
Brf Hugin 
Org.nr 769613-5693 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019. 

Belopp anges i kronor (SEK), om inget annat anges. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken 

skall användas som komplement till bostadslägenhet. 

Grundfakta om föreningen 

Bostadsrättföreningen registrerades 2005-12-15, och ekonomisk plan 2007-04-05. 
Föreningens nuvarande stadgar registrerades 2019-02-15. 

Föreningens fastighet 

Föreningen äger sedan 2006 fastigheten Mimer 1, med adresserna Sleipnergatan 1-20 och 
Gullfaxegatan 1-12 i Lund. Här upplåter man 33 st bostadsrättslägenheter i 16 parhus och 
1 friliggande hus. Den totala boytan uppgår till ca 3.854 kvm. 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Skåne. 

Fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning avseende gator, gångvägar, lekplats 
och belysningsanläggning tillsammans med de friköpta fastigheterna öster om Mimer 1. 

Föreningens andel är 33/43-delar. 

Förvaltning 

Teknisk förvaltning 
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Föreningen har under året själv tagit hand om den tekniska förvaltningen. Dock har snöröjning 

lagts ut på entreprenad. För löpande underhåll av ytor som ingår i GA Mimer har ÅFEK Persienner 
& Markiser anlitats efter avrop. 

Ekonomisk förvaltning 

Föreningen har under året haft avtal med Brf-Konsult i Lund AB avseende ekonomisk förvaltning. 

Styrelsen 

Styrelsen hade före ordinarie föreningsstämma den 18 juni 2019 följande sammansättning: 

Martin Dremo Ledamot Ordförande och kassör 

Jonas Roslund 

Sven-Åke Fädmyr 

Kristina Löfgren 

Peder Gunnefur 

Hans-Joachim Landgren Ekström 

Magnus Buren 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 
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Mandatperioden är ett år, varför hela styrelsen ska väljas vid ordinarie föreningsstämma. 
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 18 juni 2019 haft följande sammansättning: 

Martin Dremo Ledamot Ordförande och kassör 
Jonas Roslund Ledamot 
Sven-Åke Fädmyr Ledamot 
Peder Gunnefur Ledamot 
Magnus Buren Ledamot 
Hans-Joachim Landgren Ekström Suppleant 
Cecilia Noretoft Suppleant 

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden, varav 7 före föreningsstämman 
och 5 efter föreningsstämman. 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening. 

Ansvarsförsäkring ingår i fastighetsförsäkringen hos Länsförsäkringar Skåne. 

Va/beredning 
Vid ordinarie föreningsstämma 20 19 valdes Andreas Hessmark och Daniel Sköld till valberedning. 

Revisor 
Ernst & Young AB (EV) med Hanna Fehland som huvudansvarig. 

Föreningens ekonomi 

Årsavgifter 

Årsavgifterna har under året varit oförändrade. Ingen förändring är beslutad för 2020. 

Föreningens långfristiga lån 

Hur föreningens fastighetslån är placerade framgår av not 10. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt 

Kommunal fastighetsavgift för 2019 uppgick till 8.049 kr per hus/lägenhet. 

Avsättning till yttre fond 

Avsättning till yttre fond skall enligt stadgarna göras årligen motsvarande minst 25 kr/kvm 
lägenhetsyta. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. 

Nyckeltal 

Belopp i kr/kvm bostadsrättsyta (3 854 kvm) 

2019 2018 2017 20 16 

Årsavgift* 375 375 375 375 

VA-kostnad 31  26 20 22 
Räntekostnad, lån 109 106 107 107 
Låneskuld 7 952 8 862 8 880 8 880 

*) Den stora årsavgiftssänkningen per 1/10 2015 samt en omfördelning mellan årsavgift och 

sophanteringsavgift per 1/4 2015 gör att siffran för 2015 blir missvisande - då den anger ett 

genomsnitt för hela året. Årsavgiften per kvm bostadsyta fr o m  2015-10-01 ligger på 375 kr. 

