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Odense Lærerforening

Revisionsprotokollat for Odense Lærerforening, DLFs 82. Kreds og Odense
Lærerforening, DLFs 82. Kreds Særlig Fond

1. Konklusion på revisionen af årsregnskaberne for 2016
Vi har revideret de af ledelserne udarbejdede årsregnskaber for Odense Lærerforening, DLFs 82.
Kreds (benævnes herefter Odense Lærerforening) og Odense Lærerforening, DLFs 82. Kreds’ Særlige Fond (benævnes herefter Særlig Fond) for 2016.
Årsregnskaberne viser følgende resultat og egenkapital (i TDKK):
Odense Lærerforening
Resultat
Egenkapital

2016

2015

-117

-126

3.078

3.195

228

288

4.111

3883

Særlig Fond
Resultat
Egenkapital

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger. Årsregnskaberne samt de øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vor opfattelse et væsentligt grundlag for kredsstyrelsens stillingtagen til årsregnskabet. Idet ledelsen og de administrative funktioner for Odense Lærerforening og Særlig Fond er fælles er der udarbejdet et fælles revisionsprotokollat.
Vi henviser tiI vores redegørelse i revisionsprotokollen af 12. februar 2010, siderne 114 til 117, om
revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med de der beskrevne principper.
Såfremt kredsstyrelsen godkender årsregnskaberne i den foreliggende form, vil vi forsyne dem med
en revisionspåtegning uden forbehold og/eller supplerende oplysninger.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
I forbindelse med vor revision af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende forhold af ledelsesmæssig
interesse:
Årets resultat er bedre end forventningerne, hvilket primært skyldes lavere omkostninger til administrationen.
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Forretningsgange
Da administrationen består af få personer, medfører det, at der ikke kan etableres en reel funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i foreningen. Endvidere er der ikke etableret detaljerede forretningsgange, f.eks. i form af godkendelse af bilag, og
interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet. Disse forhold forøger i princippet
risikoen for fejl som følge af tilsigtede og utilsigtede handlinger eller mangler.
Vi har i vores revision især lagt vægt på, at betalinger primært foretages via netbank og af to personer i forening. Dog har såvel formand som kasserer enefuldmagt til foreningernes konti. Selvom
Styrelsen i tidligere år har godkendt disse enefuldmagter, skal vi af principielle grunde gøre opmærksom på, at der derved er en forøget risiko for at besvigelser kan forekomme.
Vi har endvidere tillagt det betydning i vores revision, at kassereren løbende laver budgetopfølgning til Styrelsen samt forestår betalinger. Foreningens medlemsrevisorer kontrollerer i et vist omfang, at alle udgifter vedrører foreningen.
Uanset de foranstående risici er det vores vurdering, at de etablerede interne kontroller og forretningsgang må betegnes som sædvanlige for en forening af Odense Lærerforenings størrelse.
Den daglige ledelse har for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vor revision har
konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Ved besvigelser forstås i denne sammenhæng egentlig tyveri og misbrug af aktiver samt manipulation med regnskabsoplysninger.
De interne revisorer har sidste år stillet spørgsmål til beløb for repræsentation. Vi har påset, at styrelsen har udarbejdet retningslinjer samt at årets omkostninger til repræsentation ikke udgør et
væsentligt beløb.

3. Ikke korrigerede fejl
I henhold til de danske revisionsstandarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vor revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
Det er efter vor opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, og for det billede årsregnskabet skal give af selskabet.
Vi har i forbindelse med revisionen og vores assistance med bogføringen for december korrigeret
alle fundne forhold, idet der med kassereren samtidig er aftalt en bagatelgrænse på TDKK 2.
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4. Kommentarer og supplerende specifikationer til regnskabet
Odense Lærerforening
Resultatopgørelsen
Årets resultat er TDKK -117, hvilket er lavere end budget, hvor der blev forventet et resultat på
TDKK 96.
DLF har givet tilsagn om at kompensere for den nedgang i kontingent, som er en følge af konflikten
i 2013. Årets modtagne tilskud udgør TDKK 4.016. Tilskuddet vil blive givet frem til og med juli
2017.
Vi har afstemt løn til de indgåede kontrakter. Vi vil anbefale at det undersøges om der er behov for
en opdatering af ansættelseskontrakterne, idet der er kommet nye overenskomster.
Løn til formand er kontrolleret i forhold til aftalt løntrin. Da løn fra Odense Lærerforening påvirkes af
den løn og de tillæg, som formanden modtager fra Odense Kommune, vil vi anbefale, at en kopi af
lønseddel fra Odense Kommune indgår i dokumentationen for den beregnede månedsløn.

