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Bostadsrdttsftireningen Pralinen I

Ors.nr 769614-0ll5

8st
13 st

r (14)

Styrelsen for Bostadsrrittsforeningen Pralinen i, med sdte i Sundbybergs kommun, fir hdrmed avge

irsredovisning for rdkenskapsiret 2019.

Om inte annat sdrskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser ftiregiende

hr.

Fiirvaltnin gsb erfl ttels e

Verksamheten

Allmdnt o m v er ks amh et en

Fdreningen 6r privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Fcireningens dndamf,l iir att

friimja medlemmarnas ekonomiska intressen gerlom att i fiireningens fastighet upplita bostadsliigenheter

och iokaler med nyttjanderdtt och utan tidsbegrdnsning. UpplAtelse fir Ziven omfatta mark som ligger i

anslutning till foreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till bostadsliigenhet eller

lokal.

Foreningens stadgar
Foreningens gdllande stadgar registrerades hos Ilolagsverket den 3 februari 2016'

Foreningen iiger fastigheten Stiftelsen 6 i Sundbybergs kommun.

Foreningens fastighet best6r av ett flerfamiljshus med totalt 63 bostadsrdtter. Den totala boarean (BOA)

dr ca 4 615 kvm samt en lokal med en total lokalarea (LOA) om ca 61 kvm. Ftireningen har ocksi

33 garageplatser.

Ldgenhetsfordelning:
1 rum och kok
2 rum och ktik

25 st 3 rum och kok
15 st 4 rum och kok
2st 5 rum och kcik

Fastighetsforsdkring
Fastigheten iir fullviirdesftirsdkrad

Gemensamhetsanld g gningar

ho s fors iikrin gsb o laget Modema fors dkringar'

Fclreningen dr deldgare i gemensamhetsanldggningar inom kvarteret tillsammans med Brf Signallodet 1.

Servitut
Fastigheten har ett belastande servitut avseende ledningar for spillvatten, dagvatten, {drnrdrme, el,

tele och TV-antenn. Fastigheten har dven ett belastande servitut fiir gemensam garageinfart med

grannfloreningen.

Kommunal fastighetsavgift for ilr 2019 dr | 31-l kr per liigenhet'
Fastighetsskatt for lokaler dr lor ndrvarande en procent av taxeringsviirde fiir lokaler'
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Taxeringsviirdet eir 135 541 000 kr, varav byggnadsvdrdet iir 83 384 000 kr och markvdrdet
52 151 000 k, Vdrdeiret iir 2008.

2 (r4)

Ekonomisk fcirvaltning
Foreningen har avtal om ekonornisk forvaltning med Fastum AB.
Det nuvarande avtalet har en loptid fram till den 3l december 2020.

Teknisk forvaltnine
Fcireningen har avtal om teknisk fiirvaltning med Nordstaden Stockholm AB.

Ekonomisk plan
Styrelsen har uppriittat ekonomisk plan ftir fdren.ingens verksamhet som registrerats av Bolagsverket
den l9 oktober 2006.

Arvoden
Till styrelsen utgir arvode med 350 kr per timmr: fiir nedlagd tid.
Ersdttning till foreningens revisorer blir skZiligt trelopp enligt ingiven riikning.

Arsavgifter
Arsavgifter tas ut frin ftireningens medlemmar fiir att tiicka loreningens lopande utgifter for drift och
underhill av foreningens fastighet, rdntebetalningar och amorteringar av fiireningens fastighetslin samt
fonderins av medel for framtida underhill.

Avsiittning till yttre fond
Avsdttning till yttre fond sker enligt foreningens stadgar med minst 20 kr per kvadratmeter BOA och
LOA exklusive areor ftir garage.

