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Styrelsen for Brf Gökungen 6, med säte i Stockholm, fiir hiirmed avge årsredovisning
20l6.Uppgifter inom pare,ntes avser foregående år.
Årsredovisninge,n iir upprättad

ftr

råikenskapsåret

i svenskal«onor, SEK.

Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Al I mtint om

ve

r ks amhe t en

Före,ningen har till åindarnåI att fråimja medlemmamas ekonomiska intesse genom att i foreningens hus
upplåta låigenheter åt medlenrmarna med bostadsrätt till nyttjande utan begriinsning till tiden.

Föreninsen
Bostadsrättsforeningen registrerades 1987-10-05. Föreningens nuvarande ekonomiska plan
upprättades 1999-05-31 och nuvarande stadgarregistrerades 2002-07-23 hos PRV.
Föreningen iir ett privatbostadsforetag ("äkta bostadsrättsfiirening") enligt inkomstskattelage,n.
Fastigheten
Fastigheten med beteckningen Gökungen 6 inom Stockholms kommun byggdes 1931. Fastigheten iir

fullviirdesforsiikrad i Trygg Hansa.
Inom fastigheten upplåter foreningen 30 bostadsläge,nheter med bostadsrätt. Vidare upplåter
frreningen I lokal medhyresrätt.

Enligt

de,n ekonomiska planen

l rum

och kriklkokwå 5

kök 1 st
3 rum och kök 11 st
4 rum och kök 8 st
5 rum och kök 5 st

fordelar sig liigenheterna:

st

118l<vm

2 rum och

62 l<rrm

900 kvm
991 kvm
894 kvm
511 kvm

Lokaler
Summa

3 476kvm

Sqvrelsen 2016

Styrelsen har fran och med den 19

maj}Aft

haft foljande sarnmansättning.
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Revisor
Hans Falsin, Allectus Ekonomi AB
Anette Persson, Brand & Stikerhetsgruppen AB, Suppleant

Föreninqsfråsor
Ordinarie fbreningsstänma hölls den 19 maj 201,6.
Styrelsen har under året

hållit

15

protokollfiirda styrelsemöten.

Liieenhetsöverlåtelser
Under 20l6har en liigenhet vilken ftrvaltats av dödsbo sålts (2 ggr). Nya ägare har v?ilkomnats in

i

foreningen.

Förvaltring
Teknisk forvaltning har skötts av FSS Fastighetsservice AB.
Kameral forvaltning har skötts av Chinbo AB.
Vds

e

ntl i ga höndel s er unde

r rökens

kap s år et

Fastieheten

En extra foreningsstiimma har hållits diir godkiinnande gavs for takrenovering. Taket har renoverats av
AB Oskar Jansson. Takfallet mot Norr Miilarstrand har byns ut med ny kopparplåt. Åven takfallet mot
innergård ovan trapphus har bytts ut. Viirmeslingor har installerats i fastighetens takawinningssystem.
Uppgradering har skett av taksiikerhetsanordningar på hela fastigheten. Total kostrad 1.480 tkr.
Under sofirmaren gick en av tvättmaskinernapå Sven Rinmans gata sönder. Det var nödvttndigt att köpa
och installera en ny tvätbnaskin. Total kostnad ca 50 tkr inklusive frakt och installation.
Sotning; brands§ddskontoll och kamerainspektion har genomforts av 25 rökkanaler
anmiirkningar. (Maj 20 16)

- inga

Åtgtirder for att öka brandsiikerhet har vidtagits enligt forslag fran brandsiikerhets-leverantör.
Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) iir nu en del av styrelsearbetet.
Efter positivt resultat i enkätundersökning hos boende, har Grannsamverkan startats upp. I vårt
deltagande ingar även att utgöra stöd i samband med sjukdom eller annat som gör att boende kan behöva
grannstöd. Ambitionsnivån har anpassats for att begråinsa alltfor betungande merarbete for styrelsen eller
medlemmar. Dä ingen av de boende anmåilt intresse attvarakontakfperson, tar tillsvidare
styrelseledamot Hasse Alnervik det ansvaret. Styrelsen viilkomnar enskilda medlemmars
intresseanmiilan for att bidra i skötsel av vår fastighet. Information om Grarursamverkan har distribuerats
via hemsida och brevlåda. Fastigheten har forsetts med dekaler om gramsamverkan. Vidare
dishibuerades infonnation till vfua boende infor sommaren angående brottsftrebyggande åtgtirder under
somrnarmånaderna.
Problem har funnits med en del ringklockor i NM78. Samtliga ringklockor har åtglirdats.

