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Formålet med denne aftale er at bekræfte vores forståelse af betingelserne for og målet med vores
arbejde samt arten af og begrænsningerne i det arbejde vi vil udføre.

Vi vil udføre følgende arbejdsopgaver:
Foretage revision af foreningens årsregnskab.
Udarbejde årsrapport i overensstemmelse med Arsregnskabslovens krav for regnskabsklasse A.
Kopiering af årsrapport i de nødvendige eksemplarer.

Vi udfører vores arbejde i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt lov
om godkendte revisorer og revisionsvirksornheder og revisors gode skikke. I den forbindelse skal
det præciseres, at vi er underlagt tavshedspligt, og at der stilles krav om uafhængighed og habilitet.

Vi gør opmærksom på, at selvom vi yder regnskabsassistance, er det virksomhedens ledelse, som
er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, jf. årsregnskabslovens § 8. Vi har som profes-
sionelle rådgivere et sædvanligt ansvar for det arbejde, vi udfører.

Det er aftalt, at vi har fuldmagt til at indhente oplysninger fra og afgive oplysninger til Skat og
tilsvarende offentlige myndigheder vedrørende regnskabsmæssige og skattemæssige forhold.

Foreningens ledelse er ansvarlig for opbevaring og arkivering afregnskabsmaterialet i 5 år.

Kvalitetssikring af den udførte revision
Ifølge revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udføres af et Revisortilsyn, som er
nedsat af Erhvervsstyrelsen. Revisortilsynet udpeger de personer, som forestår kvalitetskontrollen.
Dette kan medføre, at vores arbejdsdokumentation, herunder også for vores revision af årsregnska-
bet for Ejerforeningen Matrikel 1386 Krusågade 35 /Ingerslevgade 108, stikprøvevis kan blive ud-
valgt til kvalitetskontrol.
Medlemmer af revisortilsynet og de personer, der forestår kvalitetskontrollen, er underlagt tavs-
hedspligt.
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Vi skal henlede opmærksomheden på vores tiltrædelsesprotokollat af 5. marts 2009 hvor
følgende forhold er omtalt:

Målet med revisionen, ledelsens ansvar for årsrapporten, omfanget af revisionen, vores rapporte-
ring, oplysninger til brug for vores revision, uopdagede fejl i årsrapporten.

Vores honorar for de aftalte arbejdsopgaver vil blive faktureret efter medgået tid.
Honoraret vil for 2014 udgøre 10.700,00, incl. moms.
Efterfølgende år kan der forventes en mindre regulering i takt med den almindelige prisudvikling.

Vores betalingsbetingelser er netto kontant inden 8 dage. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes,
vil der blive beregnet l % i morarente pr. påbegyndt måned.

Denne aftale er gældende indtil ny indgå' s eller opsiges af en af parterne.

Herfølge, den 27. februar 2014

ReviPartner
Registreret revisionsanpartsselskab
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Karsten Christensen

registeret revisor

København, den 27. februar 2014.
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