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Förvaltningsberättelse 

Föreningens verksamhet 

Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 
i föreningens hus upplåta bostadslägenheter 
under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 
Men också fungera som en hyresvärd för i 
fastigheten ingående hyresrätter. 

Föreningens fastighet, Palsternackan 1 i Solna 
kommun förvärvades 2005-04-20 och 
köpestämman hölls 2005-05-04. Stadsplanen 
för området runt Jungfrudansen fastställdes av 
Kungl. Maj:t i början av 1930-talet samt av 
Länsstyrelsen under åren 1965 och 1970. 

Föreningens fastighet består av 2 
flerbostadshus, sammanbundna med en kulvert 
i den övre källaren. Husen byggdes 1973-1974 
och har två källarvåningar i port 1-5 och en 
källarvåning i port 7-15. Husens grund utgör 
berg och grundläggningen utgörs av murar till 
berg. Uppvärmningen sker med fjärrvärme från 
Norrenergi och ventilationen består av 
mekanisk frånluft. 

Den totala byggnadsytan uppgår till 
15 241 kvm, varav 13 165 kvm utgör 
lägenhetsyta och 2 076 kvm lokalyta. för 
hyreslägenheter inklusive förenings-expedition 
och uthyrningslägenhet. Av dessa ingår cirka 
250 kvm i form av förråd, som inte utgör 
ordinarie lägenhetsförråd. Nästan alla är 
uthyrda till boende i fastigheten, men några 
förråd har föreningen för egna ändamål. 
I port 1UK finns sedan okt 2016 
uthyrningslägenhet på 36 kvm. Det gamla 
uthyrningsrummet är uthyrd till kontor. 
Lokaler finns dessutom främst i form tvättstuga, 
hissmaskinrum, cykelrum, ventilrum (för 
sopsug), undercentral, el- och telerum, dusch 
och wc mittemot hiss port 5UK 

Lägenhetsfördelning 
3 st 1 rum och kokskåp 
101 st 1 rum och kokvrå 
9 st 2 rum och kokvrå 
64 st 2 rum och kök 
56 st 3 rum och kök 
Totalt 233 st 

Av dessa lägenheter är 198 upplåtna med 
bostadsrätt och 35 med hyresrätt. Antalet 
uthyrda hyresrätter uppgick till 32 vid utgången  

av 2017. Föreningens nuvarande hyresgäster 
har, med något undantag, bott i fastigheten 
sedan ombildningen 2005. 

Försäkring till fullvärde/för byggnaden har 
föreningen tecknat hos IF Skadeförsäkring AB. 

Underhållsplan, Föreningen följer en 
underhållsplan, som första gången redovisades 
under april 2007. Underhållsplanen har sedan 
uppdaterats varje år med det som på ett eller 
annat sätt blivit aktuellt. Underhållsplanen 
sträcker sig idag 10 år framåt men det vi 
närmast fokuserar på är åren 2018-2019. 

Förvaltningsavtal har skötts av Norrsidans 
Allservice AB enligt avtal om fastighetsskötsel. 
Den tekniska förvaltningen har sköts av 
styrelsen med hjälp av olika entreprenörer. 
För den ekonomiska förvaltningen har 
föreningen avtal tecknat med Agenta 
Förvaltning AB. 

Bostadsrättsföreningen registrerades 
2004-12-28 hos Bolagsverket och ett arbete för 
köp av fastigheten Palsternackan 1 med 
tillhörande mark startade, som resulterade i ett 
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övertagande i juni 2005 av fastigheten från 
dåvarande hyresvärden Akelius. 
Köpesumman uppgick till 195 Mkr. 
Föreningens ekonomiska plan registrerades 
2005-04-27. Föreningens nuvarande gällande 
stadgar registrerades 2016-09-23. Stadgarna 
ändras något under 2016 som följd av 
stämmobeslut 2015 och 2016. Främsta 
ändringen gör att föreningen kan ta betalt för 
att hantera andrahandsuthyrningar fr.o.m. 
2017. Styrelsen har sitt säte i Solna Kommun. 