Mindre vattenläckage har upptäckts i lägenhet NM78. Det var svårt att hitta läckan. Det hade underlättats
om befintliga skvallerrör fungerat. Det 2ir viktigt att de skvallerrör som finns i alla badrum for att
indikera vattenläckage hålls fria och inte tir igensatta, annars kan stora vattenskador uppstå.
Vissa liigenheter har problem med rök vid eldning i öppen spis. Undersökning har genomforts hos
boende om intresse for installation av rökglasflåikt. Arbete har påböf ats med offertintagningar samt
planering av provinstallationer for att kontrollera om rökgasfltikt ffu avsedd effekt.

Vfu
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Föreningen har ansvar for aff skorstenspiporna iir täta, men ansvar for att det går att elda åligger
bostadsrättshavare. De bostadsrättsinnehavare som vill installera skorstensfltiktar måste sjtilv stå for alla
kosfirader relaterade till upphandling, installation, underhåll etc. av skorstensfläikten.-

Kompletta ritningar pävår fastighet, både digitala och papperskopior, har anskaffats från
Stadsbyggnadskontoret. Länk till Stadsbyggnadskontor kommer att finnas på vår hemsida.

Öwigt
Föreningen har haft ett tillsynsbesök av Miljöfilrvaltningen. Under granskningen kontrollerades
foreningens egenkontroll inom foljande områden: Langsiktig planering och underhåIl, Felanmiilan och
akuta feVskador, Inflyttning och renovering, EnergihushåIlning, Buller, Ventilation, Inomhustemperatur,
Legionella (låg varmvattentemperatur), Radon, Fukt och mögel, Skadedjur och Avfallshantering.
Nagra mindre anmtirkningar angående vår underhållsplan och kontroll av undercentral gjordes.
Dessutom fastslog inspektören att tillfredst?illande rutin for att såikerståilla att varmvatten inte blir
stillastående i handdukstorkarna saknas. Inforrnation om att man inte ska ståinga av handdukstorkarna har
givits. Skälet ih att det kan fimas en risk att det bildas legionellabakterier i stillastående ljummet vatten
och handdukstorkarnas flöde tir gemensamt med dricksvatfiret i fastigheten.

Underhållsplan med tidshorisont pä22 år har tagits fram. Övergripande plan samt underhållshistorik
kommer att läggas upp på hemsidan och göras tillgiinglig externt.
Inventering av cyklar har genomforts. Ett par övergivna cyklar samt en nedmonterad cykel iir
omheindertagna. Cyklarna kommer att säljas/skrotas om inte någon hör av sig inom tre månader. I
samband med cykelinventeringen upptiicktes stöld av en cykel. Anslag sattes upp på hemsida och i
portar/garage om stöld med uppmaning att alla ska kontrollera att deras cyklar finns kvar och aff de även
stfu på rätt plats.
Dropbox har etablerats som ett gemensamt dokumentarkiv utanfor hemsidan for att underlätta styrelsens
arbete.

Avtal for garageplatser samt regler for garageplatskö har setts över for att tydliggöra regler for
medlemmar, andrahandsboende samt extern hyresgäst.
Förberedelser infor tindring av stadgar infor nästa års foreningsstiimma påbörjas. Bostadsrättslagen har
iindrats i flera avseende vilket innebtir att Gökungens stadgar behöver revideras.
Föreningen hade sin årliga gardsfest

i september och även traditionell glöggtråiff i december.

