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Styrelsen för Brf Gylleneken får härmed avge årsredovisning ltjr räkenskapsåret 201 9.

Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i foreningen
på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.
Föreningen innehar fastigheten Krokslätt 85:16 med adress Gyllenkrooksgatan l/ Eklandagatan 38 i
Göteborg.
Föreningen består av 42 medlemslägenheter. Föreningen upplåter med hyresrätt 2 lägenheter, 2 lokaler
och 3 garage.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Vtisentliga hiindelser under rtikens kapsåre
Föreningen har under vären2019 ftirdigställt innergården med plattsättning efter dräneringsarbetet.

Balkong- och fasadbesiktningar har genomfi)rts utan anmärkning.
Föreningen har beslutat att ltinster och balkongdörrar ska bytas i fastigheten. Bygglovsansökan har
inlämnats och efter upphandling kommer arbetet att påbörjas under 2020. Med anledning av detta har en
avgiftshöjning aviserats om 5%o från I januari2020.

Löner och arvoden
Föreningen har under året inte haft någon anställd personal. Till styrelsen har under året utbetalats
69.965:- (70.000:--) i arvode ftr år 2019. Till revisorn har utbetalats 1 8.43 8:-- inkl moms ( I S.l 88:--) i
arvode.

Förvaltning
Föreningens tekniska och ekonomiska fijrvaltning har omhänderhafts av Opalen FastighetsFörvaltning

AB.
Fastigheten är fullvärdeftirsäkrad i ftirsäkringsbolaget i Länsftjrsäkringar.

Medlemsinformation
Antal medlemmar i fiireningen var vid årets ingång 65 st. Under året har åtta medlemmar lämnat och nio

tillkommit.
Föreningen hade vid årets utgång 66 medlemmar.
Styrelsen har behandlat 3 ansökningar om uthyrning i andra hand.
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Flerårsöversikt (tkr)

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

1 664

1 671

1 663

- 151

I 670
-l s31

-263

-107

46

47

54

61

Förändring av eget kapital
Fond för
Medlems-

Belopp vid årets ingång
Disposition av

Upplåtelse-

Förslag

Balanserat

Årets

resultåt

resultat

insatser

avgift

underhåll

8 283 854

3 046 275

1 260 780

ftiregående
års resultat:
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

yttre

8 283

854 3 046275

-l

848 010

-l

531 305

I

531 30s

156

600

-1 687 905

1 417

380

-3 535 915

-1sl

466

-l5l

466

'Iotall

9

ztt

s94

0

-tsl

466

9 060 128

till behandling av ansamlad fiirlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade forlusten (kronor)
ansamlad forlust
årets ftirlust

-3 s35 91s

-tst

466

-3 687 381
behandlas så att
avsättning till yttre fond
i ny räkning överltires

193 600

-3 880 981
-3 687 381

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med
ti I läggsupplysn ingar.
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Not
1

Rörelseintäkter, lagerftirändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäktero lagerftirändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivnin gar av m ateriel la anläggn ingsti I lgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2

2019-01-01

2018-01-0r

-2019-12-3t

-2018-12-31

t

663 768

I

665 973

1 669 952

2 20s

J

4

-1 453 064
-254 330
-t 707 394
-41 421

3113

I

673 065

-2 804 967
-254 330

-3 0s9 297

-1386232

0

188

-r l0 04s
-110 04s

-145 261

-t4s 073

-tst

466

-1 531 30s

Resultat fiire skatt

-t't

466

-1 531 305

Årets resultat

-tst

466

-1 531 305
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Not

2019-12-31

2018-12-31

I

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mate r ie I I u an I dg g n in g s t illg,å n g ar
Byggnader och mark

4

l8

417 758

I

8 672 088

Summa materiella anläggningstillgån gar

18 4t7 758

18 672 088

Sum ma anläggningstillgångar

t8 4t7

758

18 672 088

3 223

0

182 638

161 995

Omsättningstillgångar
rtfr ist ig a fo rdrin g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Ko

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

79 111

79 825

264 972

241 820

838 8r3

842 880

838 813
103 78s

1 084 700

19 521 543

t9 756 788

Summa kortfristiga ford ringar
Kassa och bank

5

Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

I

842 880

N
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Medlemsinsatser

8 283 854

8 283 8s4

Upplåtelseavgifter
Avsättning till yttre fond
Summa bundet eget kapital

3 046275
1 417 380

3 046275
t 260 780

t2 747 s09

12 590 909

-3 s35 915

-r
-r

848 0r

-t5l 466
-3 687 381

3

379 316

9 060 128

9

9 786 594
9 786 594

9 9s9 494
9 959 494

237 245

202 439
67 860

I

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt

eget

kapital

Balanserat resultat

Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

6,7

r

531 305

2tl

s93

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

68 828

Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

l5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

750

15 750

352 998

299 652

82r

585 701

19 s2r 543

t9 756 788

674
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre foretag.

