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Årsredovisning
Styrelsen för Brf Jungfrudansen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

Förvaltningsberättelse

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2004-05-27 bestått av:

Ordinarie Anders Sehlå Ordf.
Ulf Rudebark
Kristian Åhrhammar
Christian Wollter (entledigad 2004-12-02)
Stellan Erici

Suppleanter Åsa Hörnell
Mats Lindborg

Revisorer
Ordinarie Peter Neveling

Valberedning
Olov Fernström Sammankallande
Ola Sjöstrand
Mats Lindborg

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket/Patent och Registreringsverket 2001-03-20.

Fastighet och lägenhetsfördelning
Föreningens fastighet, Blomkålen 1, bebyggdes 1991 av Anders Bodin och Einar Mattsson och är belägen 
i Solna kommun.På fastigheten finns ett bostadshus innehållande 64 lägenheter och tre lokaler, varav 9 
lägenheter och tre lokaler är hyresrätter.Dessutom finns ett garage med 64 p-platser och 15 p-platser 
utomhus.

Lägenhetsfördelning:

19 st 2 rum och kök
 3  st 2,5 rum och kök
14 st 3 rum och kök
12 st 3,5 rum och kök
12 st 4 rum och kök
  4 st 4,5 rum och kök Total bostadsyta: 5721 kvm Total lokalyta: 2957 kvm

Föreningens lokalkontrakt löper enligt följande:
Hyresgäst   Yta kvm Löptid t.o.m.
Lidl 2038 kvm 2006-12-31
Orkidé, vårdbostäder   863 kvm 2008-09-30
Vattenfall     56 kvm 2011-10-01
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Lägenhetsöverlåtelser
Under perioden har sju st överlåtelser ägt rum. Styrelsen har inte beviljat några andrahandsuthyrningar. 
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. För att upplåta bostadsrätten i 
andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då 
medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till 
lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga 
bostadsrättshavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand.

Föreningen hade vid årets slut 55 (55) medlemmar.

Fastighetsförvaltning
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av ISS Ekonomiförvaltning, Stockholm.
Fastighetsskötseln har ombesörjts av Åkerlunds Fastighetsservice AB.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring 
för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna 
ej ersätter hemförsäkringen.)

Ekonomi
Föreningen är av skattemyndigheten klassad som oäkta och deklarerar som ett oäkta bostadsföretag.

En bostadsrättsförening räknas som äkta om den till minst 60 % bedriver kvalificerad verksamhet. För att 
avgöra om detta krav är uppfyllt beräknar man först hyresvärdena för fastigheten. Med hyresvärdena 
menas det aktuella årets bruksvärdeshyra för bostäder och marknadshyra för lokaler. Om delägaren själv 
svarar för reparation av lägenheten tas endast 95 % av bruksvärdeshyran upp. Om huset har värdeår 1941 
eller tidigare, görs justering till 90 % av bruksvärdeshyran. 

Med hjälp av dessa hyresvärden fördelar man sedan taxeringsvärdet på kvalificerad respektive 
okvalificerad användning. Den kvalificerade användningen måste då uppgå till minst 60 % för att 
föreningen skall klassificeras som äkta. Till den kvalificerade användningen räknas de bostadslägenheter 
som upplåts med bostadsrätt till fysiska personer samt garage som upplåts av föreningen till sådana 
personer.

Föreningen är frivilligt momsregistrerad för 2.092 kvm lokalytor.

Kommentarer till bokslutet
Det har nu gått lite drygt två och ett halvt år sedan köpet av fastigheten. Vi börjar få god kontroll på 
kostnadsmassan vilket bland annat ökar precisionen i budgetarbetet. Det fortsatt goda ränteläget ger 
föreningen ett bra ekonomiskt spelrum. Omsättningen av ett större lån som togs i samband med 
ombildningen sänkte snitträntan på lånen med drygt två procent.

Intäkterna minskade något, jämfört med 2003, beroende på Lidls nya hyresavtal och att antalet 
bostadsrätter har ökat (bostadsrätterna ger lägre intäkter än hyresrätterna). Kostnaderna skiljer sig inte 
speciellt mycket från 2003 förutom på en punkt, personalkostnader. Styrelsen har beslutat att i 
fortsättningen utbetala styrelsearvode under innevarande år. Under 2004 betalades alltså arvode ut för både 
2003 och 2004. Detta belastade resultatet före skatt med cirka 250 000 kr och påverkade skatten i positiv 
riktning med cirka 50 000 kr.