Foreningens fastighetslin
Kreditinstitut, rdnte och omsdttningstid framgAr av not.

har efter ordinarie foreningsstdmma den 3 juni 2019 haft foljande sammansdttning:

Ledamriter Lars-Erik Gustafsson
Joel Svenblad
Goran Modin
Sara Berti avsick 2020-02-28

Suppleanter Elisabeth Olling
Leif Nyman

Frireningens firma tecknas, fcirutom av styrelsen, av styrelsens ledamijter tv6 i forening.
Styrelsen har under 6ret haft sex (fltta) protokollforda sammantrdden.

Revisorer
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Jonsson som huvudansvarig.

Valberedning
Fredrik Svalstedt
Benst Palleschitz
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V ci s en t li g a h tin d e I s er un d er r ri ke n s kap s dr e t

3 (14)

Under 6ret har det installerats automatisk dorrrippning i fyra portar diir totalkostnaden uppgick till
ca I 18.000 kr ddr foreningen endast behovde betala ca 45.000 kr endr tvi av fcireningens medlemmar
hade rdtt till bostadsanpassningsbidrag som di kommunen stod fiir.
Arets resultathar hLerglrtt till "normal" nivd efter avskriv ningar, exklusive avskrivning ar har
fcireningen fortfarande en stort civerskott i rcirelsen.

Frin och med2014 tilliimpar fcireningen Bokforingsndmndens allmdnna r6d ftir mindre ekonomiska
fiireningar. En del av fordndringenar att forenin6Jen overg6tt frAn enprogressiv till en rak
avskrivningsplan for byggnad. Detta har medfort att avskrivningskostnaderna okat. Fiiljden av detta blir
att foreningen redovisar ett negativt resultat. Dock har foreningen ett positivt kassaflode, d v s de
Itipande inbetalningarna har tiickt de kipande utgi erna. Ett positivt kassaflode iir grundliiggande ftir en
sund ekonomi i fcireninsen.

Medlemsinformation

Foreningen hade vid irsskiftet 98 (99) medlemmar. Under iret har sju (sex) medlemmar tilltriitt samt 6tta
(fyra) medlemmar uttrdtt ur ftireningen. Under 6ret har sex (Sra) overlAtelser skett.

Flerflrsiiversikt
Nettoomsiittning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Resultat exkl. avskrivningar, tkr
Soliditet (%)

Skuldr2inta (%)

Fastighetsl6n/kvm, kr
Lin i forhillande till tax varde (oh)

Fastighetens belAningsg r ad (%)
Arsavgifter/kvm, kr*

201]],

3 819
1^.'-J+_)

I 0l:z

71,9'._\

l,l B

t0 721

36
a()z<t

65n

2018

3 640

-8t2
538

11,78

1,70

l0 813

45

28

651

2017

3 762

-387

962

7l,82
1,7 5

l0 878

45

28

669

2016
4 038

11n

| 232

I1,79
1,82

r0 927

45

28

723

2015

4 007

-436

910

71,40

z,J I

t 1 105

46

28

723

* Ar 2017 har en siinkning av irsavgiften skett med lTYo from I april.

Nettoomsiittnins
Rcirelsens huvudint2ikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella intdkter och kostnader, noen ftlre extraordindra intdkter och kostnader.

Ilesultat exkl avskrivningar
Arets resultat med justering av kostnader ftir avskrivning av foreningens fastighet.

Soliditet (%)
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Skuldriinta (%)
Riintekostnader i procent av lineskuld.

Fs$rchelsE!&Ym
Iroreningens totala fastighetsl6n dividerat med bor;tadsrdttsarea.
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Foreningens totala fastighetslin i relation till fastighetons taxeringsvArde.

Foreningens totala fastighetslin i forhillande till f<ireningens balansomslutning.

Arsavgifter/kvm
Foreningens totala Arsavgifter dividerat med bostadsrdttsarea.