Nytt hyresar4al har tecknats med Scandinavian Photo. Hyreshöjningen kommer att ske i två steg. Halva
höjningen pil l0 o/o sker direkt vid hyresavtalets början 2017-01-01. Resterande höjning 10 % inträJfar
2018-01-01. Total avtalstid är 3 fu.
Avtalet med fastighetsforvaltare FSS Fastighetsservice AB har forliingts ytterligare ett år.
Föreningens ekonomiske forvaltare Chinbo sålde i slutet av året 50o/o av foretaget till Fastum AB, vilka
iir specialiserade pä ekonomisk forvaltning. Chinbo kommer dock att fortsätta verksamheten under
namnet Chinbo, men kommer att fä tillgang till Fastums alla system, tjiinster och erfarenheter. Detta iir
positivt. Nya rutiner kommer att introduceras for styrelsen.
.
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Medlemsinformation
Antalet
Antalet
Antalet
Antalet

medlemmar vid riikenskapsårets bödan 48.
tillkommande medlemmar under riikenskapsåret 3.
avgående medlemmar under riikenskapsåret 3.
medlemmar vid r?ikenskapsårets slut 48.

(Tl«)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Likviditet (%)
Belåningsgrad (%)

2016
2535
-955
69
288
31

Flerårsöversikt

2015
2558
101
7A
98
28

2014
2549
187
69
95
29

2013
2528
99
68
227
31

2012

2529
-386
68
118
31

Nettoomsäthrinq
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointtikter samt intäktskorrigeringar.
&esultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fore exfraordinåira intiikter och kostnader.
Soliditet (%)
Eget kapital i relation

till

balansomslutning.

Likviditet (7o)
Omsätftringstillgångar i {örhälande
Belaningserad
Fastighetslån

till kortfristiga

skulder.

(%o)

i forhälande till balansomslutningen.

Förändring av eget kapital
Medbmrinsatser
Belopp vid årets

ingång

33 798

föryttre Balanserat
underhåll
resrltd

Fond

285

2 682 610

Ånets

Totalt

resultat

1 878

089

100

507

38 459 491

100

507

-100

507

o

-955

356

-955 356

-955

356

37 504 135

Disposition av
foregående
års

resultat:

Avsättning fond yttre

256209 -256209

unerhåll
Årets resultat
Belopp vid årets

utgång

33798285

2 938

819 L722387

0

-4
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Förslag

till vinstdisposition

Styrelsen ftireslår att

till fbrfogande stående vinstnedel (lronor):
t722387

balanserad vinst
foets frrlust

-955 356
767 031

disponeras så att

resewering fond för yttre underhåll
ianspråktagande fond fiir yrfre underhåll
i ny räkning överfdres

Föreninge,ns resultat och stnillning

256209
-1 447 908
I 9s8 730
767 031

i övrigt framgfu av efterfoljande resultat- och balansräkning med

tilläggsupplysningar.

)bz
-/
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Resultaträkning

6 (13)

Not

I

2016-01-01

2015-01-01

-20tGt2-31

-2015-12-31

2 534820
19 940

2 5s7 804

2s547ffi

2 566703

-2353 412
-349 s54

-I r52239

-55 734

-3 183 788

-55 178
-504 278
-2042076

-629 028

524 627

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Öwiga rörelseintiikter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Driftskostrader
Öwiga externa kostnader

J
4

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

5,6,7,8

-425 088

8 899

-330 381

Flnansiella poster
Övriga räinteintiikter och liknande resultatposter
Räintekostrader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

3 016

4 5s3

-329344
-326328

-428 673

-424120

Resultat efter linansiella poster

-955 356

100 507

Årets resultat

-955 356

100 507

&vs

.
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Balansräkning

Not

2016-12-31

20ttt2-31

53 730 798
53 730 798

54 155 886
54 155 886

s3 730 798

54 155 886

I

TILLGÅNGAR
Anlä ggningstill gån gar

M ater iella anlögg nin gstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

5,6,7,8

Summa anläggnin gstillgångar
Oms ättnings

tillgångar

Kortfrixigafofiringar
t3

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

Summa kortfristiga fordringar

9

626

48396
a 022

20279
s5 971
76254

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summ a omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

894272
894272
gffi 294

906 050

54687 092

55 061 936

829 800
829 800

Brf Gökungen 6
Org.nr 716420-0557

8 (13)