Anläggnin gstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas

till

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar

Ti llämpade avskrivningstider:

Mater ie lla anliig g nings tillg ångar
Byggnader

1,4yo

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskonigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men ftire extraordinära int?ikter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutn ing.

Not 2 Nettoomsättningens fiirdelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Årsavgifter
Hyresintäkter

2019

2018

1 358 040

1 358 000

29s 068

292 498

5 041

15 662

Överlåtelse och pantsättningsav gift er
Avgift andrahandsupplåtelse

|

5 619
663 768

3 792

I 669 952

0r
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Not 3 övriga externa kostnader
2019

2018

Bränsle, el
Vatten

297 371

JJI 466

72 2s0

70 262

lning, sophämtning, städning, fastighetsskötsel
Kabel-TV och bredband

160 552

154 820

t33 980

133 980

Renhål

Fastighetsflorsäkring

24 318

24 113

Förvaltningsarvode
Övriga externa tjänster
Övriga driftskostnader

106 360

104 000

41 060

55 723

Reparationer och underhåll

410 434

Styrelse och revisor
Fastighetsskatt

104 175

JJ 483

28 696

|

707 251
115 041

73 868

68 828

453 064

2 804 967

2019

2018

22 600 s20

22 600 520

Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden

22 600 520

22 600 s20

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-3 928 432

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 182 762

-3 674102
-254 330
-3928 432

Utgående redovisat värde

18 417 758

18 672 088

2019-12-31

2018-12-31

200 000

200 000

I
Not 4 Byggnader och mark

Ingående anskaffn ingsvärden
Anpassn in g trappor/modern isering hissar

0

-254 330

Not 5 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår

till
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Not 6 Skulder titl kreditinstitut
Nedan framgår ftirdelning av långfristiga lån.

Räntesats
o/
/o

Långivare
SEB Bolån, 16281646

0,74

SEB Bolån,20122420

0,74

Datum fiir
ränteändring
2021-08-28
2021-08-28

Lånebelopp
2019-t2-31

0,74

2021-08-28
2020-02-28
2020-12-28
2021-08-28
2020-10-28
2022-12-30

465 000

SEB Bolån, 40748016

1,30

475 000

r 500 000

1 500 000

SEB Bolån, 41824646

1,45

SEB Bolån, 42079871

0,74

SEB Bolån, 42604895

1,02

Stadshypotek,

0,81

1

7 -261

320 -21 139

20t8-12-31

764 400
937 125

968 625

0

I 654 800

SEB Bolån,38307614

SEB Bolån, 40223185

Lånebelopp
791 700

950 000

r 465 000
2 109 369
1 595 700
I 786 s94

975 000

I

485 000

2 109 369
0

I

959 494

Slutbetalningsdag for lånen är detsamma som ränteändring.

Not 7 Ställda säkerheter
2019-12-31
Fastighetsinteckning

2018-12-31

10 409 800

10 409 800

10 409 800

10 409 800

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Då Sverige drabbats av Covid-19 under början av är 2020 som drabbar våra lokalhyresgäster främst kan
vi får avvakta och se hur det kommer påverka
verksamheten.
det komma att innebära hyresbortfall under år 2020,

En uppfoljning av ftireningens Underhållsplan sker fortlöpande.
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Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats

Auktoriserad revisor
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EryMAZARS
REVISIONSBERATTELSE
Till

föreningsstämman i Brf Gylleneken

Org. nr 716444-10ll
Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Uttalanden

utfört en revision av årsredovisningen för
Gylleneken för år 20 1 9.
Jag har

Brf

r

identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga
felaktigheter i rärsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar 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 iin för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern konholl.

r

skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omstiindighetema, men inte ftir att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o

utvärderarjag 1ämpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

r

drarjag en slutsats om l?impligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3 I
december 20 I 9 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund

tiir

uttalanden

Jaghar utört revisionen enligt International Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet -Reylsorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.
SQtrelsens ansvat

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ör den interna
kontroll som de bedömer iir nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
fcirhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att
aweckla verksamheten.
Revisorns ansvol

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheterkan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen flista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ör revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller {iirhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

o

utvärderarjag den övergripandepresentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ör den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.
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MAZARS
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

förenligt med bostadsrättslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och ftirslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga ör
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Jaggär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust harjag granskat om förslaget är förenligt med

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Brf Gylleneken för är 2019
samt av förslaget till dispositioner beträffande öreningens vinst
eller förlust.

tillstyrker att ftireningsstämman behandlar örlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jag

GrundJiir uftalanden
Jag har utfcirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Brf Gylleneken enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

bostadsrättslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.
Göteborg,

Styrelsens snsvar
Det iir styrelsen som har ansvaret för förslaget till
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
örvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt konholleras på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvor

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

.

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska öreningar,
årsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om ftirslaget är

förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig siikerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot öreningen, eller att ett
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