Fiirindring av eget kapital
Medlems- Upplitelse- Fond fiir yttre Arets Totalt

insatser avgift underbill resultat

Belopp vid irets inging 130 I 80 000 | 166 t86 -l 885 064 -81 I 545 129 250 377

Disposition av
foregAende

6rs resultat: 201 000 -l 012 545 81 I 545 0

Arets resultat -342 989 -342 989

Belopp vid flrets
utgflng 130 180 000 1 967 t)86 -2 897 609 -342 989 128 907 388

Ftirslag till behandling av ansamlad ftirlus
Styrelsen frireslir att den ansamlade fcirlusten (klonor):

ansamlad forlust -2 897 609

6rets forlust -342 989
-3 240 598

behandlas si att
avsiittning till yttre fond enligt underhillsplan 201 000
i ny riikning civerftires -3 44I 598

-3 240 598

Foreningens resultat och stdllning i ovrigt framgtr av efterftiljande resultat- och balansrdkning samt

kassafl cidesanalys med tilliiggsupplysningar.
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Resultatrflkning

Riirelseintiikter
Nettoomsiittning
Summa riirelseintlkter

Riirelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not
I

2019-01-01
-2019-12-31

3 819 050

3 819 050

-r 777 485

-288 597

-147 480
-t 355 242

-3 568 803

2s0 246

-593 235

-593 235

-342 989

-342989

s (14)

2018-01-01
-2018-r2-31

3 640 398

3 640 398

-l 851 9sl
-235 r37
-r52 686

-t 349 370
-3 589 144

5t 253

-862 798
-862 798

-811 545

-811 545

aJ

4

5
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Balansrflkning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgfl n gar

M at eri e U a a n liig gnin g s ti lI g dn g ar
Byggnader och mark
Summ a m ateriella anliiggningstillgfl ngar

F i n an s i ell a unl iig g n in g stillg dng ar
Andra lingfristiga vdrdepappersinnehav

Summa finansiella anliiggningstillgingar
Summa anliiggningstillgfl ngar

Omsiittningstillgfl n gar

K ortfr isti g a fo r dri n g ar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och hank
Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsiittningstillgflngar

SUMMA TILLGANGAR

Not
I

2019-12-31

175 664 488
175 664 488

47 500

47 500

175 711 988

3 381 208

101 873

3 489 081

r 054
1 054

3 490 135

r79 202 123

6 (r4)

2018-12-31

176 902 275

176 902 275

47 500

47 500

L76 949 775

2 986 t27
127 2t2

3 113 339

r 054
I 054

3 tr4 393

180 064 168
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yftre underhflll
Surmma bundet eget kapital

Fritt eget kapitol
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lflngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverant<irsskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fi)rutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
1

2019-12-sr

130 180 000

I 967 986
132 147 986

-2 897 609
-342 989

-3 240 598

128 907 388

48977 500

48 977 500

500 000

98 493

2rr 61.5

34 976

472 t5l
| 317 235

179 202 123

7 (r4)

2018-12-31

130 180 000

I 766 986
131 946 986

-1 885 065

-811 s45

-2 696 610

r29 250 376

49 602 500

49 602 500

300 000

2t8228
158 215

21 325

5r3 524

12tl 292

180 064 168

10

10

11

r2

13



B ostadsrdttsforeningen Pralinen
Org.nr 769614-0115

Kassafliidesanalvs

Den liipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ingir i kassaflcidet
Ftiriindring skatteskuld/fordran
Kassafliide frfln den liipande verksamheten fiire
ftirindring av rtirelsekapital

Kass afl iide frfl n fiirflndring av riirelsekapitalet
Forzindring av kortfristiga fordringar
Fciriindring av leverantorsskulder
Fordndring av kortfristiga skulder
Kassafliide frin den liipande verksamheten

Inves terin gsverksamheten
Investeringar i materiella anldggningstillgingar
Kassafliide frin investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten

Foriindring av lingfristiga skulder
Kassafliide frfln finansieringsverksamheten

Arets kassafliide

Likvida medel och avrflkningskonto
Likvida medel och avrdkningskonto vid 6rets borjan
Likvida medel och avriikningskonto vid irets slut