20t6.t2-31

2015-12-31

Medlemsinsatser

33 798285

33 79828s

Fond ftir ytke underhåll
Summa bundet eget kapital

2 938 819

2 682 610

36 737 104

36 480 89s

1722387

1 878 089

Balansräkning

Not
1

EGET KAPruAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bunda egd kapital

Fritt egd hapital
Balanserat resultat

-955 356

100 507

767 031

1978596

37 504 135

38 459 491

t6

850 466

t5 682 466

16 850 466

15682 466

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Owiga skulder till kreditinstitut

10

10

Förskott fran kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Öwiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda inttikter
Summa kortfristiga skulder

ST]MMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

568 000

10 800

0

107 787

t79 900
6 502

18 661
11

45 609
t49 634
332 491

919 979

s4 687 092

55 061 936

40 917

t24 660

{z
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Noter
Not

I

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen iir upprättad i enlighet med fusredovisningslagen och Bokforingsniimndens allmtinna
råd (BFNAR 2016:10) lK2/ omårsredovisning i mindre foretag.

Anlä ggnin gstillgångar
Anlaggningstillgangarna äir redovisade till anskaffiringskostnad med avdrag for planmiissiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgangarnas ekonomiska livsliingd. Linjär
avskrivningsmetod anviinds.
Tilliimpade avskrivningstider:
106 år

Byggnader
Balkonger
Fjärrvtirme

106 år

Ventilation
Lokalinventarier

Föreningens fond

20

ä$

20

ån

10 ar

fiir yttre underhåll

Reservering till fiireningens fond fiir ythe underhäl ingfu i styrelsens forslag till vinstdisposition. Efter
att beslut tagits på fore,ningsstålmman sker överforing fijan balanserad vinst (under Fritt eget kapital) till
fond for yttre undrehåIl (under Bundet eget kapital). Enligt stadgarna skall fiireningen avsätta belopp på
minst 0,3% på ta<eringsviirdet till en fond fiir yttre reparationer.

Not 2 Nettoomsättning

24fi

2016

fusavgifter
Hyror lokaler
P-plats och garage

Debiterad fastighetsskatt

Elavgifter

I

387 272

39s 672

831 336

830 604

206 856
109 356

216306

0

5 866
557
804
2

2 s34820

»v

I

109 356
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Not 3 Driftskostnader

Fastighetsskötsel

Städkostrader
Snörojning/sandning
Hissbesiktning

24rc

2015

46 tst
60 82s

40 078

tt

29

0

Hissreparationer
Trädgfud och utemiljo
Planerat underhåll
Fastighetsel

Uppviirmning
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Försäl«ingskoshader
Kabel-tv
Teknisk forvattning
Lokalhyra

63 t25

st2

4 051

0

2 47s

156 717

134 585

23 099

52 168

Sotring
Reparationer

46s

ls3

14 813

908
42 621
382 646
48 739

204 540
37 364
402327
43 304

58 s83

8722

s7 t6l
44937
6 936

0

L4 863

13

I 447

5t 784

I 000

0

2 353 413

I1s2239

2016

2015

170 450

I 14 030

Not 4 Övriga externa kostnader

Fastighetsskatt

Fastighetsavgift
Datorkommunikation
Porto

0

37 290

58 063

55 050

Föreningsgeme,nsaflrma kostnader

ts

Revisionsarvode

17 488

L7 725

Ekonomisk ftrvaltring

6290s

53 093
5 790

3 237
301

Bankkostnader

s 994

Konsultarvoden
Serviceavgifter till branschorganisationer
Övriga poster

4 950

2 434
444

tt

11 166

2s 000
4 9s0
3 575

349 Ss4

330 381

0

d*
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Not 5 Byggnader och mark
2015

