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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Brf Julivallen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30.

Verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.

Föreningen
Föreningen bildades under 2016.
Föreningen äger fastigheten Höganäs Kulan 1, Läktaren 2, Löparen 1 och Månstorp 36. På fastigheten finns 29
radhus, med adress Norra Månstorpsvägen 5 - 25 och Atom- Egons gata 4 - 34 i Höganäs.
Fastighetsinformation
Fastighetsbeteckning:
Byggnadsår:
Värdeår:

Antal bostadshus:
Bostadsyta, BOA:
Tomtyta:

Höganäs Kulan 1, Läktaren 2, Löparen 1 och Månstorp 36

2019
2019

29
3 262,5 kvm
6 364 kvm

Föreningen har under året hållit stämma 16 oktober 2019. På stämman överlämnade byggande styrelse över
till en föreningsvald styrelse.
Styrelsen har under verksamhetsåret kontinuerligt hållit protokollförda sammanträden.

Styrelsen, revisorer och övriga funktioner
Styrelseledamöter
Thomas Hjort, ordförande
Stefan Bolin
Henrik Nihlen
Sara Nilsson
Daniel Ovgren
Camilla Johannesson
Suppleanter
Jocke Möller
Fredrik Wihlborg
Valda t.o.m är för verksamhetsår 2019/2020.

vald t.o.m

2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
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Revisor
Johan Liljencrantz
HMG Revison AB

Auktoriserad revisor

2019/2020

Valberedning
Styrelsen
Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas var för sig av ledamöterna.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Årets resultat uppgår till -44 773 kr (47 992 kr).
Föreningens kassaflöde under verksamhetsåret har varit positiv, det vill säga att föreningens intäkter täcker
föreningens utgifter.
Detta verksamhetsår är föreningens första hela verksamhetsår.
Föreningen har under verksamhetsåret haft kostnader för vatten, fastighetsförvaltning, revisor, bo lagsverket,
styrelsemöte, fastighetsförsäkring, räntor och styrelseutbildning.
Föreningen har fyra lån på Nordea hypotek. Två av lånen har haft slutförfallodag den 30 april 2020. Nya lån är
tecknade. Föreningen har en planerad amortering på 424 000 kr under nästa verksamhetsår. Under året har
föreningen förutom den planerade amortering även gjort en extra amortering på 200 000 kr.
Avsättning till underhållsfond har gjort enligt ekonomisk plan. I föreningens stadgar står att avsättning till
underhållsfond skall ske med minst 0,1% av fastighetens taxeringsvärde.
Byte av redovisningsprincip
Föreningen har under året bytt redovisningsprincip från K3 till K2. Den särskilda anledningen till bytet är att K2
anses innebära en mer rättvisande bild över föreningen.
Avskrivningar är en bokföringsmässig värdeminskning av föreningens byggnad och påverkar likviditeten.
Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Belåning/ kvm (BOA)
Genomsnittlig årsavgift/ kvm (BOA)
Ränta /kvm (BOA)
Driftskostnad (BOA)

2019/2020

2018/2019

1586 454
-44 773
106 473 317
60
12 677
486
190
55

47 992
47 992
130168 075
49
12 996
486

Jämförelsetalen för år 2018/2019 gäller att förkortat räkenskapsår.
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Förändring av eget kapital

IB

Bundet

Bundet

Fritt

Fritt

Inbetalda
insatser
64150 000

Underhållsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Disposition
Avsättning till
underhållsfond
lanspråkande av
underhålls fond
Årets resultat
UB

3 409
32 422

64150 000

35 831

44 583
-32 422

12161

47 992
-47 922

-44 773
-44 773

Medlemsinformation

Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Vid räkenskapsåret utgång var samtliga
bostadsrätter placerade.
Antalet medlemmar är 49 vid räkenskapsårets slut. Under året har 4 överlåtelser skett.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa.
Bostadsrättstillägget samt hemförsäkring tecknas och bekostas av respektive bostadsrättshavare. Det är
viktigt att teckna bostadsrättstillägget eftersom den försäkringen täcker föreningens egendom om skada
uppstår.
Föreningen utförde en energideklaration under hösten 2019.
Part Fastighetsförvaltning har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.

RESULTATDISPOSITION
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat
Avsättning till underhållsfond
Summa

44 583
-44 773
-32 422
-32 612

Förslag till disposition:

Styrelsens förslag att balanseras i ny räkning
Balanserar i ny räkning

-32 612

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Personalkostnader, utbildning
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2019-05-01
2020-04-30

2018-10-01
2019-04-30

1

1586 454
1586454

47 992
47992

2

-180 424
-5 000
-825 000
-1010424

0
0
0
0

576 030

47992

Rörelseresultat

Finansiella poster
Intäkter från andelar i koncernbolag
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och korta placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

19138 495
-19 138 495
-620 803
-620803

0
0

-44 773

47 992

-44 773

47992

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Brf Julivallen
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BALANSRÄKNING
2020-04-30

2019-04-30

105 730 000
105 730000

106 550 000
106 550000

105 730 000

106 550 000

141 298
237 864
34 042
413 204

42 963
0
36 965
79928

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

330 113
330113

23 538 147
23 538147

Summa omsättningstillgångar

743 317

23 618 075

106 473 317

130168 075

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
B'iggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgiftsfo rd ringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och U[1[1IU[1na intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

