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Konklurion på den udførte revislon af åreragnclmbct
Som selskahets generelforeamlingevalgte revlsorcr, har vi afeluttet den i åreregn*kabeloven foregkrerr-
no revieion åf d6t åf ledeleen udarbBjdede åraregnekab for å014,

Areregnskabet
Areregnskabet udviser følgende:

12

'l.l

Resultat

Aktiver

Egenkapital

Revisionens formå|, planlægning, omfang og repporterlng er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser
til siderne 1 til 6 i revisionsprotokollet af 9. april 2014.

§åfremt hes§relsen godkender årsrapporten i den forcllggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med
følgende revisions påteg ni n g :

}Ill medløm merne' I EF Pllagårdspar*en

Påtegning på årcregnekabet

Vi har revideret årsregnskabet for EF Pilegårdeparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, Arsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årcregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retviaende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl,

Reviaons rnsvår
Vores ansvar er at udtrykke en konkluaion om åreregnakabet på grundlag af voreE revieion. Vi har
udført fiuvisionen i overensstemmelse med internationåle etaRdarder om reviaion og yderligere krav
ifølge densk revisorlovglvning, Dette kræver, åt vi overholder eUake krav samt planlægger og udfører
revieionen for st opnå høj grad af aikkerfred for, om årrregn*kabet er uden væsentllg fejlinbrmation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revirionEbevia for beiøb og
oplysninger i årsregnskabet De valgte rsvisionshandllnger afhænger af revisors vurdering, herundor
vurdering af risici for væsenUig fejlinformatlon i årsregnskabet, uenset om denne skyldes beovigelser
eller fejl. Ved risikovurderingon overvejer ravisor intern kontrol, der er relevant for vlrkeomhedens
udarbejdelse af et årcregnskab, der giver et retvbende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshand[inger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnsl€bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion.

Revisionen har ikke givat anledning til forbehold.
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Konklueion
Det er vores opfattalse, at årsregnskabet glver et retvisende billede af selskabetrs aktiver, passiver og
flnansielle stilting pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabaåret
1. januar - 31. december 2AM i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henholdr til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Forhold af værentlig betydning for vurdering af årcrognakabet
EaEeret på voæs revl§ion §l€l vi fremhæve følgende Bærlige forhold, der er af betydning for ledelEens
vurderin g af årsregnskabet:

Erøfteleer med seltl€botr dagllge lodsl*e om borvlgøl*or
I forbindelse med plånlægning af vores revieion her vi forespurgt selsl€bets sål3kåbets daglige
ledelse om risikoen for besvigetser. §etskabete dåglige ledelse har i denne forbindelee optyst, at dEn
ikke har kendskeb:tit besvigelser, påsHede besvlgelser ellcr formodninger om besvigelser. Hsrudover
har vi fået oplyst, at der ikke, på trods af den manglende funktionsadskillelse, vurder€s at være oærlig
risiko for væsentlige fejl i selskabets årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af
selskabets aktiver. M skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstate-
ret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser.

lkke-korrigerede fef l i årsregnskabet
I henhold til de intdrnationale revisionsstandarder skal vi over for ledelsen redegøre ficr eventuelle fejl
konstateret under vores revision, som ikke er korigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det er efter vores opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssl-
ge fajl i forbindetee med regnskabsaflæggelsen, §6m ikke rettes, da de vurderes iltke åt være åf væ-
sentlig betydning fdr regnskabuaflæggelsen, og for det billedo åreregnskabet skal give af eelskabet,

Vi har iforbindeleermed revisionen ikke konståteret størr6 Bjl, eom il*e er bleuet korigeret.

§elakabete forretnlngegergo og lntornc kontroller
Muligheden for at hindre væsentlige fejl i selskabet* årsregnskab, herunder fejl foråreaget af b€Bvig6l-
aer, minimeres først og fremmest ved, at der vad tilrettelægge[een af selskab€ts registreringssystemer
og forretningsgsnge sikres en betryggende intem kontrol.

Funktionsadsl«illelse
Under hensyn til selskabets størrelse og organisation i øvrigt er det kun i begrænset omfang muligt at
tilrettetægge arbejdsgange og gensidige kontroller for virksomhedens fonetningsgange.

Denne situation kan medføre, at virksomheden ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede
som utilsigtede fejl;

Vi skal i denne sammenhæng specielt fremhæve, at hvervet som bogholder og kasserer varetages af
§amme person, §amt åt bogholderen med fuldrnagt er di+positionsberettiget til selskabets bankkonti,
Vi anser denne såmmensætning for en væsentlig evaghed i den lnterne kontrol.

Den manglende funktisneedekillelse øger rialkocn for fejl i selskahets åraregnskeb eom følga af
tilsigtedå eller utilslgtode handlinger aller mengler. Fejl i åreregnekabet, der er en følge af besvigelrer,
hliver ikke nødvendigvie opdaget under revisionen, ds fcJl af denne karakter sædvantigvie tilsløres
eller holdes skjult.

Hndelig ekal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en eådan risil<o er
påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Viskalderfor anbefale, at selsløbets ledelse regelmæsoigt
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laver opfølgende kontroller, eksempelvis gennemgang af bogføringen og kontoudtog for de likvide
beholdninger. En §ådan gennemgang kan delvis kompensere for de manglende interne kontroller.

Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er udtryk for, at vi under vores revision har
konstataret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, m6n skal ses
som en understreuning at at funltionåadekillelee normålt er et væsentligt led i et selskabs interne

Vi har som følge åf den manglende funktionsadskillBlse ikke foretaget en detåfier6t S6nnåm0ang af
§clBkåbet8 internd kontroller, og ej heller baeeret voree revlelon på diese. Vi har i stedBt uelvidet
omfan get af vores,øvrige revisionshandlinger.

