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EJERFORENINGEN BRYGGERPARKEN

Revisionsprotokollat pr. 31/12-2004

Jeb henviser til side 1 i revisionsprotokollen.
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SPUNKT:
R visionenvil foregå i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Først når årsrapporten er
re ideret og forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, kan revisionen anses for
af luttet.
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VISION AF ARSRAPPORTEN
S m foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg foretaget den
ve tægtsbestemte revision af årsrapporten for 2004. Arsrapporten udviser et resultat på
kr.-165.428.
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. NKLUSION pA DET UDFØRTE ARBEJDE SAMT REVISIONSpATEGNING

D n udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende bemærkninger
i r visionspåtegningen.
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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
pr mært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige
fe I, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn.
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visionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsrapportens

v o. lysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af
\ b gholderiposteringer og dokumentation herfor.
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visionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab

o fylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed
h r jeg vurderet den valgte regnskabspraksis, bestyrelsens regnskabsmæssige skøn samt
b styreisens afgivne oplysninger i øvrigt.
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nen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsen med tidligere års
re~ultatopgørelser.

V d gennemgang af balancen har jeg overbevist mig om de opførte aktivers tilhørsforhold
til foreningen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Jeg
h r påset, at de forpligtelser, der mig bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i
å rapporten. Jeg har endvidere påset, at almindeligt anerkendt regnskabspraksis er fulgt,
s mt at årsrapporten med de tilhørende oplysninger i årsberetningen giver et retvisende
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bill~de af foreningens aktiver og passiver, foreningens økonomiske stilling s.amt resultat af
årats drift.

R;VISORS ERKLÆRING
I h nhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 745 af 21. august 2003
o statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal jeg erklære:

At jeg opfylder lovgivningens habilitetsbetingelser

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

M St,nløse, den 12. maj 2005

ALI~IAN.CEREVISION

Bq~fi:1r:- ~-
Ragistreret revisor
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G~nnemgået og godkendt af den samlede bestyrelse den

B~styrelsen:
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Pal~ansen
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Bjarne Hoeg-Hansen
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