Not
I

2019-01-01
-2019-12-31

-342 989
| 355 242

53 400

I 065 653

92 487

-It9 735

371 320
| 415 725

-rlt 455

-rt7 455

-825 000

-825 000

473 270

2 190 997

3 264 267

8 (r4)

2018-01-01
-2018-12-31

-81 I 545

| 349 370

2 142

539 967

-113 106

7 449

12 938
507 248

-300 000

-300 000

207 248

2 583 749

2 790 997
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Noter
Not I Redovisningsprinciper

Allminna upplysningar
Arsredovisningen dr uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokforingsndmndens allmdnna
rid (BFNAR 2016:10) K2l omirsredovisning i mindre itretagl

Anliiggnin gstillgfl n gar

Till2impade avskrivningstider:
Byggnader

Markanliiggningar
F asti ghetsforb dttringar

Not 2 Nettoomsittning

Arsavgifter

Hyror lokaler
P-plats och garage

Elavgifter*
Erhillna kommunala bidrag
Garagekostnader S ignallodet
Ovriga intiikter

100 6r

20 ALr

l0 er

2019

3 003 348

72 000
325 604

309 353

72 510

31 734

4 500

3 819 049

2018

3 003 348
't2 000

324 800
r77 956

0

57 794

4 500

3 640 398

* Intiikter ftir oktober - december 2018 saknas di ftireningen overgitt till faktisk mdtning av
elftirbrukning from I oktober 2018 vilket debiterats i efterskott i februari 2019.
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Not 3 Driftskostnader

Fastighetsskotsel

Triidgflrdsskritsel
Stiidkostnader

Hyra av entr6mattor

Snorojning/sandning

Hisskostnader

Besiktningskostnader

Trivsel6tgiirder
Reparationer

Triidgird och utemiljo
Planerat underhill
Fastighetsel

Uppviirmning

Vatten och avlopp
Avfallshantering
F orsiikringsko stnader
Bredband

Energideklaration

Forbruknings i nventarier
F cirbrukninssmaterial

Not 4 Ovriga externa kostnader

Fastighetsskatt

lFastighetsavgift

llorto
iirireningsgemensamma kostnader
lLevisionsarvode
llkonomisk forvaltnin g
llankkostnader
llredband (foreningens eget)

Konsultarvoden

Medlems -/ftirenings av gi fter
Arsredovisning tryck
Givor
Ovriga poster

r0 (14)

68 489

0

96 340
s 666

22 386

75 557

2 708

343
l8 804

0

124 615

487 193

438 180

164 134

t62 431

31 870

48 331

10 041

14 021

6 376

| 777 48s

2019

2019

2018

75 898

300
101 193

5 405

7 100

73 615

0

0

63 497

351

166 346
364 763

463 35r
t62 267

164 251

29 633

48 750
22 306

r00 176

2 749

I 851 951

2018

37 370

42 084

2 93r
l8 200

26 0r0
85 626

I 300

3 004

0

6 030

2 845

r 294

8 444

235 138

45 410

8675r
3 810

r7 570

27 000
83 317

I 500

4 592

7 3r3
6 150

2 854
0

2 330

288 597
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Not 5 Personalkostnader

Styrelsearvode

Ovriga arvoden
Sociala avgifter

Not 6 Byggnader och mark

Ingiende anskaffningsvdrden byggnader
Inkop

Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden

Ingiende avskrivningar byggnader
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Redovisat viirde mark
Utgflende vflrde mark

Ingiende anskaffningsviirde markanldggningar
Ackumulerade avskrivni n sar
Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerat virde markanliiggningar

Utgiende redovisat vflrde

Taxeringsvdrden byggnader
Taxeringsvdrden mark

ll (14)

