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LEDELSESPATEGNING: 

1 g 1 

Bestyrelsen har dags dato aflagt arsrapport for Aret l. april 2002 - 31. marts 2003 for E. Zinglersen's 
Forlag ApS indeholdende resultatopgerelse for iret 2002/03 og balance pr. 31. marts 2003. 

Arsrapporten er a:flagt i overensstemmelse med selskabets vedtegter, arsregnskabsloven samt . 
danske regnskabsve.J1edninger. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsn2ssig, saledes at !rsra.pporten giver et retvisende 
billede af selskabets aktiver og passiver, iinansielle stilling samt resultat. 

Arsra.pporten med tilb0rende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens 
godkendelse. · 

Fredmksberg, den 3QI72003 

DlREKTIONEN: 

-f~~4 
Ejlif S.Z. ~IeJOSeD 

BESTYBELSEN: 
'1 

---?'~r_~~ 
~jlif s.z. z~~en -... 

Godkendt og vedtaget pVselskabets generalforsamling, den 30/7 2003. 

))IRIGENT: 
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REVISIONSPATEGNING 

Vi bar revideret den afledelsen aflagte arsrapport for 2002/03 for E. Zinglersen's Forlag ApS. 
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Selskabets ledelse har ansvaret for arsrapporten. Vort ansvar er pA grundlag af vor revision at 
udtcykke en konklusion om Ars:rapporten. 

DEN UDFffiiT REVISION: 

Vi har u.clfurt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder 
knever, at vi tilrettelregger og ud.f0rer revisionen med henblik pA at opnA _hBj sikkerhed for, at 
arsrapporten ikke indeholder vresentlig fejlinfonnation. Revisionen omfatter stikpmvevis 
undersegeise af information, der understetter de i 3rsrapporten anfm:te bel0b og oplysninger. 
R.evisionen oinfatter en.dvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de 
vresentlige slam, som ledelsen bar udevet, samt vurdering af den samlede pr.esentation af 
arsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udfmte revision giver et tilst:rrekkeligt grundlag for vor 
konklusion. · 

Revisionen har ikke givet anledning til fol."behold. 

KONKLUSION: 

Det et· vor opfattelse, at Arsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
:finansielle stilling pr. 31. maj 2003 samt at·resultatet af sels~bets aktiviteter for regnskabsaret 
2001/02 er i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Hillemd, den 30. juni 2003 
Finn Bentz~ns Reyisionsinstitut 

Rensionsaktieselskab 
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LEDELSESBERETNING FOR 2002/03 

VIRKSQMHEDENS FORRETNJNGSOMR!DE: 
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Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere ar bestAet i at drive forlagsvirksomhed. Denne 
aktivitet er under afvilding. 

UDVIKLINGEN I BEGNSI<ABSARET: 

Arets resultat udgm- kr· - 147.229, som foreslas overfmt til nreste ar. 

Den bogmrte egenlcapital udgm- pr. 31. marts 2J)03 kr. 968.458. 

SELSKABETS FORVENTEDE UDVIKL~G: 

Selskabets virksomhed ·vii i hovedsagen vcere drift af ejendommen Temevej 5, 2000 Frederiksberg 

samt salg afvarelager. 

BEGIVENBEDER EFTER BALANCEDAGEN: 

Vi henviser til virksomhedens forretningsoiillide. 

RESUL TATDISPONERJNG: 

D~t disponible bewb udger: 

Overfmt resultat pr. 1. april 2002 
Arets resultat 

Til disposition 

Bewbet forslas disponeret sAledes: 

Udbytte_ 
Overfurt resultat ·pr. 31. marts 2003 

Ialt 

. Forslaget til disponeringen er indarbejdet i arsrapporten. 
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915.687 
147.229 

kr. 768.458 

0 
768.458. 

kr. 768.458 
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AKTIONtERFORHQLD: . · .. · 
.. 

F0lgende anpartshaver er noteret i henhold til anpartsselskabslovens § 17 a: 

Ejlif S.Z. Zinglersen 
Temevej 5!> 2000 Frederiksberg 
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