Værdipapirer TDKK 1.411
Odense Lærerforening har i regnskabsåret investeret i værdipapirer ud fra ønsket om at opnå en
højere forrentning end muligt ved placering på bankkonto i pengeinstitut. Investeringens værdi er
afstemt til depotudskrift fra Lån & Spar Bank pr. 31. december 2016.
Mulighed for højere afkast hænger sammen med villighed til at påtage sig en større risiko for tab.
Vi skal gøre opmærksom på at investeringens værdi i perioden frem til datoen for vores revision er
steget med TDKK 6.

Frikøbsforpligtelse TDKK 591
Der er i Odense Lærerforening medtaget en gæld på TDKK 591, der skal dække den forpligtelse
Odense Lærerforening har til at frikøbe kredsstyrelsesmedlemmer for perioden 1. april til 1. august,
såfremt de forlader deres poster i Odense Lærerforening.

Hensættelse til frikøb TDKK 1200
Hensættelsen vedrører de igangværende forhandlinger med Odense Kommune omkring frikøb af
FTR-repræsentanter, hvor foreningen med forbehold for resultatet af forhandlingerne har modtaget
TDKK 1200. Ledelsen har valgt at hensætte det modtagne beløb indtil der er indgået en aftale. Det
er uvist hvornår forhandlingerne afsluttes. Det er under revision ikke fremkommet oplysninger, der
afkræfter ledelsens værdiansættelse af hensættelsen.
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Særlig Fond
Ejendommen TDKK 6.770
Ejendommen er værdiansat til kostprisen tillagt forbedringer, der i året udgør TDKK 0, og fratrukket
regnskabsmæssige afskrivninger, der er baseret på en skønnet levetid for bygningen.
Valget af regnskabspraksis medfører, at den i årsregnskabet opførte værdi ikke nødvendigvis er et
udtryk for værdien af ejendommen i fri handel.
Ejendommen har i regnskabsåret været fuld udlejet. Vi har gennemgået den årlige lejeregulering i
forhold til de indgåede huslejekontrakter, som er af ældre dato. Huslejekontrakterne bør gennemgås
af en advokat med henblik på en vurdering af, om de opfylder reglerne i den nye erhvervslejelovgivning.
Lån mellem Særlig Fond og Odense Lærerforening, TDKK 2.697
Ved revisionen har vi påset, at lånene forrentes i henhold til lånedokumenterne.

5. Skattemæssige forhold
Vor revision af årsregnskabet har til formål at sikre, at denne opfylder regnskabslovgivningens bestemmelser. Revisionen har således ikke til formål at sikre, at alle regnskabsposteringer og bilag
behandles skattemæssigt korrekt.
Aktiviteterne i Odense Lærerforening er ikke skattepligtige, men renter over et bundfradrag på
TDKK 200 vil være det. Særlig Fond er skattepligtige af – generelt formuleret – udlejningen af ejendommen samt renter.
Vi har på Særlig Fonds vegne udarbejdet opgørelse af den skattepligtige indkomst. Ved gennemgangen har vi påset, at gældende skatteregler og praksis efter vores fortolkning er fulgt.
Der skal for 2016 betales TDKK 104. I løbet af 2016 er der betalt TDKK 100 i aconto skat og TDKK 12
i udbytteskat. Der er derfor tilgodehavende skat på TDKK 8. Der er i resultatopgørelsen for 2016
indregnet skat vedrørende 2015 på TDKK 42.
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6. Forsikringsforhold
Foreningens forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision.
Som revisorer har vi ikke fuld indsigt, hvorvidt de tegnede forsikringer, der bl.a. omfatter en rådgiverforsikring er hensigtsmæssige og/eller tilstrækkelige, hvorfor vi anbefaler, at dette vurderes i
samråd med en forsikringsspecialist. Vi henleder dog opmærksomheden på, at der ikke er tegnet
en bestyrelsesansvarsforsikring, hvilket er et bevist fravalg.

