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Styrelsen för Brf Sjöjungfrun, Stockholms stad får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2010. Föreningen registrerades hos Länsstyrelsen i Stockholms län den 19 november 1984.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningens verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Föreningens fastighet
Fastigheten Havsfrun 25, belägen på Artillerigatan 40 uppfördes 1891 och totalrenoverades 1973-74.
Föreningen förvärvade fastigheten av fastighetsbolaget Havsfrun 25 HB den 9 oktober 1985.
Lagfart erhölls den 22 januari 1987.

Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i fem våningar med 27 bostadsrätter (ca 2 774 kvm) och
fyra lokaler (ca 319 kvm). Markyta uppgår till 1 206 kvm enligt taxeringsbesked.

Brf Sjöjungfrun betraktas som ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening).

Lägenhetsfördelning:
  1 st 1 rum och kök
13 st 2 rum och kök
  5 st 3 rum och kök
  4 st 4 rum och kök
  4 st 6 rum och kök

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Brandkontoret.

Fastighetens tekniska status
Under 2007 antogs en underhållsplan som årligen är tänkt att uppdateras av styrelsen. I den antagna
underhållsplanen har styrelsen delat in åtgärder och kostnadsbedömt dessa tidigare år. För åren 2010-2012
finns åtgärderna upptagna men utan kostnadsbedömning. Reparationen av gatufasaden som akut måste göras
under 2009/10 resulterade styrelsebeslut om att skjuta fram åtgärderna tidigare tidssatta till 2010-2012.
Ytterligare putsskador på gårdsfasaden förmodligen uppkomna av skador i plåttaket kommer att förskjuta
beslutade åtgärder enligt underhållsplanen och styrelsen kommer att under 2011 göra en genomgång av
underhållsplanens innehåll.  Tanken är att underhållsplanen ska ligga till grund för föreningsstämmans beslut
om reservering och ianspråktagande av fonderade medel för yttre fastighetsunderhåll.

Fastighetsförvaltning
Trönnberg & Co Förvaltnings AB sköter den kamerala och tekniska förvaltningen.
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Föreningens lokaler
Kontrakt på föreningens lokaler löper enligt följande:

Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m.
Butik (Milagro) 80 2011-12-31
Butik (Norén - Johansson AB) 62 2014-09-30
Kontor (Filmriding & Company AB) 105 2013-12-31
Kontor (Elkington) 72 2012-09-30

Under året har vi bytt hyresgäst i lokal nr 1 (Tintin till Filmriding & Company AB) och lokal nr 2.
(Boons AB till Norén - Johansson AB)

Fr.o.m den 11 mars 2008 är hela lokalytan frivilligt momsregistrerad.

Föreningsfrågor
I och med att Mats Honeth lämnade styrelsen har föreningens adress ändrats och föreningens post nu ställs 
till föreningens ordförande.

Under året har ny ägare tillträtt lägenhet 27 och under början av 2011 kommer ny ägare att tillträda 
lägenhet 7.

Föreningen hade vid årets slut 39 (39) medlemmar.

Under året har 1 (3) överlåtelser skett och 0 (0) andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen.
Styrelsen har restriktiv policy när det gäller andrahandsuthyrning.

Vid lägenhetsöverlåtelse debiteras en överlåtelseavgift på 2,5% av Prisbasbelopp, PBB ca 1 060 kr.
Pantsättningsavgift debiteras med 1% av PBB, ca 425 kr.

Organisationsanslutning
Bostadsrättsföreningen är ansluten till Sveriges BostadsrättsCentrum, SCB. Syftet med medlemskapet
är att erhålla det stöd i form av information, kurser och tillgång till ekonomisk och juridisk expertis
som styrelse och medlemmar är i behov av för en effektiv förvaltning av föreningens fastighet och ekonomi.

Stadgar
Föreningens gällande stadgar registrerades av Bolagsverket den 4 november 2008.

På föreningsstämman 2009 antogs reviderade trivselregler, som nu benämns boendemanual.

Ekonomisk plan
Föreningens ekonomiska plan registrerades av Länsstyrelsen den 28 maj 1985.