2019

21 700
r04 700
2l 080

r47 480

2019-12-31

r29 250 350
lll 455

r29 367 805

-8 304 761

-l 351 908

-9 656 669

55 900 000

55 900 000

66 690

-10 004

-3 334
53 352

r15 664 488

83 384 000

52 157 000

135 541 000

2018

22 400

103 650

26 636

152 686

2018-12-31

r29 250 350

0

r29 250 3s0

-6 958 726

-r 346 035

-8 304 76r

55 900 000

55 900 000

66 690

-6 669

-3 335

56 686

176 902 275

74 3',7r 000

37 366 000

111 737 000
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Not 7 Lflngfristiga vdrdepappersinnehav

Skattekonto

Lflneavi betalas i janu,ari 2019
Avrdknin g sko nto lorval tare

Personalskatt korrigerad januari 20 I 9

Gemensamma garagekostnader

Not 9 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intflkter

Sttidning

Fastighetsskiitsel

Frirsdkringspremie

Bredband

Beredskap Snortijning
Ekonomisk forvaltning
Medlemskap branschorganisation
Elavliisning

t2 (r4)

Aktier i Fastum AB; 556730-0883

5 st aktier d 1 900 kr. Aktierna (viirde) dr bokfiirda till lorsiiljningspriset
ecember 2013 med aktien.

Not 8 Ovriga fordringar

2019-12-3r

47 500

47 s00

2019-r2-31

86 261

0

3 263 213

0

31 734

3 381 208

vid den senaste handeln

2018-12-31

47 500

41 500

2018-12-31

80 528

87 048

2',189 943
5 040

23 568

2 986 r27

2019-12-3r

0

4t 790
11 063

48 750

0

0

6 270

0

r07 873

20r8-12-31

r7 798
15 168

9 744

48 331

2 478

2t 832

6 150

5 7r0
127 ztl
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Nol 10 Skulder till kreditinstitut

Lingivare
Nordea

Nordea

Handelsbanken

Handelsbanken

Kortfristig del av lingfristig
skuld

R[ntesatsi
o//o

o75

1,22

1,20

1,42

Datum fiir
riintedndring

2020-04-15
2020-02-22

2024-03-0r
2021-03-0r

Linebelopp
2019-12-31
l6 500 000

5 417 500

18 000 000

9 500 000

49 477 500

-s00 000

r3 (r4)

Lflnebelopp
2018-12-31
l6 500 000

5 902 500

18 000 000

9 500 000

49 902 500

-300 000

Lin som ftirfaller efter fem ttr 46 971 500 kr.

l\ot 11 Skatteskulder

Skatteskulder

B eriiknad fastighetsskatt

Berdknad fastighetsavgift

Not 12 Ovriga skulder

Depositionsavgifter
Monrs

Personalskatt

Sociala avgifter

Not l3 Upplupna kostnader och fiirutbetalcla intzikter

Rdnt,:kostnader

Revir;ion

Irastighetsel

Ijdrvdrme
Avfallshantering
Reparationer

Ijnderhill
Ovriga driftskostnader
Snririijningsjour

Frjrulbetalda avgifter och hyror

2019-12-31

79 4s4
45 410

86 75r
2tt 615

2019-12-31

15 000

lt 712

5 075

3 189

34 976

2018-12-31

78 761

37 310

42 084

158 215

2018-L2-31

ls 000

6 325

0

0

21 325

2019-12-31

51 219

25 380
49 928
54 509

2 996
0

0

4 331

0

283 189

472 r52

2018-12-3r

94 06s
22 250
37 54s

61 830

3 266

5 307

2 0r4
0

3 022

284 225

513 524
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Not 14 Stiillda silkerheter

F asti ghetsinteckningar

Sundbyberg 'ZtrVO -Oq - tL

V6r nevisionsberiittelse har liimnats 2Ozo-Oy-t 7

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

t
S

Auk0oriserad revisor

2019-12-31 2018-12-3r

t4 (t4)

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

i egenskap av suppleant ftir Sara Berti
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Reuisionsberiittelse

Till fcireningsstdmman i Bostadsrdttsfcireningen pralinen 1, org.nr 76g6t4_-ott5

Rapport orn firsredovisningen

Utto,landen

Vi har utfcirt en revision av irsredovisningen fcir Bostadsrdttsfcireningen pralinen r fcir flr zor9.
Enligt vflr uppfattning har &rsredovisningen upprdttats i enlighet med &rsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av fcjreningens finansiella stdllning per den 3r-d"cJmbe. zorg och av
dess finansiella resultat och kassaflcide fcir Sret enligt flrsredovisningslagen. pc;waltningsberdttelsen dr
fcirenlig med irsredovisningens ciwiga delar.

