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Indledning

I henhold til anmodning har vi modtaget valg som Tuborg Havnepark C's revisor. Vi skal derfor indledningsvis

redegore for ejerforeningens regnskabsafleggelse, revisionens formirl, revisionens tilrettel€eggelse og udforelse

samt revisors rapportering og ansvar.

Revisionens formll

FormAlet med revisionen er at revidere det afbes$relsen og administrator aflagte regnskab med henblik pi at

sikre regnskabets trovardighed overfor medlemmeme og owige tredjemand. Efter afslutningen af revisionen

skal revisor ved pitegning afregnskabet bekefte, at regnskabet er revideret.

Revisionen udfsres for at sikre, at regnskabet ikke indeholder vesentlig fejlinformation. Revisionen udfores

ikke specielt med henblik pA at forhindre eller afslore besvigelser eller andre uregelmessigheder, men ved plan-

bgningen afrevisionen tages der hensyn til omrAder med serlige risici.

Revisionens tilrtttelcggelse og udfurelse

Revisionen afregnskabet vil blive tilrettelagt og udfort i overensstemmelse med god revisionsskik og geldende

danske revisionsstandarder og vil siledes hovedsagelig omfatte vesentlige regnskabsposter og omrider, hvor

der er risiko for vesentlig fejlinformation, herunder foretagne regnskabsmassige skon.

Revisionen gennemfores ved stikprover med henblik pi at efterprove, om regnskabets oplysninger og belobsan-

givelser er korrelcte, og omfatter analyser, gennemgang og vurdering afforretningsgange samt gennemgang og

vurdering afbogholderiposteringer og dokumentation herfor. Endvidere foretages vurdering af den valgte regt-

skabspraksis. Som folge af, at revisionen udfsres ved stikprover, kombineret med de iboende begrensninger i

ethvert regnskabs- og intemt kontolsystem, er der en uundgielig risiko for, at selv v€sentlig fejlinformation

forbliver uopdaget.

Revisionen vil primert blive udfsrt i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

Under revisionen vil vi pise, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den for ejerforeningen valgte

regnskabspraksis og om regnskabet giver det foreskrevne retvisende billede af ejerforeningens resultat, aktiver

og passiver samt finansielle stilling.

Til brug for revisionen afregnskabet skal bestyrelse og administrator give revisor de oplysninger, der mA anses

at have betydning for bedsmmelsen af ejerforeningen, og revisor skal have adgang til at foretage de undersogel-

ser, der findes nsdvendige.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen vil der til brug for revisionen blive indhentet erklaring fra administra-

tor vedrorende pantsEtninger, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt

reviderbare omrlder.

Forst nir regnskabet er forsynet med revisionspAtegning, kan revisionen betragtes som afsluttet-
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Rapportering om den udforte revision

Rapportering tit bestyrelsen vil ske ved indfojelser i revisionsprotokollen, og til medlemmer og tredjemend vil

rappotering skal i form afrevisionspitegning pi regnskabet.

I forbindelse med arsafslutningen vil der til det bestyrelsesmode, hvor udkast til regnskabet skal behandles, bli-

ve fremsendt revisionsprotokollat vedrsrende revisionen afregnskabet. ,Endres udkast til regrskabet vasentligt

pA bestyrelsesmodet, vil der blive fremsendt revisionsprotokollat om de foretagne endringer-

RevfuoF rnsvsr

Revisors pitegning pri regnskabet er, medmindre andet er anfort i petegningen, udtryk for,

at regnskabet er revideret afden plgeldende,

at regnskabet er rigtigt opstillet pA grundlag afbogforingen,

at regnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestiende vrrdier, rettigheder og for-

pligtelser,

at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtegtemes krav til regn-

. skabsafleggelse,

at regnskabet er opstillet under anvendelse af almindeligt anerkendt regnskabspraksis, og at det

giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt afre-

sultatet af ejerforeningens aktiviteter-

at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Revisor har derfor ansvaret for, at revisionen tilrettelcgges og germemfores pi en sidan mide, at vasentlig fejl-

information i regnskabet afdakkes. Revisor har pligt til gemem sin revision at erhverve sig en hoj grad af sik-

kerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede.

Ksbenhavn, den 3. april 20A9
Revisionsfi maet Erik Christensen

statsautoriserede revisorer YS

Henrik Sattrup
statsaut. revisor

Set afbestvrelsen den 2AA9
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