2015 

503 

21 
156 

8 880 

2014 

562 

19 
253 

8 880 
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Likviditet vs resultat 
Sedan 2014 måste rak avskrivning på max 100 år tillämpas avseende byggnad, vilket 
medfört att föreningens årliga avskrivning är mycket hög. Avskrivningar mm påverkar det 
visade resultatet men inte föreningens likviditet. Medan amorteringar samt nyinvesteringar 
som avskrivs påverkar föreningens likviditet men inte resultat. Vilket framgår av denna 
förenklade kassaflödesanalys för året: 

Årets resultat 
Årets avskrivning byggnad 
Årets avsättning till yttre fond, gemensamhetsanläggn 
Årets amorteringar på fastighetslån 
Ökning av kortfristig fordran under året 
Ökning av kortfristig skuld under året (exkl kortfr del av lån) 
Årets förändring av likvida medel (kassa/bank) 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

-657 643 
971 496 
20 000 

-3 253 500 
-181 5 7 4 

65 092 
-3 036 129 
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Föreningsstämman ägde rum den 18 juni i Lunds Akademiska Golfklubbs lokaler utanför Lund. 

Föreningen är medlem i organisationen Bostadsrätterna, som tillhandahåller tjänster inom teknik, 
ekonomi och juridik för bostadsrättsföreningar. 

Bland de viktiga ärenden som styrelsen behandlat under året kan nämnas följande: 

Underhåll av värmepumpar 

Under året har föreningen haft fler fall av trasiga värmepumpar, vilket har ökat underhållskostnaden 
för detta ändamål. Detta var förväntat då pumparna närmar sig den tekniska livslängd de beäknas ha 
utan åtgärd. Styrelsens strategi är att genomföra reparationer och på så vis skjuta fram den 
större investeringen att byta ut alla värmepumpar. 

Ekonomi 

Föreningen gjorde under året en extraamortering på 3 mkr med syfte att förvalta överskottslikviditeten 
till samma räntesats som våra lån. På grund av den har likvida medel sjunkit med samma belopp. Utöver 
det har inga större förändringar skett vad gäller föreningens ekonomi. 

Upprensning av stadgar 

Styrelsen har också arbetat med att rensa ut formuleringar i föreningens stadgar som beskriver 
förhållandet mellan föreningen och byggentreprenören samt formuleringar som kan vara 
standard för flerfamiljshus men inte gäller för, som i denna förening, parhus. 
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Förändring i eget kapital 
Medlems- Yttre 

insatser fond 

Belopp vid årets ingång 63 660 000 1017 080 

Disposition av fg års resultat 96 350 

Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 63 660 000 1113 430 

Medlemsinformation 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut till 59 st. 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets början till 60 st. 
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Balanserat Årets 
resultat resultat 

382 306 -526 866 

-623 215 526 866 

-657 643 

-240 909 -657 643 

Under året har 4 st överlåtelser skett. Pantsättningsavgift tages ut enligt stadgar. 

Flerårsöversikt 2019 2018 

Nettoomsättning (årsavg) 1444 368 1444 368 

Resultat efter finansiella poster -657 343 -526 866 

Soliditet 66,9% 65, 0% 

Resultatdisposition 

Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att 

till föreningens fond för yttre underhåll, 
i enlighet med stadgarna, avsättes 

i ny räkning överföres 

2017 

1444 368 

-869 080 

65, 3% 

-240 909, 45 kr 

-657 642, 61 kr 

-898 552, 06 kr 

96 350, 00 kr 

-994 902, 06 kr 

-898 552, 06 kr 

2016 

1444 368 

1134 075 

65, 6% 
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RESULTATRÄKNING 

2019 2018 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning (årsavgifter) 1 444 368 1444 368 

Övriga rörelseintäkter Not 2 200 211 188 883 

Summa rörelseintäkter 1 644 57 9 1 633 251 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader Not 3 -6 59 0 5 2  - 56 2  143 

Övriga externa kostnader Not 4 -159 960 -153 771 

Styrelsearvoden Not 5 -86 124 -63 818 

Avskrivningar -971496 -971496 

Summa rörelsekostnader -1 87 6 632 -1 751 228 

RÖRELSERESULTAT -232 053 -117 977 

Finansiella poster 
Ränteintäkter 11 012 13 169 

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 21 253 -406 709 

Summa finansiella poster -410 241 -39 3 540 

Avsättning till yttre fond, gemensamhetsanläggn -15 349 - 15 349 

ÅRETS RESULTAT -657 643 -526 866 



Brf Hugin Sida 6 av 11 

Org.nr 769613-5693 

BALANSRÄKNING 

2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark Not 6 93 720 167 94 691 663 