Vi tillstpker ddrftjr att fcireningsstdmman fastsitdller resultatrdkningen och balansrdkningen fcir fcireningen.

Grundfiir utts.Io:nd.en

Vi har utfcirt revisionen enligt International Sta.ndards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
V8.rt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reuisorns cLnsuor.Vi dr oberoende i
frirhillande till fcireningen enligt god revisorsserd i Sverige och har i ciwigt fullgjort vflrt yrkesetiska ansvar
enliS dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dn tillrdckliga och dndam6.lsenliga som grund fcir v8ra
uttalanden.

S@lrelsens a;nsuol

Det dr styrelsen som har ansvaret fcir att flrsredovisningen upprd.ttas och att den ger en rdttvisande bild
enligt &rsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fcir den interna kontroll som den bedcimer dr
nodvdndig fcjr att upprdtta en f,.rsredovisning som inte inneh6ller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pfl oegentligheter eller p& fel.

Vid upprdttandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen fcir bedcimningen av fcireningens fcirmflga att
fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr s3. dr tilldmpligt, om fcirh&llanden som kan pflverka fcirmigan att
fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Reuisorns a:rtsDo:r

Vira mfll dr att uppnl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida flrsredovisningen som helhet inte innehlller
n6-gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pn fel, och att ldmna en
.revisionsberd.ttelse som inneh6ller v&ra uttalanclen. Rimlig slkerhet dr en hcig grad av sdkerhet, men dr
tingen garanti fcir att en revision som utfcjrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
rupptdcka en vdsentlig felaktighet om en s6.dan fiinns. Felaktigheter kan uppsti pfl grund av oegentligheter
r:ller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fcirvdntas pflverka de
r:konomiska beslut som anvdndare fattar med grund i i.rsredovisningen.

llom del av en revision enligt ISA anvdnder vi plofessionellt omdcime och har en professionellt skeptisk
i nstdllning under hela revisionen.
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Dessutom:

' identifierar och bedcimer vi riskerna fcir viisentliga felaktigheter i irsredoyisningen, vare sig dessa beror
pfl oegentligheter eller pfl fel, utformar och utfcir granskningsitgdrder bland annat utifrin dessa risker
och inhdmtar revisionsbevis som iir tillriickliga och dndamfllsenliga fcir att utgcira en grund fcir vira
uttalanden. Risken fcir att inte upptdcka en vdsentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter dr hcigre dn
fcir en vdsentlig felaltighet som beror pfl fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
frirfalskning, avsiktliga uteld.mnanden, felaktig information eller isidosdttande av iniern kontroll.

' skaffar vi oss en fcirstE.else av den del av fcireningens interna kontroll som har betydelse frir vflr revision
fcir att utforma granskningsfltgdrder som iir ldmpliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte fcjr
att uttala oss om effektiviteten i den internLa kontrollen.

' utvdrderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhrjrande upplysningar.

' drar vi en slutsats om ldmpligheten i att sty'relsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av fi.rsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns niigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sfi.dana hlndelser
eller fcjrhflllanden som kan leda till betydande tvivel om fcireningens fdrmS.ga att fortsdtta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mflste vi i
revisionsberdttelsen fdsta uppmdrksamheten pi upplysningarna i S.rsredovisningen om den vd.sentliga
osdkerhetsfaktorn eller, om sfldana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet om
Arsredovisningen. V8.ra slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet fcir
revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hiindelser eller fcirhillanden gcira att en fcirening inte ldngre
kan fortsdtta verksamheten.