Medlemmars ombyggnationer
Samtliga lägenhetsritningar finns digitalt registrerade som sköts av styrelsens ordförande. Styrelsen ställer
stora krav på dokumentationen i de fall medlemmar önskar göra byggnadstekniska förändringar i lägenheterna.
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Styrelse
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt max tre
suppleanter.
Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2010-05-26 och därpå påföljande
styrelsekonstituering haft följande sammansättning:

Ordförande Marita Claëson vald 2010 2 år
Vice ordförande Mats Honeth vald 2009 2 år  t.o.m 16 november 2010
Vice ordförande Annika Hahn-Englund        fr.o.m 16 november 2010
Ledamot Lars-Erik Olsson vald 2009 2 år
Ledamot Tomi Koskilahti vald 2010 2 år
Ledamot Jenny Malmstedt vald 2009 2 år
Ledamot Mikael Hesselvall vald 2010 2 år
Ledamot Annika Hahn-Englund vald 2010 2 år  t.o.m 16 november 2010
Adjungerad Ann-Christine Medhammar        fr.o.m 16 november 2010

Mats Honeth lämnade styrelsen av privata skäl i november och till styrelsen adjungerades Ann-Christine
Medhammar från gathuset.  Mats Honeth ersattes som vice ordförande i styrelsen av Annika Hahn-Englund.

Föreningen tecknas av Marita Claëson, Annika Hahn-Englund och Mikael Hesselvall två i förening.

Styrelsen har under året hållit 11 (12) protokollförda ordinarie sammanträden samt 2 (0) extra styrelsemöte
och 1 (5) per capsulam.

För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Brandkontoret.

Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft några anställda.

Revisorer
Ingela Andersson PWC ordinarie
Peter Kadhammar lekmannarevisor ordinarie

Hans Norman PWC suppleant
Lars Calmfors Lekmannarevisor suppleant

Valberedning
Curt Dahlin sammankallande
Ann-Christine Medhammar
Karin Virding
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Verksamhet under räkenskapsåret 2010 och efter räkenskapsårets utgång
* Under hösten 2009 genomfördes reparation av fasad och takfot och vissa efterarbeten från besiktningen 
slutfördes våren 2010.  I samband med efterarbetena åtgärdades även muren mot Artillerigaten 38 på   
lilla gården. För att förhindra vatteninträngning i muren har även arbeten gjorts på Artillerigatan 38:s sida.

* Planeringen av renoveringen av barnvagnsrummet och det angränsande städrummet liksom renoveringen av 
tvättstugan påbörjades under hösten 2010 med avsikten att under 2011 genomföra renoveringarna.  
Övriga planerade åtgärder enligt underhållsplanen skjuts ett år framåt i tiden.  
En justerad underhållsplan kommer att redovisas på årsstämman 2011.

* I början av 2010 beslutade styrelsen att medge nedsättning av hyran med 20 % för renoveringsperioden 
2009-08-25--2009-11-06 för samtliga hyresgäster mot gatan motsvarande ett belopp av 32 tkr som påverkar 
2010 års resultat.

* Hyresgästen i lokal nr 1 Tintin Style flyttade under sommaren och ersattes av Filmriding & Company AB.  
Hyresgästen i lokal nr 2 Jesper Ekberg, Boons aviserade utflyttning till 1 februari 2011 och styrelsen 
godkände som ny hyresgäst Johansson & Norén AB.

* Toalettstolen hos frisören var spräckt och ersattes med en ny. Samtidigt monterades en ballofixventil på 
vattenledningen för att underlätta framtida montagebehov.

* Den hårda vintern 2009/10 resulterade i mycket arbete med snöskottning på taken.  En skada i takfoten
över balkongen mot stora gården vid lägenhet 26 upptäcktes på sommaren och under hösten hade
förberedelser påbörjats för att åtgärda den, när den tidiga vintern kom i november. Arbetet kommer att 
genomföras våren 2011 och arbetet har utökats p g a ytterligare puts-skador över ingången till uppgång 3
resp i takfoten över lägenhet 17.

* Inför snöskottningssäsongen 2010/11 beslutades att byta snöskottare från Ahlins Plåt till  WM Tak AB.  
Avtalet innebär snöskottningsföretaget ansvarar för att skottningen genomförs omgående vid snöfall och 
föreningen behöver inte påkalla snöskottning.