Summa materiella anläggningstillgångar 93 720 167 94 691 663 

Summa anläggningstillgångar 937 20 167 94 691 663 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar Not 7 265 309 126 822 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8 64 419 21 332 

Summa kortfristiga fordringar 329 728 148 154 

Kassa och bank 
Kassa och bank Not9 1 742 786 4 778 914 

Summa kassa och bank 1 742 786 4 778 914 

Summa omsättningstillgångar 2 072 514 4927 068 

SUMMA TILLGÅNGAR 95 792 681 99 61873� 
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BALANSRÄKNING 

2019-12-31 2018-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Medlemsinsatser 63 660 000 63 660 000 
Fond för yttre underhåll 1 113 430 1 017 080 
Fond för yttre underhåll, samfällighet 220 000 200 000 

Summa bundet eget kapital 64 9 9 3 430 64877 080 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat -240 909 382 306 

Årets resultat -657 643 -526 866 

Summa fritt eget kapital -898552 -144 560 

Summa eget kapital 64094 87 8 64 7 32 520 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut Not 10 30 646 250 34 013 750 

Summa långfristiga skulder 30 646 250 34 013 750 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut Not 10 253 500 139 500 

Leve ra ntörssku lder 68 120 120 050 
Skatteskulder 523 413 384 615 
Upplupna kostnader och förutbet intäkter Not 12 206 520 228 296 
Summa kortfristiga skulder 1 051 553 872 461 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 792 681 99 618 731 
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NOTER 

Not 1 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

An läggn i ngstil lgå nga r 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar utöver ursprunglig nivå ökar tillgångens redovisade värde (avskrivs). 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar enl plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet 
och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 100 år 

T o m år 2013 tillämpades progressiv avskrivningsmetod avseende avskrivning byggnad. 
Fr o m år 2014 tillämpas linjär avskrivningsmetod, beräknat på bokfört värde vid det årets 
ingång och då kvarvarande antal år av avskrivningstiden. 
Markvärdet utgör ej underlag för avskrivning. 

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

Föreningens fond för yttre underhåll 
Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. 
Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserat resultat 
(fritt eget kapital) till fond för yttre underhåll (bundet eget kapital) och påverkar därmed 
inte resultaträkningen. Ianspråktagande av fonden hanteras på motsvarande sätt. 

2019 2018 
Not2 Övriga intäkter 

Kabel-tv /tele/i nternet-avgifter 83 952 83 952 
Sophanteringsavgifter 93 456 93 456 
Sa mfä 11 ighetsavgifter 16 789 9 669 
Överlåtelse-/pantsättningsavg 6 01 4  1 806 

200 211 188 883 

Not3 Driftskostnader 

Snöröjning/saltning 2 125 14 000 
Reparationer och underhåll 105 647 36 389 
El, fastighet 18 676 14 832 
VA 119 430 99 387 
Sophantering/renhållning 96 991 94  833 
Försäkringspremier so 566 44 906 
Fastighetsavgift 265 617 257 796 

659 052 562 143 
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Not4 Övriga externa kostnader 
Kollektivt tele/tv/internet 
Datakommunikation (hemsida) 
Revisionsarvoden 
Föreningskostnader 
Förvaltningsarvode 
Administration 
Övriga förvaltningskostnader 
Medlemsavgift, SBC ek för 
Bankkostnader 

Not 5 Styrelsearvoden 
Styrelsearvoden 
Sociala avgifter 

Not6 Byggnader och mark 
Ackumulerat anskaffningsvärde 

Ingående anskaffningsvärde byggnad 
Ingående anskaffningsvärde mark 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Ingående avskrivningar byggnad 
Årets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackum avskrivningar en/ plan 

Bokfört värde byggnader och mark 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad 
Taxeringsvärde mark 

Not7 Övriga fordringar 
Skattekontot 
Samfällighetsavgifter GA Mimer 

Nots Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Förutbetald försäkringspremie 
Förutbetald bredbandsavgift 
Förutbetald medlemsavgift 
Samfällighetsavgifter, avräkning 

