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EJERFORENINGEN BRYGGERPARKEN

TILTRÆDELSESPROTOKOLLAT

Sf generalforsamlingsvalgt revisor for EJERFORENINGEN BRYGGERPARKEN vil jeg
ko omtale, hvad revision af årsrapporten indebærer, og hvilket ansvar en registreret
re . isor har for en årsrapport, der er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

F RMAL:
R visionens formål er at undersøge, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
re nskabsbestemmelserne i lovgivningen og vedtægterne samt opstillet på grundlag af

o forpligtelser, således, at årsrappoFtengiver et retvisende billede af årets resultat,
a tiver og passiver samt selskabets økonomiske stilling på årsafslutningsdagen.

A

f
sv AR FOR INTERN KON'TROL:

D. t er ikke revisionens formål at afsløre besvigelser eller lignende. Det bedste værn
h rimod er en sikker forretningsgang og en god intern kontrol. Kun hvor der konstateres
u øjagtigheder, som kan giv~ formodning om tilsigtede fejl, vil revisionen blive udvidet

d henblik på opklaring af forholdene. Det påhviler bestyrelsen at tilrettelægge en

b~tryggende formueforvaltning.og sørge for, at regnskabsregistreringerne foregår på en
efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

EVISIONENS INDHOLD:
A ængig af effektiviteten i den interne kontrol og foreningens regnskabsvæsen vil
r visionsarbejdet omfatte stikprøvevis gennemgang af regnskabsmaterialet, eftersyn af
b holdninger, afstemninger af tilgodehavender og gæld, samt gennemgang af
f rretningsgangen indenfor forskellige områder med henblik på bedømmelse af, om den
i terne kontrol er hensigtsmæssig tilrettelagt, og om kontrolsystemet har fungeret effektivt i
paksis.

loreningensinterne regnskabsrapportering vil blive gennemgået for at bedømme, om

.j'e.styrelse!'1opnår tilstrækk~lig i~for~ation for stillingtage~ til års.r~pportog beretning, samt
tlllmødegaelse af forudseelige lIkvIdItetsproblemer. EndvIdere vil jeg efterse, at

estyrelsen har overholdt vedtægternes krav om føring af protokoller og bøger.

IDSPUNKT:
evisionen vil foregå i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Først når årsrapporten er

ravideret og forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, kan revisionen anses for
!tsluttet.
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Side 2

REVISIONSPROTOKOLLAT VEDRØRENDE ARSRAPPORTEN FOR 2003

!I~

~

. -VISION AF ARSRAPPORTEN FOR 2003

S m foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg foretaget den
v ,dtægtsbestemterevision af årsrapporten for 2003. Arsrapporten udviser et resultat på
kr -74.106.

'Kt' NKLUSIONpA DET UDFØRTE ARBEJDE SAMT REVISIONSpATEGNING
D n udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende bemærkninger
i . visionspåtegningen.

R.. VISIONENS UDFØRELSE
R visionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse med god revisionsskik.
R visionen skal sikre, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl og mangler og har
p .imærtomfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige
fel, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn.

R

~

..'visionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsrapportens
o lysningerog beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af
~ gholderiposteringerog dokumentation herfor.

R

i
.. visionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab

Q}ylderlovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed
Ai r jeg vurderet den valgte regnskabspraksis, bestyrelsens regnskabsmæssige skøn samt
ø: styreisens afgivne oplysninger i øvrigt.

R~visionenhar blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsen med tidligere års
rasultatopgørelser.

V d gennemgang af balancen har jeg overbevist mig om de opførte aktivers tilhørsforhold
Itil foreningen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Jeg
Ih r påset, at de forpligtelser, der mig bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i
å srapporten. Jeg har endvidere påset, at almindeligt anerkendt regnskabspraksis er fulgt,
s mtat årsrapporten med de tilhørende oplysninger i årsberetningen giver et retvisende
b Iledeaf foreningens aktiver og passiver, foreningens økonomiske stilling samt resultat af
å ets drift.

At jeg opfylder lovgivningens habilitetsbetingelser
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EVISORS ERKLÆRING

II' enhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 765 af 22. august 1994
o. . registrerede revisorers virksomhed og forretningsbetingelser skal jeg erklære:

At jeg under revisionen har medtaget alle de oplysninger, jeg har
anmodet om.



Gr:mnemgåetog godkendt af den samlede bestyrelse den

~Bestyrelsen:

c~~a
Christian Trinderup

~~
Birg~ær
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Bj~rne Hoeg-Hansen

Hans Olsen