* Belysningsstyrningen i trapphusen och på gården har åtgärdats i omgångar hösten 2010 och våren 2011 för 
att anpassa systemet till vinter- resp sommartid.

* Ledstången i gathustrappans nedersta lopp har reparerats.

* Många synpunkter har nått styrelsen om portens funktion - för lång öppningstid, olämpligt att man kan ta sig 
in nattetid med koden.  Styrelsen har därför diskuterat att installera ett tidlås och/eller särskild öppningsknapp 
till den automatiska portöppnaren så att den inte öppnar sig automatiskt på kvällar och nätter.

* Mässingsgångjärnen som portarna mot gatan resp mot gården från portgången försågs med när de 
ursprungliga ersattes på 80-talet är för veka eller portarna för tunga.  Det bidrar till att dörrarna hänger sig 
och skrapar i golvet mm.  Nya rostfria gångjärn är tillverkade och kommer att monteras under våren.

* En motorventil i fjärrvärmecentralen har reparerats efter läckage.

* Under hösten har anordnats en anslutningspunkt för fibernät i fastigheten av STOKAB.  
Anslutningspunkten är ett steg i ett framtida fibernät i föreningen.

* Arbete har pågått med att ordna ett nytt våningsregister i porten anpassat till moderna krav och för att 
ersätta det skadade registret.  I samband med att detta slutförs ska även anslagstavlan ersättas.
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* Alla aktiva rökkanaler sotades under hösten.  Detta omfattade alla rökkanaler som vid brandsynen 2006 
godkändes och de rökkanaler som därefter har reparerats så att de är tillåtna för eldning.  Sotningen 
omfattade även rökkanaler på några ställen där eldningsförbud p g a otätheter inte respekterats.

* Under våren kommer putsskador i takfoten mot stora gården att repareras och ev skador i takfoten att   
åtgärdas.

* Förteckningen över lägenhetsnumren kommer att placeras separat från vånings-registret i entrén.  
Det är myndighetskrav att lägenhetsnumren finns redovisade i entrén eller på resp lägenhetsdörr.

* Under början av 2011 har en genomgång av lösa golvplattor gjorts i samtliga trapphus.  Plattorna har på 
nytt fästs vid underlaget.

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi bedöms vara fortsatt god men är bl.a. beroende av utvecklingen av marknadsräntorna 
samt priset på el och fjärrvärme. Föreningen har hög likviditet som skulle kunna användas för att amortera 
föreningens lån. Styrelsen har emellertid gjort bedömningen att medlen kommer att behövas för att möta
under året kommande reparationer resp renoveringsbehov bl.a. takarbeten, barnvagnsrummet och
städrummet, tvättstugan och därefter en stor översyn av trapphusen.

Årsavgift
Ingen förändring av avgifterna har skett under året.

Fastighetsskatt
Fastigheten utgör hyreshusenhet. Föreningen erlägger fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift med det 
lägsta av 0,4% av fastighetens taxeringsvärde 2010, belöpande på bostäder alternativt 1 277kr/lägenhet. 

Föreningen erlägger fastighetsskatt med 1 procent av taxeringsvärdet för byggnadens lokaldel.

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.
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2010 2009
Bokfört värde per kvm bostadsyta och lokaler i kr 1 467 1 475
Årsavgifter per kvm bostadsyta kr 337 337
Lån per kvm bostadsyta och lokaler i kr 1 406 1 406
Genomsnittlig skuldränta % 1,71% 2,14%
Fastighetens belåningsgrad % i förhållande till bokfört värde 95,8% 95,4%
Fastighetens belåningsgrad % i förhållande till taxeringsvärde bostäder 7,3% 8,9
Likviditet i % 406% 289%

Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån.
Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde samt
taxeringsvärde bostad.

Vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat kr 651 382
Årets resultat kr 149 229

kr 800 611

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att :

till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, reserveras kr -
i ny räkning överföres kr 800 611

800 611
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Resultaträkning
Kr.