Kommentarer til årsregnskabet
Vi har følgende kornmentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet:

Resultatopgørclspn
Vi har foretaget en analyse af resultatopørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og
budgettet. Vi har stikprøvevis bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen, ligesom vi har gennemgået
bilag efter statusdggen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Der henvises til årsregnska-
bet og specifikatiorrerne hertil.

Omsætning ,,

Vi har i septemberlforetaget løbende revision af foreningens indtægter, som opkræves via månedlige
behlinger, Vores revision viste, at de foretagne opkrævninger sker i henhold til indgåede aftaler og
budget. l

Foreningen har in{tægter fra vaekeri. Vi skal gø16 opmsrksom Bå, åt der ikke er interne kontrotler,
esm sikrer fuldatændigheden omkring regietreringen af de modtågfte betalinger. Vi har konststeret, åt
der hver måned skler indEætning i bank af vaskeripenge og vurderer d6rfor, et omsætningen Br
indregnet korrekt i årsrapporten.

Foreningen har desuden indtægter fra udteje af parkeringspladser, harunder betaling fra Q-Park.

Vi skal gøre opmdrksom på, at omsætning udenfor foreningens formål kan være momepligtig. Det er
vores vurdering, atvaskeriindtægterne har en nær tilknytning til lejemålene og derfor ikke er omfattet
af momspligt. Udleie af parkeringepladser er som udgangspunkt momspligtig, men da foreningen ikke
er nået grEensen for momsregistrering, som er kr. 50.000, så er den foretragne fakturering uden moms
korrekt.

Belancen
Generelt er balanoeposterne stikprøvevis afstemt til underliggende dokumentation eller analyseret.
lndregningen af alttiver og forpligtelser er vurderet, ligesom vi har vurderet regnskabsmæssige skøn
og drøftet disse mdd ledelsen,

Defre har givet anledning til følgende kommentarer:
l

illrtcflelle rnlægdrhtiver
Vi har kontrolleret, nt furenlngen 6r tinglyet som ej6r af den leJlighed, som behos sf viceværten. Der er
i lighed med regnstrab*praksie ikke afckrevet på lejligheden.

Lejligheden er solgt i begyndelsen af 2016, Vi opfordrer til, at det oprindelige skøde på leJligheden
samt dokumentation for handelsomkostninger fremskaffes, da der i2015 skal opgøres en avance i
forbindelse med salget. Denne evance vil værc skafteptigtig for medtemmeme af foreningen.
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1

Likvide beholdni$ger
lndestående i Danpke Bank er alstemt til åreoversigt fra banksn.

Vi har fået forelaggdokumentetion på, åt bætyr6l§6n fra februar 2014 har givet ny adminiEtrator
fuldmagt til at dispfinere over foreningens konti i Daneke Bank.

I

Viceværten har et fnlndre kontant båløb til rådaghed, Vi opfordrer til, at bo§tyreleen med
uregelm*ssige mållemrum foretager en kontroloptælling af beløbet.

l

Egenkapital i

Foreningens vedtapgter har i §17 en bestemmelse om, at der si<al være oprettet en grundfond, som
gennem indbetalin§er fra medlemmerne ekal nå op på et beløb, svarende til 5% af ejendomsværdlen
for samtlige ejerlejf igheder i ejendommen. Pr. 31 . decembe r 2O14 er der indbetalt kr. 1 . 1 3,337 til
grundfonden, heraf kr. 135.936 i2A14. Vi mangler dokumentation tilat kunne vurdere, om
grundfonden leverfop til vedtægternes krav og anbefaler, at denne dokumentation fremskaffes.

Der har i tidligere år været foretaget henlæggelser til kommende investeringer. På ekstraordinær
generalforsamling I juli 2014 har foreningens medlemmer besluttet at igangsætte renovering af
taghætter på ejen(ommene. Skønnet omkostning ved renoveringen udtør kr 600.000. Det blev
aamtidig besluttet åt renovere ejendommenes gavle efterhånden som foreningen har likviditet hertil, Vi
opfordrer til, at deriuderbojdee en vedligeholdelaesplan for foreningen. Henlæggelsen udgør kr, 0 pr,
31, december20l#.

i

Bkattaforhold i

Ud fra foreningeneivedtægter 6g en gennsmgans af den bogførte ofi1Bætning er det v6r6s vurdering,
åt loreningen lkke har skåtteptigtige aktiviteter, 0g dår er i overentetemmelse hermed iltke indregnet
skat i resultatopgøFlsen. Det er muligt, åt §KAT kan anlægge en anden vurdering.

Øvrige oplysniqger
Øvrige væsentlige ipplysninger til regnskabsaflæggelsen:

i

Ledelsens reg nskabserklæring
I forbindelse meO åftæggelsen af årsregnskabet for 2014 har selskabets ledelse over for os afgivet en
skriftlig bekræftelsp (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysnin"ger om
pantsætninger, gafantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre
vanskeligt reviderdare områder.

(

;

Eftertyn af ledeleFns protokollar og overholdelte af bogføringsloven
Vi har foretaget kqntrol af, åt ledålsen overholder de pligter, §om den ifølge selskabslovgivningen er
pålagt med hensyrt til at oprofta og føre høger, fortegneleer og protokoller mv. Endvidera har vi påsat,
åt Eelskabet overhtlder hog6ringulaven.

Rådgivnlnge- og fssletancoopgavsr
Vi har, siden efgiv{lse af voree seneste protokollat, udført følgende opgaver for selskabet:

:r AEsistance rled opstilling af åreregnskabet
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