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Ejerforeningen Tuborg Havnepark C

Tiltrredelses protokollat

l.
Indledning
I henholdtil anmodningharvi modtagetvalg somTuborgHavneparkC's revisor.Vi skalderforindledningsvis
revisionensformirl, revisionenstilrettel€eggelseog udforelse
redegorefor ejerforeningensregnskabsafleggelse,
samtrevisors rapporteringog ansvar.
Revisionens formll
aflagteregnskabmedhenblikpi at
FormAletmed revisionener at revideredet afbes$relsenog administrator
sikre regnskabetstrovardighed overfor medlemmemeog owige tredjemand.Efter afslutningenaf revisionen
skal revisor ved pitegning afregnskabetbekefte, at regnskabeter revideret.
Revisionenudfsres for at sikre, at regnskabetikke indeholdervesentlig fejlinformation. Revisionenudfores
menved planellerandreuregelmessigheder,
ikke specieltmedhenblikpAat forhindreellerafslorebesvigelser
bgningen afrevisionentagesderhensyntil omrAdermedserligerisici.
Revisionens tilrtttelcggelse og udfurelse
medgod revisionsskikog geldende
Revisionenafregnskabetvil blive tilrettelagtog udfort i overensstemmelse
og omrider, hvor
danskerevisionsstandarderog vil siledes hovedsageligomfattevesentlige regnskabsposter
skon.
der er risiko for vesentlig fejlinformation, herunderforetagneregnskabsmassige
Revisionengennemforesved stikprovermed henblik pi at efterprove,om regnskabetsoplysningerog belobsangivelser er korrelcte,og omfatteranalyser,gennemgangog vurderingafforretningsgangesamtgennemgangog
vurdering afbogholderiposteringerog dokumentationherfor. Endvidereforetagesvurdering af den valgte regtskabspraksis.Somfolge af, at revisionenudfsresved stikprover,kombineretmedde iboendebegrensningeri
ethvert regnskabs-og intemt kontolsystem, er der en uundgielig risiko for, at selv v€sentlig fejlinformation
forbliver uopdaget.
af regnskabet.
Revisionenvil primert blive udfsrt i forbindelsemedudarbejdelsen
med den for ejerforeningenvalgte
Under revisionenvil vi pise, at regnskabeter udarbejdeti overensstemmelse
regnskabspraksisog om regnskabetgiver det foreskrevneretvisendebillede af ejerforeningensresultat,aktiver
og passiversamtfinansiellestilling.
Til brug for revisionenafregnskabetskal bestyrelseog administratorgive revisor de oplysninger,der mA anses
at have betydning for bedsmmelsenaf ejerforeningen,og revisor skalhaveadgangtil at foretagede undersogelser,derfindesnsdvendige.
vil der til brug for revisionenblive indhenteterklaring fra administraI forbindelsemed regnskabsafleggelsen
samtandrevanskeligt
tor vedrorendepantsEtninger,garantistillelser,retssager,begivenhederefter balancedagen
reviderbareomrlder.
kan revisionenbetragtessom afsluttetForst nir regnskabeter forsynetmedrevisionspAtegning,

2.
Rapportering om den udforte revision
og til medlemmerog tredjemendvil
vil skeved indfojelseri revisionsprotokollen,
tit bestyrelsen
Rapportering
rappotering skal i form afrevisionspitegning pi regnskabet.
bliskalbehandles,
hvor udkasttil regnskabet
vil dertil det bestyrelsesmode,
I forbindelsemedarsafslutningen
ve fremsendtrevisionsprotokollatvedrsrenderevisionenafregnskabet.,Endresudkasttil regrskabetvasentligt
pAbestyrelsesmodet,
vil der blive fremsendtrevisionsprotokollatom de foretagneendringerRevfuoF rnsvsr
Revisorspitegning pri regnskabeter, medmindreandeter anfort i petegningen,udtryk for,
er revideretafden plgeldende,
at regnskabet
at regnskabeter rigtigt opstillet pA grundlagafbogforingen,
at regnskabeter opgjort underomhyggelighensyntagentil bestiendevrrdier, rettighederog forpligtelser,
med lovgivningensog vedtegtemeskrav til regnat regnskabeter opstillet i overensstemmelse
. skabsafleggelse,
og at det
at regnskabeter opstillet underanvendelseaf almindeligt anerkendtregnskabspraksis,
giver et retvisendebillede af ejerforeningensaktiver, passiverog finansielle stilling samtafresultatetaf ejerforeningensaktiviteterat revisionenikke har givetanledningtil forbehold.
Revisor har derfor ansvaretfor, at revisionentilrettelcgges og germemforespi en sidan mide, at vasentlig fejlinformation i regnskabetafdakkes.Revisor har pligt til gemem sin revision at erhvervesig en hoj grad af sikkerhedfor, at regnskabetgiver et retvisendebillede.
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