Intäkter 2010 2009

Hyresintäkter lokaler 750 417 758 175
Årsavgifter bostäder 936 056 936 056
Övriga intäkter 1 279 3 045
Summa intäkter 1 687 752 1 697 276

Kostnader för fastighetsförvaltning
Fastighetsskötsel Not 1 -178 236 -106 847
Reparationer och underhåll Not 2 -221 472 -1 259 336
Taxebundna kostnader Not 3 -695 679 -577 114
Fastighetsförsäkring inkl. ansvarsförsäkring för styrelsen -35 965 -32 830
Fastighetsskatt -101 879 -94 254
Summa kostnader för fastighetsförvaltning -1 233 231 -2 070 381

Övriga externa kostnader
Administrationskostnader -7 519 -7 923
Styrelse och föreningsomkostnader Not 4 -40 838 -30 837
Revisionsarvoden Not 5 -34 677 -39 404
Arvode för förvaltningsavtal -125 687 -125 687
Summa övriga externa kostnader -208 721 -203 851

Avskrivningar enligt plan Not 6 -22 387 -22 387

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 223 413 -599 343

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 176 20 132
Räntekostnader avseende skuld till kreditinstitut -74 593 -82 249
Övriga finansiella poster 233 288
Summa resultat från finansiella investeringar -74 184 -61 829

RESULTAT FÖRE SKATT 149 229 -661 172
Skatt - -5 637
ÅRETS RESULTAT 149 229 -666 809
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Balansräkning
Kr.
TILLGÅNGAR 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 6 4 538 743 4 561 130

Finansiella anläggningstillgångar
Stadgeenlig insats SBC 2 800 2 800

Summa anläggningstillgångar 4 541 543 4 563 930

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Skattefordran 60 845 71 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 7 40 717 40 060

Summa kortfristiga fordringar 101 562 111 560

Kassa och bank 1 938 478 2 038 888

Summa omsättningstillgångar 2 040 040 2 150 448

SUMMA TILLGÅNGAR 6 581 583 6 714 378
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Balansräkning
Kr.
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital Not 8

Bundet eget kapital
Insatskapital 768 679 768 679
Föreningens fond för yttre underhåll - -

Summa bundet eget kapital 768 679 768 679

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 651 382 1 318 191
Årets resultat 149 229 -666 809

Summa fritt eget kapital 800 611 651 382

Summa eget kapital 1 569 290 1 420 061

Skulder

Långfristiga skulder
Fastighetslån Not 9 4 350 000 4 350 000
Depositioner från lokalhyresgäster 160 000 200 000

Summa långfristiga skulder 4 510 000 4 550 000

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av fastighetslån Not 9 - -
Leverantörsskulder 93 319 44 078
Balkongfond 20 480 10 304
Övriga kortfristiga skulder 39 668 26 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 10 348 826 663 509

Summa kortfristiga skulder 502 293 744 317

Summa skulder 5 012 293 5 294 317

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 581 583 6 714 378

STÄLLDA SÄKERHETER
Fastighetsinteckningar som säkerheter för fastighetslån 4 596 000 4 596 000

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
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BOKSLUTSKOMMENTARER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Anläggningstillgångar
Föreningens anläggningstillgångar består främst av byggnad och mark. Dessutom finns obligationer 
och stadgeenlig insats till SBC.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Avskrivning på byggnad görs från och med räkenskapsåret 2000 systematiskt över den
beräknade livslängden 100 år. Markvärdet är inte föremål för avskrivning utan en eventuell
värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Fordringar
Fordringar har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fond för yttre underhåll
Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs, i enlighet med föreningens stadgar, med
belopp som bestäms av föreningsstämman.

Balkongfond
Avsättning till balkongfond görs i enlighet med föreningens stadgar med en årlig förhöjd avgift 
om 1,5 % av vid varje tillfälle rådande prisbasbelopp för lägenhet som är utrustad med balkong 
uppförd 2005 eller senare.

Intäktsredovisning
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Förskottsbetalda hyror/avgifter redovisas som förutbetalda intäkter.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas
till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

Not 1 Fastighetsskötsel 2010 2009

Snöskottning -72 017 -6 125
Kabel-TV och bredband -23 787 -23 481
Städning -45 570 -45 570
Hiss -8 718 -18 488
Extra renhållning / Grovsopor -9 457 -3 316
Övriga drifts- och fastighetskostnader -18 687 -9 867

-178 236 -106 847
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Not 2 Reparationer och underhåll 2010 2009