' utvdrderar vi den civergripande presentationen, strulturen och innehillet i Srsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna
pi ett sdtt som ger en rdtfvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat rr:visionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunlten fcir den. Vi m8.ste ocksfl informera om belydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport orn andra krav enligt lagar oclr andra fiirfattningar

Utta,lo:nden

Utciver v6.r revision av irsredovisningen har vi ?iven utfcirt en revision av styrelsens fcirvaltning fcir
Bostadsrdttsfcireningen Pralinen r fcir 5r 2019 samt av fcirslaget till dispositioner betrdffande fcireningens
vinst eller fcirlust.

Vi tillstyrker att fcireningsstdmman behandlar fcirlusten enligt fcirslaget i fcirvaltningsberdttelsen och beviljar
stl,'relsens ledamciter ansvarsfrihet fcir rdkenskapsi.ret.

Grtnd.fdr utta,lc:nden

Vi har utfcjrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i
avsnittet Reuisorns onsuqr. Vi 6.r oberoende i fcirhillande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i ciwigt fullgjort vflrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhd.mtat iil tillrrickliga och dndam8.lsenliga som grund fcir v6ra
uttalanden.
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Sfyrelsens antsuor

Det dr styrelsen som har ansvaret fcir fcirslaget till dispositioner betrd.ffande fcireningens vinst eller fcjrlust.
Vid fcirslag till utdelning innefattar detta blandl annat en bedcimning av om utdelningen iir fdrsvarlig med
hiinsyn till de krav som fcireningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av
fcireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i riwigt.

Stpelsen ansvarar fcir fcireningens organisation och fcirvaltningen av fcireningens angeldgenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlcipande bedcima fcireningens ekonomiska situation och atltillse att
fcireningens organisation dr utformad sA att boktciringen, medelsfcirvaltningen och fcireningens ekonomiska
angeldgenheter i ciwigt kontrolleras pfl ett betryggande sdtt.

Reuisorzrs o:nsuan

VSrt mfll betrdffande revisionen av frjrvaltningr:n, och diirmed vd.rt uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhlmta revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedcima om n6gon styrelseledamot i
nlgot vdsentligt avseende:
. fciretagit nigon etgard eller gjort sig skyldig till nigon fcirsummelse som kan fciranleda

ersdttningsskyldighet mot fcireningen, ellerr

' pa nigot annat shtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
fcireningar, S.rsredovisningslagen eller stadgarna.

Vflrt mil betrd.ffande revisionen av fcirslaget till dispositioner av fcjreningens vinst eller frirlust, och ddrmed
virt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedcima om fcirslaget iir fcirenligt med
bostadsrdttslagen.

Rimlig sdkerhet dr en hcig grad av sd.kerhet, men ingen garanti fcir att en revision som utfcjrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdika Atgdrder eller fcirsummelser som kan fcjranleda
ersd.ttningsskyldighet mot fcireningen, eller att ett fcirslag till dispositioner av fcireningens vinst eller frirlust
inte dr fcirenligt med bostadsrd.ttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdcime och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av fcirvaltningen och fdrslaget till
dispositioner av fcireningens vinst eller fcirlust grundar sig frdmst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsfltgdrder som utfcirs baseras pi vtr professionella bed<imning med utgingspunkt
i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserrar granskningen pi sidana fitglrder, omrAden och
f<irhAllanden som dr vd.sentliga fcir verksamhetern och ddr avsteg och civertrddelser skulle ha sdrskild
betydelse fcir fcireningens situation. Vi gflr igenom och prcivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
ltgdrder och andra ftirhillanden som dr relevarLta frjr vArt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fcjr vflrt
uttalande om stlrelsens fcirslag till dispositioner betrdffande frireningens vinst eller fcirlust har vi granskat
om fcirslaget dr fcirenligt med bostadsrdttslagen.

Stockholm a"n / '/ april zozo
Ohrlings PricewaterhouieCoopers AB

Auktoriserad revisor
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