Föreningens skattemässiga status är att betrakta 
som ett äkta privatbostadsföretag. 

Föreningen är idag medlemmar i 
Fastighetsägarna och Bostadsrätterna. 

Medlemsinformation 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid 
årets början till 255 st. Nytillkomna medlemmar 
under året är 36. Antalet medlemmar som 
utträtt under året är 32. Medlemsantalet i 
föreningen vid årets slut är 259. Under året har 
28 överlåtelser skett och två upplåtelser från 
hyresrätt till bostadsrätt. 

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en 
överlåtelseavgift på  fn  1 138 kr. 
Pantsättningsavgift debiteras köparen med f n 
455 kr. 

Priserna för överlåtelserna under året: 
Lgh på 36 kvm - Pris mellan 2050-2 750 mkr 
Lgh på 41-42 kvm- Pris mellan 2 500-2 780 mkr 
Lgh på 48-65 kvm- Pris mellan 2 700-3 650 mkr 
Lgh på 81 kvm- Pris mellan 3 400-3 700 mkr 

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma, 
2017-04-04 och därmed påföljande 
styrelsekonstituering haft följande 
sammansättning: 

Valberedningen består av Hans Hultgren, Ann - 
Catrhrine Jernbrandt och Anders Karlsson. 

Antal styrelsesammanträden som 
protokollförts under året har uppgått till 12 st. 
Dessa ingår i arbete med den kontinuerliga 
förvaltning av föreningens fastighet som 
styrelsen under året arbetar med. Föreningens 
firma har tecknats av två ledamöter i förening. 

Händelser under räkenskapsåret 

Gallring och klippning av buskar runt 
husfasaden har gjorts. 

Trots anslag utanför grovsoprummen lämnas 
miljöfarligt materiel fortfarande i ganska stor 
omfattning och då främst mer eller mindre 
tömda färgburkar. Inga grovsopor får ställas på 
golven, utan dessa skall lämnas fria för att 
underlätta tömning av sopkärlen. Diskussion 
pågår fortfarande hur vida vi skall stänga 
grovsoprummet eller ej då det är en stor och 
onödig kostnad pga. att regler ej följs. 

Under städdagen i höstas gjorde vi en rensning 
av barnvagnsrummen och påbörjade en 
cykelrensning. Styrelsen annonserade på 
anslagstavlor och på hemsidan att vi fr.o.m. 
29/1-18 omhändertar cyklar med markeringen 
kvar och förvara sedan dessa fram till 2018-08-
29 i ett låst utrymme. Görs inga anspråk inom 
tidsramen skänks cyklarna till välgörenhet. 

Antalet andrahandsuthyrningar under året har 
berört ett drygt tiotal bostadsrätter som 
behandlats av styrelsen. 

Fastigheten har under 2017 råkat ut för ett 
inbrottsförsök där situationen blev en otäck 
upplevelse då innehavaren befann sig i 
lägenheten. Det slutade trots allt bra då 
förövaren "la benen på ryggen" när det 
upptäcktes. 

Traditionsenligt tände vi julgranen den 1:a 
Advent. Det bjöds på glögg med pepparkakor. 
Träffen blev trevlig och uppskattades av de 
cirka 40 deltagarna, vuxna och barn. 