7. Revisionsplanlægning og gennemførelse
Revisionen er planlagt med fokus på væsentlige og risikofyldte områder for regnskabsaflæggelsen.
Disse områder er efter vores vurdering kontingentindtægter, lønninger og ejendommen.
Forekommer der tilsigtede fejl eller mangler vil der være risiko for, at disse forbliver uopdagede, da
de sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som
vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen efter aftale med ledelsen blive udvidet med
henblik på afklaring af forholdet. Dette har ikke været tilfældet.

7.1 Revisionens gennemførelse
Vi har stikprøvevis gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange
indenfor de regnskabsmæssige områder i det omfang det under hensyntagen til væsentlighed og
risiko har været nødvendigt for revisionen af årsregnskabet.
Revisionen af årsregnskabet har omfattet en vurdering af den af ledelsen valgte regnskabspraksis
og udøvede regnskabsmæssige skøn.
Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder en sammenholdelse med tidligere års resultatopgørelser og med budgettet.
Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om aktivernes og gældsforpligtelsernes tilstedeværelse, fuldstændighed, forsvarlige måling og tilhørsforhold til selskabet.

8. Lovkrævede oplysninger m.v.
8.1 Eftersyn af protokoller m.v.
Vi har påset, at revisionsprotokollen er underskrevet af samtlige kredsstyrelsesmedlemmer

153

Odense Lærerforening

Referater af kredsstyrelsens møder frem til og med mødet udgangen af 2016 er gennemgået med
det formål at sikre, at kredsstyrelsens har kendskab til dispositioner af usædvanlig art eller størrelse
og at beslutninger er korrekt behandlet i årsregnskabet.
Som et led i revisionen har vi indhentet ledelsens regnskabserklæring, hvor ledelsen erklærer, at vi
har fået alle oplysninger, der kan være relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet.
Det modtagne materiale har ikke givet anledning til bemærkninger.

8.2 Andre arbejder
Udover vor revision af årsregnskabet har vi
•

ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskabet, herunder
med afstemninger, diverse bogholderirettelser

•

ydet assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst med specifikationer

8.3 Revisors afgivelse af lovkrævede oplysninger i forbindelse med årsregnskaberne
I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi
oplyse,
at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed og
at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

9. Ajourføring af tiltrædelsesprotokollat
Efter at have modtaget valg som revisor for Odense Lærerforening på foreningens generalforsamling d. 11. marts 2016 skal vi redegøre for formålet med vores revision, ansvarsfordelingen vedrørende årsrapporten, for revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt for rapporteringen herom.

9.1 Revisionens formål
Vores revision vil blive udført med henblik på, at vi kan afgive en revisionspåtegning med en konklusion på den udførte revision. I konklusionen udtrykker vi vores vurdering af, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af re-
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sultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance samt anvendt regnskabspraksis og noter.
I tilknytning til vores revision skal vi gennemlæse en eventuel ledelsesberetning og på det grundlag
afgive en udtalelse om, hvorvidt vi mener, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i årsregnskabet.

9.2 Ledelsens ansvar
Det er en forudsætning for vores revision, at ledelsen forstår og anerkender sit ansvar, som det er
beskrevet i dette afsnit.
Ledelsen har ansvaret for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar omfatter, at der vælges en hensigtsmæssig regnskabspraksis, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Endvidere er det ledelsens ansvar at sikre, at en eventuel ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Revision af årsregnskabet fritager ikke kredsstyrelsen fra dette ansvar. Revisors rapportering om
intern kontrol eller andre forhold af ledelsesmæssig interesse fritager ikke kredsstyrelsen for ansvaret for intern kontrol som omtalt herunder.
Ledelsen har ansvaret for at tilrettelægge og opretholde den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at kunne udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ledelsen har pligt til at informere revisor om forhold, som ledelsen er bekendt med, og som er relevante for udarbejdelsen af årsrapporten for foreningen.
Ledelsen har endvidere pligt til at give ubegrænset adgang til enhver form for oplysning, dokumentation og anden information, som revisor måtte anmode om i forbindelse med revisionen. Ledelsen
skal give revisor ubegrænset adgang dels til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og dels til de personer i foreningen, som revisor finder det nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
Som et led i revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af eventuel ledelsesberetning vil vi
indhente en erklæring fra foreningens ledelse. Erklæringen indeholder dels en bekræftelse fra ledelsen af, at den har opfyldt sit ansvar for udarbejdelsen af årsrapporten og for fuldstændigheden af de
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informationer, som ledelsen har givet til revisor, dels en underbygning af andet revisionsbevis, der
er relevant for årsrapporten eller specifikke udsagn i regnskabet, hvor vi anser det for nødvendigt,
eller det er krævet i henhold til revisionsstandarder.
Erklæringen fra ledelsen skal også indeholde en udtalelse om, at effekten af eventuelle ikkekorrigerede fejlinformationer i årsrapporten, som vi har fundet under vores revision, efter ledelsens opfattelse er uvæsentlige for årsregnskabet både enkeltvist og samlet.