2 019 

84 148 
1087 

14 688 
3 756 

40 591 
7 690 

393 
4 890 
2 717 

159 96 0 

6 7  500 
18 624 
86 124 

2 019-12 -31 

91133 000 
9 200 000 

100333 000 

-5 6 41 33 7 
-9 71496 

-6 612833 

93 72 0 167 

38 417 000 
21619 000 
6 0 036 0 0 0  

25 7 799 
7 510 

265 3 09 

52 42 7 
7 012 
4 980 

0 
64 419 
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2 018 

84 144 
1087 

15 250 
956 

39 600 
4 414 

56 4 
4 800 
2 956 

153 771 

50 000 
13 818 
63 818 

2 018-12-31 

91133 000 
9 200 000 

100333 000 

- 4  669 841 
-9 71496 

-5 641337 

94 691 663 

38 417 000 
21 619 000 
6 0 036 0 0 0  

126 822 
0 

126 822 

0 
7 012 

0 
14  320 
21 332 

fb 
� � 

d-rt;> 
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2019-12-31 2018-12-31 

Not9 Kassa och bank 

Bank, transaktionskonto 515 369 1 162 510 
Bank, övrigt konto 1 227 417 3 616 40 4 

1 7 42 786 4 778  914 

Not 10 Övr iga skulder till kr editinstitut (fastighetslån) 

Ränta Lånebelopp Lånebelopp Villkor s-
Långivar e 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 ändr ingsdag 

Stadshypotek 1,20% 13 7 40 750 13 880 250 rörligt/3-mån * 
Sparbanken Skåne 1,07% 10 022 500 10 136 500 rörligt/3-mån 
Sparbanken Skåne 1,08% 7 136 500 0 rörligt/3-mån 
Swedbank Hypotek 0 10 136 500 

30 899 7 50 34 153 250 
Kortfristig del av fastighetslån -253 500 -139 500 
Långfristig del av fastighetslån 30 646 250 3 4  013 750 

*) Omlagt till bundet lån fr o m 2020-04-02 med löptid 3 år och ränta 1,06 % 

Not 11 Ställda säker heter 
Fastighetsinteckningar 

2019-12-31 

36 686 000 

2018-12-31 

36 686 000 

Not 12 Upplupna kostnader och för utbetalda intäkter 

Upplupen elkostnad 
Upplupen renhållningskostnad 
Upplupna styrelsearvoden 
Upplupna revisionsarvoden 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna räntekostnader 
Övrig upplupen kostnad 
Samfällighetsavgifter, avräkning 
Förutbetalda årsavgifter/hyror 

Not 13 Väsentliga händelser efter balansdagen 

1 785 
8 293 

37 500 
15 000 
10 400 

0 
0 

1 790 
131 752 
206 520 

1 894  
8 054 

30 000 
15 000 
8 400 

38 885 
673 

0 
125 390 
228 296 

Coronavirussmittan i världen har också påverkat Brf Hugin - främst på sätt så att 
styrelsen har ställt in samtliga fysiska möten fr o m mars 2020 och framåt. Styrelsen har 
inte heller funnit det försvarbart att kalla till årsstämma, eftersom det skulle bryta mot 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om att begränsa smittspridning. Nuvarande 
styrelse kommer därför att sitta kvar och förvalta föreningen fram till den tidpunkt en 
ordinarie föreningsstämma kan genomföras. Styrelsen är medveten om att detta bryter 
mot föreningens stadgar, men ser sig tvungen att agera i enlighet med myndighetens 
direkti� 
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2020 

Ledamot 

Ledamot 

(/ftfi2-�1 
Sven-Åke Fädmyr 
Ledamot 

zq;, Vår revisionsberät telse har avgivits den / b 

Auktoriserad revisor 

2020 
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Revisionsberättelse 
Ti l l  föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Hugin,  arg .nr 769613-5693 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Hugin för räkenskapsåret 2019-01 -
0l -2019- 12-3 1 .  