5
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2020-04-30

2019-04-30

64150 000
35 831
64185 831

64150 000
0
0

44 583
-32 422
-44 773
-32 612

0
0
47 992
47992

64153 219

64197 992

41352 000
41352 000

41976 000
41976 000

3 081
424 000
235 098
0
305 919
968 098

20 719
424 000
261420
19138 495
4149 449
23 994 083

106 473 317

130168 075

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för ~ttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Avsättning till underhållsfond
Årets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Fastighetslån

6

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
U1:11:1lu1:1na kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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TILLÄGGSUPPLYSN/NGAR

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Typ
Antal år
Byggnad
120 år
Avskrivningsprincip
Avskrivningsmetoden innebär att den totala avskrivningsperioden är linjär (rak) och att avskrivningar påbörjas
efter avräkningsdagen.
För att tillmötesgå BFN (bokföringsnämnden) men ändå inte skapa en overksam kassa tillämpas rak avskrivning
enligt ovan. Detta innebär att det normalt uppkommer en bokföringsmässig förlust i föreningen, dvs. ett
negativt resultat. Föreningen kan år efter år ha ett bokföringsmässigt negativt resultat utan att något händer.
Det som är viktigt att beakta är att föreningens kassaflöde går ihop och det är beräknat utifrån det faktiska
underhållsbehovet.
Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Brf Julivallen
org nr 769632-1079

Not 1

Avgifter och hyror
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2019-05-01
2020-04-30
1 586 125
359
-30
1586454

2018-10-01
2019-04-30
47 992
0
0
47 994

2019-05-01
2020-04-30

2018-10-01
2019-04-30

43 312
70 108
36 492
15 000
2 500
4 396
8 616
180 424

0
0
0
0
0
0
0
0

Byggnader och mark

2020-04-30

2019-04-30

Ingående värde byggnad
Ingående värde mark
Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

98 773 450
7 776 550
5 000
106 555 000

0
7 776 550
98 773 450
106 550 000

0
0

0
0

825 000
825 000

0
0

105 730 000

106 550 000

Byggnad
Markanläggningar

97 953 450
7 776 550

98 773 450
7 776 550

Not 4
Pågående nyanläggnigar
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Omklassificering till färdig byggnad

2020-04-30

2019-04-30
46 413 290
33 239 268
-79 652 558
0

Avgifter
Påminnelseavgifter
Öresutjämning

Not 2

Driftskostnader

Reparationer
Försäkringar
Vatten
Fastighetsförvaltning
Revisionskostnad
Stämma
Bankkostnader
Övriga kostnader

Not 3

Ingående avskrivningar
Byggnad
Arets avskrivningar
Byggnad
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden
Byggnader
Mark

19 060 000
4 487 000

Taxeringsvärden ändras vart tredje år. Taxeringsvärden är från år 2019
Not 5
Förutbetalda kostnder och upp intäkt
Förutbetald försäkring

2020-04-30
34 042
34042

2019-04-30
31 965
31 965

Not 6
Långfristiga skulder
Fastighetslån

2020-04-30
41 776 000

2019-04-30
42 400 000

Kortfristig del av lån

424 000
41 352 000

-424000
41 976 000

Brf Julivallen
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Lånebelopp

Lån

Ränta Slut förfallodag Amortering

1,45%
1,65%
1,00%
0,92%

Nordea
Nordea
Nordea
Nordea

2021-04-21
2022-04-20
2025-04-16
2024-04-17

106 000
106 000
106 000
106 000

Lånebelopp

2020-04-30
2019-04-30
10 494 000
10 600 000
10 494 000
10 600 000
10 394 000
10 600 000
10 394 000
10 600 000

Förfaller fastighetslån
Förfaller inom 1 år från balansdageri
Förfaller inom 2-5 år från balansdagen
Förfaller senare än 5 år från balansdagen

2020-01-31
424 000
1 696 000
39 656 000
41 776 000

2019-04-30
424 000
1 696 000
40 280 000
42 400 000

Not 7
Upplupna kost. och förutbetalda intäkter
Förutbetalda avgiftssintäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-04-30
264 364
41 555
305 919

2019-04-30
86 602
4 062 847
4 149 449

Not 8

2020-04-30
43 400 000
Inga

2019-04-30
43 400 000
Inga

Ställda säkerheter och eventual förpliktelser

Fastighetsinteckningar
Eventual förpliktelser

Underskrifter:
Höganäs

2020. oG.-0'2..

~~#4
Thomas Hjort /

~

ha~
,~

Sara Nilsson

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning
har avgivits Halm&,ta<J 2020- öb-OZ.

~ ~-----------Auktoriserad revisor
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Revis i on AB

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Bostads1·ättsföreningen Julivallen
Org.nr 769632-1079

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Julivallen för räkenskapsåret
2019-05-01 - 2020-04-30.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Bostadsrättsföreningen Julivallens finansiella ställning per den
2020-04-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt lnternational 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 Bostadsrättsföreningen Julivallen 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.

Övriga upplysningar
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-10-01 - 2019-04-30 har inte varit föremål för revision och någon
revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 har därmed inte
utförts.
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 den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 har fattats om att aweckla 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 misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Bostadsrättsföreningen Julivallen, Org.nr 769632-1079
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Revision AB

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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
Bostadsrättsföreningen Julivallen för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund far 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 Bostadsrättsföreningen Julivallen 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.
Bostadsrättsföreningen Julivallen, Org.nr 769632-1079
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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 bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
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