Med bara en vattenskada under året känner vi 
oss ganska förskonade jämförelsevis med 
tidigare år. Vi har däremot haft en hel del stopp i 
avloppen där vi behövt tillkalla spolbil med 
högtryck. Vissa har bekostats av föreningen 
men en hel del stopp har orsakats och bekostats 
av de boende själva och då främst för att man 
spolat ner fel och förbjudna saker i avloppen. 
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Byggnadsnämnden avslog alla överklaganden 
och beviljade Signalisten bygglov för ett nytt 
trygghetsboende i Jungfrudansen. Totalt 
kommer ca 80 lägenheter byggas avsedda för 
personer över 70 år. Boendet kommer att bestå 
av två intilliggande hus på sju respektive åtta 
våningar. Uppförandet sker mellan Skoga 
äldrecenter och gaveln Jungfrudansen port 15. 
Innan arbetet med sprängningar påbörjades 
besiktigades (näst intill alla) lägenheterna port 
7-15 för att säkerställa att ev. skador som kan 
uppstå inte fanns tidigare. Styrelsen kommer 
bevaka våra medlemmars intressen med b.la 
kontinuerliga möten med byggets 
projektledare. 

Föreningens resultat för år 2017 är 1 372 Kkr, 
vilket kan jämföras med resultatet för år 2016 
som var -104 Kkr. Förändringen beror främst på 
att räntekostnaderna samt driftskostnaderna 
minskat under året. 

Föreningens största kostnadsposter är 
räntekostnaderna, driftskostnaderna som 
fjärrvärme, el, vatten och sophämtning och 
dessa har under år 2017 minskat. En stor del 
beror på att föreningen har amorterat 10 Mkr 
och med det sänkt räntekostnaderna samt 
styrelsen arbete med omförhandlingar rörande 
avtal för att sänka kostnaderna. 

I resultatet för år 2017 ingår avskrivningar med 
1 349 Kkr och exkluderar man dem blir 
resultatet 2 721 Kkr. Detta innebär att 
föreningen gör ett likviditetsmässigt överskott 
från den löpande verksamheten under året med 
2 721 Kkr. Avskrivningar är en 
bokföringsmässig värdeminskning av 
föreningens fastighet och den posten påverkar 
inte föreningens likviditet. 

Tittar man på föreningens likviditetsflöde som 
även innefattar investeringar samt 
finansieringsdelen i form av lån och upplåtelser 
har föreningen ett negativt kassaflöde med 
2 133 Kkr. Anledningen till detta är att 
föreningen under året har upplåtit två 
lägenheter som har inbringat 5 110 Kkr. Totalt 
har föreningen också amorterat 10 Mkr. Det 
överskottskapital som föreningen har fått in 
under året kommer att användas till framtida 
investeringar och underhållsåtgärder på 
fastigheten. 

Årsavgifterna har inte höjts sedan 2009 och 
inga höjningar har skett underåret och ingen 
höjning kommer göras för 2018. 

Hyreshöjningarna för 2017 blev 0,7 % och 
började gälla från och med 2017-01-01. 

Under året har föreningen upplåtit två 
hyresrätter till bostadsrätt vilket förstärkte 
föreningens kapital med 5 110 Kkr (port 13, 
41kvm, för 2 610 000 kr och port 15 41 kvm för 
2 500 000 kr). Amortering på befintliga lån 
gjordes med 10 mkr. Föreningens totala skuld 
har under året minskat från 49 mkr till 39 mkr. 
Under 2017 omförhandlades ett lån på 10 mkr. 
Den nya räntan blev 0,790% med en obunden 
löptid. 

Underhåll av fastigheten som genomförts under 
verksamhetsåret och där hela kostnaden 
belastat resultatet för verksamhetsåret: 

I juli tilläggsisolerades vårt undertak med 
cellulosa (enl. underhållsplan) till en kostnad av 
450 Kkr. Förhoppningsvis kommer det att 
märkas en positiv skillnad på drag och värme för 
de som bor högst upp och även på vår 
energiförbrukning. Arbetet kommer att 
fortsätta med omläggning av takpapp och nya 
krönlister till våren 2018. 

Under december gjordes kontroll av våra 
brandluckor för att säkerställa att de öppnas vid 
brand. Inga problem upptäcktes. 

