fyller 75 i år. Notera den snygga ek-porten, med en stor obruten glasru-
ta, i bakgrunden. Skylten hänvisar till Astrids Damfrisering »en trappa till vänster«.  



Till föreningsstämman i 
Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården 
Org.nr. 702001-2063 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisning-
en för Bostadsrättsföreningen Kronobergs-
gården för år 2016-01-01— 2016-12-31. 

Enligt min uppfattning har årsredovisning-
en upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens fi-
nansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltnings berättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen. Styrelsen ansvarar även för den inter-
na kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen an-
svarar styrelsen för bedömningen av för-
eningens förmåga att fortsätta verksamhe-
ten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksam-
heten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentli-
ga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garan-
ti för att en revision som utförs enligt
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ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter el-
ler fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder
jag professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsent-
lig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av
föreningens interna kontroll som har bety-
delse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala mig om effektiviteten i den inter-
na kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimlighe-

ten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i
att styrelsen använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-
delser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om såda-
na upplysningar är otillräckliga, modifie-
ra uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att en för-
ening inte längre kan fortsätta verksam-
heten.

• utvärderar jag den övergripande presen-
tationen, strukturen och innehållet i årsre-
dovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland an-
nat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de
betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.



RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen
har jag även utfört en revision av styrelsens
förvaltning för Bostadsrättsföreningen Kro-
nobergsgården för år 2016-01-01— 2016-
12-31 samt av förslagen till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman be-
handlar förlusten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens le-
damöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Jag är oberoende i förhållande till för-
eningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för för-
slaget till dispositioner beträffande för-
eningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en 

bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som föreningens
verksamhetsart, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av föreningens egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisa-
tion och förvaltningen av föreningens ange-
lägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekono-
miska situation och att tillse att förening-
ens organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och förening-
ens ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed mitt uttalande, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rim-
lig grad av säkerhet kunna bedöma om nå-
gon styrelseledamot i något väsentligt avse-
ende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen

• på något annat sätt handlat i strid med
bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen
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om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av försla-
get till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säker-
het bedöma om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed i Sverige all-
tid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller att ett för-
slag till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust inte är förenligt med bostads-
rättslagen.

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder jag professio-

nellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och försla-
get till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisio-
nen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professionella bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det in-
nebär att jag fokuserar granskningen på så-
dana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för mitt utta-
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för
mitt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande föreningens vinst el-
ler förlust har jag granskat om förslaget är
förenligt med bostadsrättslagen.
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Stockholm 2017-06-01

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor
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Föreningen bildad: 1942 

Genomsnittlig årsavgift: 554 kronor per kvadrat

Fastighetens namn: Grinden 2 

Arkitekt: Björn Hedvall

Bostadslägenheter: 66 stycken

Bostadsbostadsrätter: 65 stycken 

Bostadshyresrätter: en endaste

Kommersiella lokaler: 1 stycken (två under ombyggnad) 

Värde bostadsrätterna: omkring en kvarts miljard kronor

Bostadsyta: 2.361 kvadratmeter

Lokalyta: 1.346 kvadratmeter

Parkeringsplatser: 19 stycken

Omsättning: 2,8 miljoner kronor

Föreningens lån: drygt 10 miljoner kronor

Fastigheternas taxeringsvärde: 77 miljoner kronor

Hemsida: www.kronobergsgarden.se
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Äger fastigheten på S:t Göransgatan 64 – ett bokstavligt stenkast från Kronobergsparken i Stockholm.
Byggd 1941 efter ritningar av funkisarkitekten Björn Hedvall.

| www.kronobergsgarden.se | info@kronobergsgarden.se | 
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