Större investeringar som gjorts under året är en ny garageport samt ett nytt styrsystem till garageporten som 
möjliggör öppning med fjärrsändare.
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Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition 
och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond.

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:

balanserat resultat -1 069 135
årets resultat 105 604

- 963 531

behandlas så att

till yttre reparationsfond överföres 266 220
i ny räkning överföres -1 229 751

- 963 531

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar samt kassaflödesanalys.

Fastighetsskatt
Fastigheten har åsatts värdeår 1991.
Enligt nu gällande lag är fastigheten beskattad med hel skatt (0,5 %).
Den del av taxeringsvärdet som gäller lokaler beskattas med 1 %.

Verksamhet under året som gått
Efter 2003 fanns en förhoppning om att styrelsearbetet skulle kunna gå in i en lite lugnare och mer 
förvaltande fas. Men bland annat en fuktskada i en lägenhet i uppgång 33, krångel med den tekniska 
förvaltningen samt flera förhandlingar i hyresnämnden har tagit mycket tid i anspråk. En styrelsemedlems 
arbete på annan ort medförde också högre arbetsbelastning för övriga styrelsemedlemmar. I slutet på året 
fanns dock en förhoppning om något lugnare och mer framåtblickande styrelsearbete.

En mindre väl fungerande teknisk förvaltning medförde att styrelsen hade funderingar på att byta 
förvaltare när avtalet gick ut 2004-12-31. När nuvarande förvaltare sedan i sista stund drog tillbaka sin 
offert blev valet enkelt och Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC fick förtroendet att hantera föreningens 
ekonomiska och tekniska förvaltning. När detta skrivs i slutet av april -05 har Ecuro fortfarande ett antal 
åtaganden kvar. Detta har belastat styrelsen med arbete som inte varit planerat.

Exempel på annan verksamhet som skett under året är:

Informationspärm som tillhör varje lägenhet färdigställdes och distribuerades i början av året
Utbyte av garageport
Nytt styrsystem med fjärrsändare till garageporten
Införskaffning av behållare för elavfall till grovsoprummet
Omsättning av föreningens största lån på 56 MSEK
Grovstädning av garaget

Styrelsen hade långt framåtskridna planer på att börja renovera hissarna under året. Detta arbete kom dock 
aldrig igång pga. den höga arbetsbelastningen. Renovering kommer istället att påbörjas under 2005.
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Årsavgifter
 Genomsnittlig avgift per 2003-12-31 uppgår till 363 kr/kvm.

Övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet 
(2004 = 983:--). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2004 = 393:--) vid varje 
pantsättning.

Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.
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2004-01-01 2003-01-01
Resultaträkning Not -2004-12-31 -2003-12-31  
   

Föreningens intäkter 1 7 230 719 7 358 309

Föreningens kostnader
Underhållskostnader 2 -592 917 -715 588
Driftskostnader 3 -2 374 336 -2 208 831
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -241 711 -352 252
Personalkostnader 5 -454 470 -287 879
Avskrivningar 6 -167 609 -160 908
Resultat före finansiella poster 3 399 676 3 632 851

Övriga ränteintäkter och liknande
 resultatposter 7 8 204 124 395
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 540 860 -4 197 875
Resultat efter finansiella poster 867 020 -440 629

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond  -413 813 -50 842
Resultat före skatt 453 207 -491 471

Statlig skatt  -347 603 -33 411

Årets resultat 105 604 -524 882
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Balansräkning Not 2004-12-31 2003-12-31  
 

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 9 96 969 123 97 059 587
Mark 30 694 000 30 694 000
Maskiner och inventarier 10 381 085 458 230
 128 044 208 128 211 817

Summa anläggningstillgångar 128 044 208 128 211 817

Omsättningstillgångar

Hyres- och avgiftsfordringar 9 566 17 932
Kundfordringar 3 734 0
Övriga fordringar 11 397 471 375 890
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 30 094 61 988
 440 865 455 810

Kassa och bank
Kassa och bank 305 478 177 157
Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB 683 796 1 849 667
Avräkningskonto ny förvaltare 800 000 0
 1 789 274 2 026 824