Tvättstugan och Aptus har fungerat relativt bra 
under året, men vi har haft en del problem med 
bokningen via nätet. Torktumlare till maskinpar 
2 och 3 har bytts ut då det inte lönat sig att 
reparera. Kostnaden blev drygt 70 Kkr. Det 
pågående arbetet med byte till LED-belysning 
har fortsatt och har nu även bytts och 
förbättrats i våra förrådsgångar. 

Ramp för barnvagnar och rullatorer har byggts i 
kulverten vid tvättstuga. 

Entrédörr och karmar på baksidan port 3 har 
efter mycket krångel bytts ut i sin helhet. 

Vårt städavtal är uppsagt med ABSS för 
omförhandling. En dialog förs om städfrekvens 
och omfattning av utförande. Storstädning och 
rengöring av våra sten- och linoleumgolv måste 
göras. 

Året 2017 har styrelsen främst jobbat med att 
se över våra gamla avtal, omförhandlat och tagit 
in nya offerter. Vi har bl.a. förhandlat om vår 
fastighetsförsäkring hos IF och på så sätt 
kunnat minska kostnaden med drygt 80 Kkr. 
Det är ett pågående arbete som vi 

5/14 Brf Jungfrudansen Org.nr 769611-8566 



förhoppningsvis kommer att se fler resultat av 
2018 och framåt. 

Planerat underhållsbehov av föreningens 
fastighet beräknas till 1 875 Kkr, se nedan. Till 
det planerade underhållet samlas medel via 
årlig avsättning till föreningens yttre 
underhållsfond med minst 0,3% av 
taxeringsvärdet på fastigheten. 

Vår Energideklaration utfördes av 
Projektengagemang Energi- & Klimatanalys AB 
under januari 2018 till en kostnad av 15 Kkr. I 
resultatet och protokollet som skickats till 
boverket står att vi förbrukar 115 KWh per 
kvm/år och hamnar på energiklass E. 
Energiklass E kan till synes verka som ett 
"dåligt" resultat men snittförbrukningen för 
likvärdig förening i storleksordning och med 
samma byggnadsår ligger på 135-165 KWh per 
kvm/år. 

OVK (Obligatorisk ventilations kontroll) 
utfördes första veckan i februari 2018 av RT 
Driftservice till en kostnad av 75 tkr. Tyvärr var 
det ca 10% av medlemmarna som inte lämnade 
tillträde till sina lägenheter på besiktningsdagen 
trots flera påminnelser. Det kommer tyvärr 
resultera i ytterligare kostnader. Det visade sig 
också att en del har anslutit sina köksfläktar till 
ventilationen. Med fläktar anslutna direkt till 
ventilationen saggar kanalerna igen och 
luftflödet blir inte tillfredställande. I det stora 
hela betyder det att vi fick många anmärkningar 
som måste åtgärdas, nya besiktningar måste 
göras hos de som inte var hemma och kanalerna 
måste rensas. Vad detta innebär i kostnader vet 
vi inte i skrivande stund. 

Arbetet kommer att starta så fort vädret tillåter 
och utföras av GH Johansson, AB Plåtslagaren. 
Det finns även planer på att byta ut våra 
porttelefoner till en nyare modell till hösten om 
inget oförutsett händer och om det finns 
utrymme kvar i budgeten. 

En fråga i underhållsplanen gäller stambyte, där 
styrelsen i nuläget inte kan ange exakt när ett 
stambyte kan behöva ske. 
Styrelsen följer noga frågan om eventuellt 
stambyte/relining. Det sker en ständig 
teknikutveckling på området och styrelsen ser 
som sitt ansvar att till slut välja det mest 
kostnadseffektiva alternativet som samtidigt 
säkrar upp våra stamledningar på lång sikt. 
För det kommande verksamhetsåret finns inget 
planerat arbete på stamsidan. Styrelsen jobbar 
fortsatt med analys av metoder och kontakter 
med utförare. Vi vill samtidigt passa på att 
uppmana medlemmar/hyresgäster att det finns 
ett ansvar att endast spola ner saker i våra 
ledningar som är avsedda att passera utan 
problem". 