9.3 Revisors ansvar
Det er vores ansvar at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab og gennemlæse den af ledelsen
eventuelt aflagte ledelsesberetning med henblik på, at vi kan afgive en revisionspåtegning med en
konklusion på den udførte revision samt afgive en udtalelse om den eventuelle ledelsesberetning.
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af revisionspåtegninger på årsregnskaber og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt
til hvervgiverens eget brug.
Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden,
at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.
Vores revision planlægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god revisionsskik, for at vi kan opnå høj grad
af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Begrebet væsentlighed anvendes ved planlægningen og udførelsen af revisionen samt ved vurderingen af indvirkningen på vores revisionskonklusion. Fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes generelt som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvist eller
sammenlagt påvirker en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af
regnskabet. Vores revisionskonklusion omhandler årsregnskabet som en helhed, og vi er derfor
ikke ansvarlige for at opdage fejlinformationer, der ikke er væsentlige for regnskabet som helhed.
Revisionen udføres således, at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet og de dele af registreringssystemerne, inden for hvilke risikoen for væsentlige fejl er størst.
Revisionen gennemføres ved stikprøver for at konstatere, om registrerings- og kontrolsystemerne
fungerer som forudsat, henholdsvis at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem dokumenta156
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tion og bogføring. Eftersom revisionen baseres på stikprøver, og der altid er begrænsninger i ethvert regnskabssystem og interne kontroller, vil der uundgåeligt være en risiko for, at selv væsentlige fejl kan forblive uopdagede.
Tilsigtede fejl søges sædvanligvis holdt skjult eller tilsløret, og der er derfor en forøget risiko for, at
de forbliver uopdagede. Under revisionen vil vi være opmærksomme på forhold, der kan tyde på
besvigelser og andre uregelmæssigheder, der kan medføre risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Uanset, at vi ved revisionen tager hensyn til risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet som følge af besvigelser og fejl, er vi ikke ansvarlige for at hindre sådanne.

9.4 Revisionens planlægning og udførelse
9.4.1 Revisionens planlægning
I planlægningen skal vi opnå en forståelse af foreningen og dens omgivelser, herunder intern kontrol. Forståelsen skal være tilstrækkelig til at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.
På baggrund af den opnåede forståelse fastlægger vi en overordnet revisionsstrategi for opgaven og
udarbejder en revisionsplan. Den overordnede revisionsstrategi fastlægger revisionens omfang,
tidsmæssige placering og retning. Revisionsplanen omfatter arten, den tidsmæssige placering og
omfanget af de arbejdshandlinger, vi planlægger med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet
revisionsbevis til at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau (det vil sige risikoen
for, at vi udtrykker en upassende konklusion, når regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation).
Ved risikovurderingen overvejer vi de interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

9.4.2 Revisionens udførelse
Revisionen omfatter handlinger for at opnå bevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. Hvis det vurderes effektivt, testes udvalgte dele af foreningens interne kontroller.
Vi kontrollerer stikprøvevist ejendomsret, tilstedeværelse og værdiansættelse af aktiverne. Vi kontrollerer ligeledes stikprøvevist, at forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er indregnet i
årsregnskabet, herunder oplysninger om pantsætninger, garantistillelser samt andre eventualforpligtelser og eventualaktiver. Arten og omfanget af stikprøver fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for væsentlig fejlinformation.
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Vores revision omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af
den samlede præsentation af årsregnskabet.