Enl igt vår uppfattning h a r  årsredovisningen upprättats i 
enl ighet med årsredovisningslagen och ger en i a l la väsentliga 
avseenden rättvisande bi ld av föreni ngens finansiella stä l lning 
per den 3 1  december 2019 och av dess finansiel la resultat för 
året enl igt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi t i l lstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enl igt lnternational Standards on 
Auditing ( ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enl igt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhål lande t i l l  föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt ful lgjort vårt yrkesetiska 
a nsvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är t i l l räckl iga och 
ändamålsenl iga som grund för våra utta landen. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ni ngslagen. Styrelsen a nsvara r även för den interna kontrol l  
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehål ler några väsentliga fela ktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen a nsvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam
heten. Den upplyser, när så är t i l lämpligt, om förhål landen som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift . Antagandet om fortsatt 
drift t i l lämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som hel het inte innehål ler några väsent l iga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter el ler 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehå l ler 
våra utta landen. 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 a l l t id kommer att upptäcka en 
väsentl ig felaktighet om en sådan f inns.  Felaktigheter kan upp
stå på grund av oegentl igheter el ler misstag och anses vara 
väsentliga om de enski lt eller t i l l sammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska bes lut som användare fatta r 
med grund i årsredovisn ingen. 

Som del av  en revision enligt ISA a nvänder vi professionel lt 
omdöme och har en professionellt s keptisk instä l ln ing under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter el ler misstag, utformar och utför gransk
n ingsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är  t i l l räckl iga och ändamå ls
enl iga för att utgöra en grund för våra utta landen. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig fela ktighet ti l l följd av 
oegent l igheter ä r  högre än för en väsentl ig fela ktighet som 
beror på m isstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi , förfa lskning, avsikt l iga utelämnanden, 
felaktig information el ler åsidosättande av intern kontro l l .  

• skaffa r vi oss en förståelse av den del av föreningens inter
na kontro l l  som har betydelse för vår revision för att ut
forma granskningsåtgärder som är lämpl iga med hänsyn 
t i l l  omständigheterna, men inte för att uttala oss om effek
tiviteten i den interna kontrol len. 

• utvärderar vi lämpl igheten i de redovisningsprinciper som 
a nvänds och r iml igheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och t i l lhörande upplysningar. 

• drar vi en s lutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo
visni ngen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm
tade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser el ler för
hå l landen som kan leda till betydande tvivel om före
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det f inns en väsentl ig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn e l ler, om sådana upplysningar är otil l
räck l iga ,  modifiera utta landet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
ti l l  datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser el ler förhål landen göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehål let i årsredovisningen, däribland upplys
ninga rna , och om årsredovisningen återger de under
l iggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bi ld.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt t idpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelseful la ia kttagelser under 
revisionen, däribland de eventuel la betydande brister i den 
interna kontrol len som vi identifierat. 
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Utöver vår revision av å rsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förva ltning av Bostadsrättsföreningen 
Hugin för räkenskapsåret 2019-0 1-01-2019- 1 2-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst el ler 
förlust. 

Vi t i l lstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förva ltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enl igt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enl igt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhå l lande t i l l  föreningen enl igt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fu l lgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi ha r inhämtat är t i l l räckl iga och 
ändamålsenl iga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har a nsvaret för förslaget t i l l  disposi
tioner beträffande föreningens vinst el ler förlust. Vid förslag 
til l utdelning innefatta r detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är  försvarlig med hänsyn t i l l  de krav som före
ningens verksamhetsart, omfattning och risker stäl ler på stor
leken av föreningens egna kapital ,  konsolideringsbehov, l i kvi
ditet och stä l lning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förva ltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska 
situation och att t i l lse att föreningens organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförva ltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be
tryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förva ltningen, och därmed 
vårt 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 el ler gjort sig skyldig t i l l  någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrätts lagen, 
t i l lämpl iga delar av lagen om ekonomiska föreningar, års
redovisningslagen el ler stadgarna . 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget t i l l  dispositioner 
av föreningens vinst el ler förlust. och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för
slaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men ingen garanti 
för att en revision som utförs enl igt god revisionssed i Sverige 
a l ltid kommer att u pptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, el ler att 
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst el ler förlust 
inte är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionel lt omdöme och har en professionel lt 
skeptisk instä l ln ing under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltn ingen och förslaget t i l l  disposit ioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. V i l ka t i l l kommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionel la bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar g ransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhå l landen som är  
väsent l iga fö r  verksamheten och där  avsteg och  överträdelser 
skul le ha särski ld betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, besl utsunderlag, vidtagna 
åtgärder och a ndra förhå l landen som är relevanta för vårt 
utta lande om ansvarsfrihet. Som u nderlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag t i l l  d ispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Ma lmö 2020-06-29 
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