Planerad åtgärd Ar Kostnad/Kkr. 

Takpapp ska läggas om och 
krönlister byts ut 

2018 1 800 

OVK 2018 75 
Uppdatering av Apus 2018 125 

Under 2018 slutför vi även arbetet med vårt 
tak. Sommaren 2017 tilläggsisolerades 
undertaket med Cellulosa och våren 2018 
kommer takpapp läggas om och krönlister bytas 
ut. Offert på arbetet är antagen till en kostnad 
på 1 800 Kkr. En dyr kostnad men nödvändig. 
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Förändring Eget kapital 

Inbetalda 
insatser 

Upplåtelse- 
avgifter Yttre fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 131 056 677 19 761 577 5 335 206 -7 425 144 -104703 148 623 612 

Resultatdisp enl stämma: 

Avsättning till yttre fond 655 344 -655344 

Balanseras i ny räkning -104703 104 703  

Upplåtelser 4 125 723 4 125 723 

Insatser 984 277 984 277 

Årets resultat 1 372 384 1 372 384 

Belopp vid årets utgång 132 040 954 23 887 300 5 990 550 -8 185 191 1 372 384 155 105 996 

Flerårsöversikt 

2017 2016 2015 2014  

Nettoomsättning, Kkr 9 976 9 971 11 015 11 302 

Resultat efter finansiella poster, Kkr 1372 -105 762 -1366 

Soliditet, % 79,3 74,6 74,4 74,0 

Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 569 563 676 678 

Lån per kvm bostadsrättsyta, kr 2 909 3 655 3 655 3 655 

Insats per kvm bostadsrättsyta, kr 9 775 9 775 9 739 9 741 

Genomsnittlig skuldränta,%* 1,12 1,99 3,35 3,54 

Fastighetens belåningsgrad, % ** 19,1 26,0 26,0 26,0  
Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. 

"Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde. 

Resultatdisposition 

Förslag till behandling av föreningens resultat: 

Balanserat resultat -8185191 

Årets resultat 1372384 

-6812807 

Styrelsen föreslår att: 

Till yttre fond avsätts 655344 

I ny räkning överföres -7468151 
-6812807  

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans-

räkning, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. 
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RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter m.m. 

Not 
2017-01-01 
2017-12-31 

2016-01-01 
2016-12-31 

Nettoomsättning 2 9 976 415 9 971 259 
Summa rörelsens intäkter m.m. 9 976 415 9 971 259 

Rörelsens kostnader 
Driftkostnader 3 -5 973 626 -6 969 604 
Övriga externa kostnader 4 -512 066 -469 932 
Personalkostnader 5 -278 478 -312 870 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 349 212 -1349 174 
Summa rörelsens kostnader -8 113 382 -9 101 580 

Rörelseresultat 1 863 033 869 679  

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 40 659 
Räntekostnader -490 689 -975 041 
Summa finansiella poster -490 649 -974 382 

Resultat efter finansiella poster 1 372 384 -104 703 

Årets resultat 1 372 384 -104 703 

8/14 Brf Jungfrudansen Org.nr /69611-8566 



BALANSRÄKNING 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 
2017-12-31 2016-12-31  

Byggnader och mark 6 188 216 584 189 558 208 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 0 3 780 
Inventarier, verktyg och installationer 8 65 180 0 
Summa materiella anläggningstillgångar 188 281 764 189 561 988 

Summa anläggningstillgångar 188 281 764 189 561 988  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 13 578 10 585 
Aktuell skattefordran 0 37 816 
Övriga fordringar 91 296 91 564 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 255 417 426 761 

Summa kortfristiga fordringar 360 291 566 726 

Kassa och bank 6 876 541 9 010 088 

Summa omsättningstillgångar 7 236 832 9 576 814 

SUMMA TILLGÅNGAR 195 518 596 199 138 802 
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BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not  
2017-12-31 2016-12-31  