Summa omsättningstillgångar 2 230 139 2 482 634

Summa tillgångar 130 274 347 130 694 451
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Balansräkning Not 2004-12-31 2003-12-31  
 

Eget kapital och skulder

Eget kapital 13

Bundet eget kapital
Insatser 53 685 500 53 685 500
Upplåtelseavgifter 2 371 883 2 371 883
Yttre reparationsfond 323 572 62 972
Summa bundet eget kapital 56 380 955 56 120 355

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1 069 135 -283 653
Årets resultat 105 604 -524 882
Summa fritt eget kapital -963 531 -808 535

Summa eget kapital 55 417 424 55 311 820

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 14 464 655 50 842
 

Långfristiga skulder

Fastighetslån 15 73 020 638 73 158 153
Mottagna depositioner 10 000 9 600
Summa långfristiga skulder 73 030 638 73 167 753

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 294 170 657 963
Skatteskulder 447 483 88 559
Övriga skulder 16 195 982 215 829
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 423 995 1 201 685
Summa kortfristiga skulder 1 361 630 2 164 036

Summa eget kapital och skulder 130 274 347 130 694 451

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 105 433 000 105 433 000
Avgår: Obelånade datapantbrev -20 280 000 -20 280 000
Summa ställda säkerheter 85 153 000 85 153 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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2004-01-01 2003-01-01
Kassaflödesanalys Not -2004-12-31 -2003-12-31
   

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 867 021 -440 629
Justeringar för poster som inte ingår i
 kassaflödet, m.m 18 -179 994 13 469
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
 förändringar av rörelsekapital 687 027 -427 160

Kassaflöde från förändringar i
 rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar 14 945 -408 773
Förändring av kortfristiga skulder 19 -700 367 440 625
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 605 -395 308

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar 20 0 -172 134
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -172 134

Finansieringsverksamheten
Långfristiga skulder 21 -239 154 -8 661 271
Förändring eget kapital 22 0 3 515 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -239 154 -5 146 271

Årets kassaflöde -237 549 -5 713 713

Likvida medel vid årets början 23
Likvida medel vid årets början 2 026 824 7 740 537
Likvida medel vid årets slut 23 1 789 275 2 026 824
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år med följande undantag. 
Föreningens fond för yttre underhåll har omklassificerats från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital, 
enligt BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i 
bostadsrättsföreningar. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god 
redovisningssed.

Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av byggnad och mark.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning 
på byggnad  och inventarier görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Obligationer och liknande finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och verkligt värde.

Reservering till föreningen fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget 
kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

Noter
2004-12-31 2003-12-31

1 Föreningens intäkter
Hyresintäkter bostäder 820 106 934 429
Hyresintäkter lokaler 3 742 140 3 955 568
Hyresintäkter garage 291 000 286 800
Hyresintäkter p-platser 50 700 50 400
Hyresbortfall  ./. -9 746 -88 197
Årsavgifter bostäder 1 780 396 1 723 151
Uppvärmning 310 256 295 184
Övriga ersättningar/intäkter 9 700 4 800
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 31 554 16 570
Fakt fastighetsskatt 204 613 179 604

7 230 719 7 358 309

2 Underhållskostnader
Löpande reparationer 592 917 580 715
Reparationer och underhåll enl underh.pl 0 365 757
Avgår aktiverade underhållskostnader ./. 0 -116 856
Avgår lyft ur föreningens rep.fond ./. 0 -114 028

592 917 715 588
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3 Driftskostnader
Fast.skötsel/städning entreprenad 159 911 158 360
Sotning 0 22 705
Yttre renhållning och snöröjning 186 521 82 668
Fastighetsel 544 503 490 118
Uppvärmning 418 295 443 386
Vatten 135 338 118 778
Sophämtning 166 486 198 810
Fastighetsförsäkringar 57 764 45 122
Självrisk/rep. försäkringsskador 32 399 15 200
Arvode tekn förvaltn 79 812 78 288
Kabel-TV och internet 18 454 21 109
Fastighetsskatt 568 400 547 560
Övriga driftskostnader 6 453 -13 273

2 374 336 2 208 831

4 Förvaltnings- och externa kostnader
Adm., kontor, övrigt 100 379 69 010
Revisionsarvode 10 250 9 520
Förvaltningsarvode 62 640 62 674
Övriga externa tjänster 68 442 211 048

241 711 352 252

5 Personalkostnader
Styrelsearvode 349 820 229 179
Sociala avgifter 104 650 49 662
Övriga personalkostnader 0 9 038

454 470 287 879

6 Avskrivningar
Byggnad 90 464 83 763
Maskiner 40 359 40 359
Inventarier/verktyg 36 786 36 786

167 609 160 908

Avskrivning på fastighetens bokförda värde har skett enligt en 60-årig annuitetsplan.