2016
41 535 513

4l

41 535 513

535 513
41 535 513

-4863 602

-4 473 r70

-390 432

-5254034

-390 432
-4863 602

Utgående värde mark

t6 929 597
16929 s97

16929 597
16929 s97

Utgående redovisat värde

53211076

53 601 508

Taxeringsvåirden byggnader

3s 600 000

3s 000 000

66 641 000

a00

50 403 000
85 403 000

2At6

2015

Ingående anskaftringsvtirden

274 680

Utgående ackumulerade anskaftingsvärden

274680

274 680
274 6EA

Ingäende avskrivningar

-54 954

-41

Årets avskrivningar
UQående ackumulerade avskrivningar

-t3 740
-68694

-t3 740
-s4 954

Utgående redovisat värde

205 986

219 726

24rc

2015

Ingående m skaffiringsvärden

418 315

418 31s

Utgående ackumulerade enskaftingsvärden

418 315

418 315

-83 663
-20 916
-104 579

-62 747
-83 663

313736

334 6s2

Ingående

an

skaf hingsvihden

Utgående ackumulerade anskaftingsvärden
Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat v?irde mark

Taxeringsvtirden mark

toz24t
Not 6 Ventilation lokaler

2t4

Not 7 Fjärrvärme lokaler

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

IA«/
\<

-20

9t6
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Not 8 fnventarier lokal
201s

2016
In

I

gående anskaffiringsviirden

029 449

1029 449

Utgående ackumulerade anskaffringsvärden

I

t02g

-t 029 449

Ingående avskrivningar

029 449
449

-gsa 2s9

-79190

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-t 429 449

4

A29 449

Utgående redovisat värde

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20tGt2-31

20ts-12-31

Fastighetsförsiikring
Datakommunikation

25 050

26 734

t29t5

14 508

Ekonomiförvaltning
Planerat underhäI, hissar
Kabel-TV
Owigt

10 431

10431

2 443
L 730
48396

t25
s5971

Lånebelopp
2016-12-31
4 475 000
7 ts3 466
4 622 004

Lånebelopp
20ts-12-31
4 47s 000
7 t53 466
4 622000

Not 10 Skulder tiil kreditinstitut

2,62

Datum för
ränteändring
20t6-12-28

1,74

2017-09-28

1,86

2020-t2-28
20t7-06-28

Räntesats

Långivare
sEB,26489199
snF.,26+*9zsz
sF'B,26489229
sEB,40026584

"/o

0,44

600 000
16 850 466

Kortfristig del av lfugfristig
skuld

162s0 466
568 000

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Revision

20tGt2-31

2015-12-31

18 000

18 000

Planerat underhåll, ventilation

10 013

Fjtirrvtirme

58 670

Öwigt
Förutbetalda avgifter och hyror

466

t3t

634

149 634

37 5tt
124660

{H-
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Not 12 Ställda säkerheter

F

astighetsinteckningar

2ot) -

o'l- ZP

A@
Stockholm

Thomas Schullström

&eruilo*zElisabeth Lindbäck

Min revisionsberättelse har tåimnats

Alnervik

7-st2t,Ö4 - Zf

\rnl*

s Falsin

Hasse

19 s50 000

19 550 000

19 s50 000

19 550 000
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Revisionsberättelse
Till foreningsstämman i Brf Gökungen 6, org.nr. 716420-0557

Rapport om årsredovisningen
Jaghar utfort en revision av årsredovisningen for Brf Gökungen 6 for år 2016-01-01 - 2016-12-31.

Styrelsens ansvar fiir årsredovisningen
Det är ssrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar dr attuttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfort
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen ftir att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta for hur foreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag

tillstyrker därftir att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for

foreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av forslaget till dispositioner
beträffande foreningens vinst samt styrelsens forvaltning för Brf Gökungen 6 for år 2016-01-01 2016-12-31.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst, och det
är styrelsen som har ansvaret ftir forvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Zir att med rimlig säkerhet uttala mig om forslaget till dispositioner av foreningens vinst
och om forvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed
Sverige.

Mitt ansvar

i

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande ftireningens vinst
harjag granskat om forslaget är forenligt med bostadsrättslagen.
Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i foreningen for att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot ftireningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller foreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att foreningsstämman behandlar resultatet enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och
bevilj ar styre lsens ledamöter ansvarsfr ihet ftir räkenskapsåret.
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