Medlemsinsatser 155 928 253 150 818 254 
Yttre fond 5 990 550 5 335 206 
Summa bundet eget kapital 161 918 803 156 153 460 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust -8 185 191 -7425 144 
Årets resultat 1 372 384 -104 703 
Summa fritt eget kapital -6 812 807 -7 529 847 

Summa eget kapital 155 105 996 148 623 613 

Långfristiga skulder 10 
Skulder till kreditinstitut 39 000 000 49 000 000 
Summa långfristiga skulder 39 000 000 49 000 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 280 066 304 848 
Aktuell skatteskuld 1 280 0 
Övriga skulder 0 68 543 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 131 254 1 141 798 
Summa kortfristiga skulder 1 412 600 1 515 189 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 195 518 596 199 138 802 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Den löpande verksamheten 

2017-01-01 
2017-12-31 

2016-01-01 
2016-12-31 

Rörelseresultat 1 863 033 869 679 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 349 212 1 349 174 
Erhållen ränta mm 40 659 
Erlagd ränta -490 689 -975 041 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 2 721 596 1 244 471 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -2993 -6830 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 210 708 -189 068 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -24782 163 794 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -79087 1 225 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 825 442 1 213 592 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -68988 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -68988 0  

Finansieringsverksamheten 
I nbetalda insatser och upplåtelseavgifter 5 110 000 2 450 000 
Amortering långfristiga lån -10 000 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 890 000 2 450 000 

Förändring av likvida medel -2 133 546 3 663 592 
Likvida medel vid årets början 9 010 088 5 346 496 

Likvida medel vid årets slut 6 876 541 9 010 088 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enligten med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Byggnader 1% 
Fastighetsförbättringar 5% 
Markanläggningar 5% 

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

Fastighetsskatt/avgift 
Föreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift för bostadsdelen som antingen är ett fast belopp per 
lägenhet eller 0,3% av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Det lägsta av dessa värden utgör föreningens fastighetsavgift 
som för räkenskapsåret utgör 1 315 kr per lägenhet. För lokaler betalar föreningen en statlig fastighetsskatt med 1% av 
taxeringsvärdet på lokaldelen. 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Årsavgifter och Hyresintäkter 

Nettoomsättning uppdelad  pd  rörelsegren 

2017 2016  

Avgifter bostadsrätter 7 588 751 7 549 525 
Hyresintäkter bostäder 2 069 402 2 132 665 
Hyresintäkter lokaler 76 320 51 416 
Hyresintäkter garage och p-platser 39 400 39 400 
Överlåtelseavgifter 25 712 17 748 
Pantförskrivningsavgifter 13 815 19 532 
Försäkringsersättningar 84 731 105 064 
Övriga intäkter 78 284 55 909 

Summa årsavgifter och hyresintäkter 9 976 415 9 971 259 

Not 3 Driftkostnader 2017 2016 

Fastighetsskötsel 228 000 228 845 
Städ 150 680 152 224 
Snöröjning och sandning 25 976 36 295 
Yttre skötsel 113 560 104 088 
Underhåll av installationer 574 500 1 125 915 
Fastighetsel 1 140 775 988 920 
Fjärvärme 1 498 204 1 578 662 
Vatten och Sophämtning 557 986 606 517 
Reparationer 850 612 1 297 015 
Försäkringspremier 305 840 326 455 
Fastighetsskatt/avgift 310 875 299 924 
Övriga driftkostnader 216 618 224 744 

Summa driftkostnader 5 973 626 6 969 604 
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NOTER 

Not 4 övriga externa kostnader 2017 2016 

Förvaltningskostnad inkl extradeb. 302 504 287 124 
Revisionarvode 37 938 36 688 
Telefoni och IT tjänster 17 076 24 451 
Konsultarvoden 18 824 21 509 
Inkasso/betalningsföreläggande 2 137 4 410 
Kostnader vid styrelse- och medlemsmöten 23 013 31 143 
Övr försäljningskostnader 72 200 36 000 
Övriga administrationskostnader 34 619 28 607 
För  luster  hyres- o avg.fordrin 3 755 0 