Port, Trappa, Vind, Källare -36 778 -42 528
El -6 405 -4 923
Gård, Fasad, Tak -140 630 -1 200 804
Rör -8 142 -1 032
Konsulter, Byggledning m.m. - -2 480
Lokaler -21 738 -2 722
Energideklaration - -3 675
Övriga reparations och underhållskostnader -7 779 -1 172

-221 472 -1 259 336

Not 3 Taxebundna kostnader

El -178 433 -118 063
Uppvärmning -436 151 -393 467
Vatten -41 345 -33 150
Sophämtning -33 928 -32 434
Sotning/Brandskydd -5 822 -

-695 679 -577 114

Not 4 Styrelse och föreningsomkostnader

Styrelsearvode i enlighet med beslut på föreningsstämma -22 604 -19 956
Föreningsstämma -5 344 -5 481
Övriga styrelse och föreningsomkostnader -12 890 -5 400

-40 838 -30 837

Not 5 Revisionsarvoden

Revisionsarvode 2010 -25 000 -
Revisionsarvode 2009 -9 677 -25 000
Revisionsarvode 2008 - -14 404

-34 677 -39 404
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Not 6 Byggnader och mark 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 785 000 4 785 000
Utgående anskaffningsvärde 4 785 000 4 785 000

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -223 870 -201 483
Årets avskrivningar enligt plan -22 387 -22 387
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -246 257 -223 870

Bokfört värde 4 538 743 4 561 130

I anskaffningsvärdet ingår mark med 2 546 304 kr.

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad 27 954 000 23 444 000
Taxeringsvärde mark 38 786 000 31 547 000

66 740 000 54 991 000

Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande:
Bostäder 60 000 000 49 000 000
Lokaler 6 740 000 5 991 000

66 740 000 54 991 000

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Comhem 5 953 5 870
Brandkontoret 30 170 29 931
VM Tak & Fasad 4 594 -
Ahlins Plåt - 4 259

40 717 40 060

Not 8 Eget kapital

Fond för yttre Balanserat Årets 
Insatskapital underhåll resultat resultat

Belopp vid årets ingång 768 679 - 1 318 191 -666 809
Vinstdisposition enligt beslut 
på årets föreningsstämma :
   Balansering av fg. års resultat -666 809 666 809
   Utnyttjat fonder  -
Årets resultat 149 229
Belopp vid årets utgång 768 679 - 651 382 149 229

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Not 9 Fastighetslån

Långivare och Ursprungligt Utbetalt Räntan är Amortering år 2010 Lånebelopp
aktuell ränta lånebelopp datum bunden t.o.m. enligt låneavtal 2010-12-31
Nordea f.n. 2,54% 3 350 000 2007-06-19 bunden 90dgr - 3 350 000

    (1,39%)
Nordea f.n. 2,58% 1 000 000 2009-12-01 bunden 90dgr - 1 000 000

    (1,39%) 4 350 000

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 2009-12-31

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 218 955 274 760
Upplupna räntekostnader 15 314 8 916
Upplupna kostnader värme (Fortum) 65 333 52 016
Upplupna kostnader el (Fortum, Kraft & Kultur) 17 899 7 536
Upplupna kostnader vatten (Stockholm vatten) 2 346 2 242
Upplupna kostnader renhållning (SITA) 295 276
Upplupna kostnader förvaltning (Trönnberg & Co Förvaltnings AB) 3 185 6 155
Upplupna kostnader revision (ÖPwC) 25 000 64 404
Upplupna kostnader fasad (Byggnadsfirma Isberg & Gustavsson AB - 220 414
Övriga poster 499 26 790

348 826 663 509

Stockholm 

Marita Claëson Annika Hahn-Englund Lars-Erik Olsson
Ordförande Vice ordförande Ledamot

Mikael Hesselvall Tomi Koskilahti Jenny Malmstedt
Ledamot Ledamot Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
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Not 4 Styrelse och föreningsomkostnader 2010 2009

Styrelsemiddag -15 664 -15 182
Bolagsverket -1 800 -900
Taxi -472 -250
Kostnader i samband med föreningsstämma -5 344 -5 481
Styrelsens krabbmiddag -6 940 -4 774
Lucia -951 -574
Porto och budkostnader -479 -120
Övriga styrelse och föreningsomkostnader -9 188 -3 556

-40 838 -30 837


