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Dennorske
REVISJONSBERBTNING FOR 2OO8

Vi har revidert irsregnskapet for AS Maridalsveien 205 for regnskapsflret2008, som
i
viser et underikudd pi kr. 1.579.157,,-.
Vi har ogsi revidertopplysningene
irsberetningen om irsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Arsregnskapet
bestir av resultatregnskap, balanseog noteopplysninger.Regnskapslovensregler og god
regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsenav regnskapet.Arsregnskapet og
flrsberetningen er avgitt av selskapetsstyre. Vir oppgave er i uttale ossom flrsregnskapet
og ovrige forhold i henhold til revisorlovenskrav.
Vi har utfsrt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder revisjonsstandardervedtatt av Den norske Revisorforening.
Revisjonsstandardenekrever at vi planlegger og utfsrer revisjonen for i oppni
betryggende sikkerhet for at irsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger
informasjonen i irsregnskapetovurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentligeregnskapsestimater,samt vurdering av innholdet i og presentasjonenav
flrsregnskapet.I den grad det folger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon ogsi en
giennomgielse av selskapetsformuesforvaltning og regnskaps-og intern kontrollsystemer.Vi mener at vir revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vir uttalelse.
Vi mener at
o irsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapetsokonomiske stilling pr. 31.12.08og for resultatet i regnskapsfrreti
overensstemmelsemed god regnskapsskikk i Norge.
o ledelsenhar oppfylt sin plikt til i sorgefor ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysningeri samsvar med lov og god bokforingsskikk i
Norge.
o opplysningene i irsberetningen om irsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift
er konsistentemed flrsregnskapetog er i samsvar med lov og forskrifter.
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