Summa övriga externa kostnader 512 066 469 932 

Not 5 Personalkostnader 2017 2016  

Lön 0 36 500 
Styrelsearvode 228 500 222 500 
Arbetsgivaravgifter 49 978 53 870 

Summa personalkostnader 278 478 312 870 

Noter till balansräkningen 

Not 6 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 203 923 005 203 923 005 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 203 923 005 203 923 005 

Ingående avskrivningar -14 364 797 -13 023 173 
Årets avskrivningar -1 341 624 -1 341 624 

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 706 421 -14 364 797 

Utgående redovisat värde 188 216 584 189 558 208 

Redovisat värde byggnader 9 900 222 102 113 839 
Redovisat värde markanläggningar 900 827 956 429 
Redovisat värde mark 86 487 940 86 487 940 

Summa redovisat värde 97 288 989 189 558 208 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: 218 448 000 218 448 000 
varav byggnader: 123 448 000 123 448 000 

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017-12-31 2016-12-31  

Ingående anskaffningsvärde 75 505 75 505 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 505 75 505 

Ingående avskrivningar -71 725 -64 175 
Årets avskrivningar -3780 -7550 

Utgående ackumulerade avskrivningar -75 505 -71 725 

Utgående redovisat värde o 3 780 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31  

Ingående anskaffningsvärde 305 166 305 166 

Inköp 68 988 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 374 154 305 166 

Ingående avskrivningar -305 166 -305 166 
Årets avskrivningar -3808 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -308 974 -305 166 

Utgående redovisat värde 65 180 o 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31 

Förutbetald försäkring 150 389 197 304 
Förutbetald kostnad kabel tv 9 895 9 757 
Förutbetald garagehyra 9 944 0 
Förutbetald elkostnad o 131 034 

Övriga förutbetalda kostnader 85 189 88 666 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 255 417 426 761 
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NOTER 

Not 10 Långfristiga skulder 2017-12-31  

Amortering efter 5 år 39 000 000 
Summa långfristiga skulder 39 000 000 49 000 000 

Kreditgivare Villkorsändring Ränta % Amortering Skuld per 
2018 2017-12-31 

2 750 724 144 2018-10-25 0,79 
2 750 724 227 2018-03-28 0,63 
2 750 724 284 2018-12-20 1,12 

10 000 000 
13 000 000 
16 000 000 

Summa 0 39 000 000 
Summa långfristiga skulder 39 000 000 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 

Upplupna utgiftsräntor 19 820 62 117 
Förutbetalda årsavgifter och hyresintäkter 815 137 797 836 
Upplupen fjärrvärmekostnad 200 321 202 001 
Upplupet revisionsarvode 35 000 35 000 
Övriga upplupna kostnader 60 976 44 844 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 1 131 254 1 141 798 

Övriga noter 

Not 12 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31 

Fastighetsinteckningar 110 000 000 110 000 000 
Summa ställda säkerheter 110 000 000 110 000 000 

Solna, 2018- - 

2016-12-31 

49 000 000  

Vårrevisionsberättelse har lämnats den ., 2018. 
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BAKER TILLY 
MAP EMA 

Revisionsberättellse 
Till föreningsstämman i Brf Jungfrudansen 1 
Org.nr 769611-8566 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Jungfrudansen 1 för räkenskapsåret 2017. 

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 2017-12-31 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 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 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 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 ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. 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 hr fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
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 fel, 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. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: http://www. Revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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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 Bil 
Jungfrudansen 1 för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens 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 ställer på storleken av föreningens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt  

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 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 kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende: 
- 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 lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna. 

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 förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: http://www. Revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev  dok/revisors ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Godkänd revisor FAR 
Hammarbacken 6B, Box 746, 191 27 Sollentuna Vikdalsgränd 10A, 131 40 Nacka 
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