9.5 Rapportering og revision m.v.
9.5.1 Revisionspåtegning m.v.
Vores påtegning på årsregnskabet afgives på grundlag af en opnået høj grad af sikkerhed for årsregnskabets rigtighed erhvervet gennem revisionen. Vi har herved påtaget os ansvaret for, at revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning og god revisionsskik, samt for gennem revisionen at have kontrolleret, at årsregnskabet opfylder lovgivningen.
Det kan være nødvendigt at ændre indholdet af vores påtegning på grundlag af resultaterne af vores revision af årsregnskabet.
Det er endvidere vores ansvar at afgive en udtalelse om en eventuel ledelsesberetning. Udtalelsen
afgives i tilknytning til revisionspåtegningen. Vi vil ikke foretage nye, særskilte arbejdshandlinger
for at kunne afgive vores udtalelse om ledelsesberetningen. Vores udtalelse baseres således på en
gennemlæsning, hvor vi:
•

Sammenholder oplysninger med årsregnskabet

•

Sammenholder oplysninger med vores viden hidrørende fra revisionen i øvrigt

•

Tager stilling til, hvorvidt der efter vores viden om regelgrundlaget er fejl eller mangler.

Det kan være nødvendigt at ændre indholdet af vores udtalelse på grundlag af resultaterne af vores
gennemlæsning af ledelsesberetningen.
I revisionspåtegningen skal vi give supplerende oplysninger om eventuel manglende opfyldelse af
bogføringslovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
Bliver vi under vores revision bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører foreningen, skal vi give supplerende oplysninger herom i påtegningen.
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9.5.2 Anden ekstern rapportering
Bliver vi som led i vores revision opmærksomme på, at et eller flere medlemmer af foreningens ledelse begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, og
vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af
grov karakter, skal vi underrette hvert enkelt medlem af ledelsen. Underretningen vil blive indført i
revisionsprotokollen. Ledelsen skal herefter inden 14 dage tage de fornødne skridt til at standse
igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget. I
modsat fald skal vi underrette myndighederne herom.
Får vi som led i vores revision mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af
penge eller finansiering af terrorisme, skal vi underrette myndighederne herom.

9.5.3 Rapportering til kredsstyrelsen
Der vil i forbindelse med vores revision blive udarbejdet revisionsprotokollater i årets løb, såfremt
det udførte arbejde kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner, eller når der i øvrigt
findes forhold af ledelsesmæssig interesse som et resultat af de udførte revisionshandlinger. Det vil
herunder blive meddelt, såfremt der ved arbejdet er forefundet væsentlige mangler i foreningens
interne kontrol, bogholderi og regnskabsvæsen. For god ordens skyld skal vi understrege, at revisionsarbejder udført i årets løb udføres som led i revisionen af årsregnskabet, og at revisionen først
kan betragtes som afsluttet ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet.
Ved afslutningen af revisionen for de enkelte regnskabsår vil der blive udarbejdet et revisionsprotokollat til årsregnskabet, hvor der redegøres for det udførte revisionsarbejde og konklusionen herpå. I dette protokollat skal vi i overensstemmelse med god revisionsskik informere kredsstyrelsen
om eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet, som kredsstyrelsen har vurderet
uvæsentlige for årsregnskabet både enkeltvist og samlet. Revisionsprotokollaterne vil også indeholde omtale af revisors rådgivning og assistance til foreningen samt afgivelse af erklæringer over
for tredjemand.
Kredsstyrelsen skal underskrive revisionsprotokollatet som bekræftelse på at have gennemlæst dette. Ved underskriften bekræftes, at kredsstyrelsen er bekendt med indholdet.
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9.6 Afslutning
Vi henviser til det til enhver tid gældende aftalebrev for forhold vedrørende offentliggørelse af materiale udarbejdet af os, rapporteringsfrister og -aftaler, honorar m.v.
Vi vil i senere revisionsprotokollater henvise til nærværende revisionsprotokollat om ledelsens og
revisors ansvar og opgaver m.v. Vi vil derfor tillade os at forudsætte, at dette protokollat udleveres
til nye medlemmer af kredsstyrelsen.
Revisionsprotokollatet vil blive ajourført, når der sker ændringer i grundlaget for vores revision som
følge af lovgivning eller revisionsstandarder, eller såfremt vi af andre grunde finder det passende.

Odense, den 9. februar 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Welinder
statsautoriseret revisor

Fremlagt for kredsstyrelsen, den 9. februar 2017

Anne-Mette K. Jensen
formand

Dennis Vikkelsø
Næstformand

Charlotte Holm

Niels Munkholm Rasmussen

Peter Hougaard

Anders Sund Pedersen

Ida Clemensen

Anette Essler Helmer

Tine Steendorph
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