7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 4 904 119 184
Överskatteränta ej skattepliktig 3 300 5 211

8 204 124 395

8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader 2 540 860 4 197 875
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9 Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 97 197 425 97 197 425
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) 97 197 425 97 197 425

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -137 838 -54 075
Årets avskrivningar enligt plan -90 464 -83 763
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -228 302 -137 838

Utgående bokfört värde 96 969 123 97 059 587

Taxeringsvärden byggnader 59 000 000 65 664 000
Taxeringsvärden mark 29 740 000 21 192 000

88 740 000 86 856 000

10 Maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 575 734 403 600
Nyanskaffningar 0 172 134
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 575 734 575 734

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -117 504 -40 359
Årets avskrivningar enligt plan -77 145 -77 145
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -194 649 -117 504

Utgående bokfört värde 381 085 458 230

11 Övriga fordringar
Avräkn skattekonto 379 190 375 890
Övr kortfrist fordr 18 281 0

397 471 375 890

12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringspremie 20 856 16 051
Förutbetald kabel-tv 4 283 4 251
Övriga interimsfordringar 4 955 41 686

30 094 61 988

13 Förändring eget kapital

InbetaldaÖvrigt bundet Yttre rep. Balanserat Årets
insatser eget kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 53 685 500 2 371 883 62 972 -283 653 -524 882
Disposition av föregående
 års resultat 260 600 -785 482 524 882
Årets resultat 105 604
Belopp vid årets utgång 53 685 500 2 371 883 323 572 -1 069 135 105 604
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14 Periodiseringsfond
Periodiseringsfond vid 2004 års taxering 50 842 50 842
Periodiseringsfond vid 2005 års taxering 413 813 0

464 655 50 842

15 Fastighetslån
Långivare - räntesats - ränteändring
Spintab 0 55 940 186
Spintab              3,15%        2006-03-27 32 964 799 0
Stadshypotek     2,40%         rörlig 22 865 833 0
Stadshypotek     2,40%         Rörligt 17 240 000 17 370 000
Kortfristig del av lån -49 994 -152 033

73 020 638 73 158 153

16 Övriga skulder
Kortfristig del av fastighetslån 49 994 152 033
Källskatt 48 000 0
Moms 95 690 89 778
Ingående moms 0 -26 252
Hyressättningsavgift 0 270
Avräkning hyror 2 298 0

195 982 215 829

17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och arvoden 0 53 179
Upplupna sociala avgifter 47 742 0
Upplupna utgiftsräntor 151 770 872 674
Förutbetalda hyror och avgifter 169 595 179 378
Beräknat arvode för revision 10 570 10 570
Upplupen uppvärmning 0 61 204
Upplupna elavgifter 37 473 4 779
Upplupen renhållning 1 739 2 126
Upplupna reparationer/underhåll 3 261 14 435
Upplupna övriga kostnader 1 845 8 781
Förutbetald moms 0 -5 441

423 995 1 201 685

18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 167 609 160 908
Uttag yttre reparationsfond 0 -114 028
Statlig skatt enligt resultaträkningen -347 603 -33 411

-179 994 13 469

19 Förändring av kortfristiga skulder
Avsättning till kortristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget.

20 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i maskiner/inventarier 0 -172 134
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -172 134
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21 Långfristiga skulder
Amortering av lån 239 154 8 661 271

22 Förändring eget kapital
Inbetalda insatser 0 3 515 000

23 Likvida medel
Likvida medel
Kassa och bank 305 478 177 157
Avräkning ISS Ekonomiförvaltning AB 683 796 1 849 667
Avräkning SBC 800 000 0

1 789 274 2 026 824
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Revisorspåteckning
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Auktoriserad revisor


