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REVISIONSPROTOKOLLAT FOR 2015 FOR I)ANMARKS LÆRERFORENING KREDS 16:

Med henvisning til § 51 i Lobekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 om Fonde og Foreninger har vi
som kredsens valgte revisorer afsluttet re isionen af arsregnskabet for 2015. indeholdende kredsens
regnskab. regnskab for Aktiviteisfonden samt regnskab for kredsens Særlige Fond.

Med hensyn til revisionens formål og omfang henvises til revisionsprotokollatets side 23-24,

Revisionens gennemførelse:

Vi har gennemgaet bogføringen og bilagsmaterialet inden for de regnskabsmæssige omrader i det
omfang. som vi har anset for nødvendigt for re ision af ärsregnskahet.

Udgifter:

Vi har stikprovevis kontrolleret. at udgifisbilag opfylder lovgivningens krak. herunder har vi endvidere
kontrolleret. at diæt- og korselsafregningsbilag op1’lder de skattemæssige krav til udbetaling af skattefri
godtgørelser.

Til årsregnskabet kan anføres:

Driftsregnskabet udviser et overskud på kr, 36.041. Egenkapitalen pr. 31. december 2015 udgør kr.
777.602.

Regnskabet for Særlig Fond udviser et underskud på kr. 18.559 og egenkapitalen udgør kr. 1 917.490.

Aktivitetsfond udviser et underskud på kr. 48.390 og egenkapitalen udgør kr. 1.097.475.

Bemærkninger til balancen:

Obligations- og likxide beholdninger er alle afstemt til ekstern dokumentation i form af kontoudtog og
depotudskrifter fra pengeinstitutter.

Den offentlige ejendomsværdi udgør kr. 1.750.000. Ejendommen er i Særlig Fond opført til kr.
2.000.000.

Re isionen har ikke gi et anledning til andre bemærkninger.

Konklusion af den udførte revision -ievIsionspatcuu1g:

Vi har forsynet arsregnskabet med følgende pategning:

“Til medlemmerne i Danmarks Lærerforening Kreds 16

Vi har revideret arsregnskabet for l)anmarks Lærerforening Kreds 16 for i egnskabsaret 1. januar til 31.
december 2015. der omfatter re.ultatopgorelse. balance samt regnskaber for Aktix itetsfond og Særlig
Fond.

I edelsens ansar for arsrcgnskabet

I dReu har narer 1n darbeidekep t r arreen i3h eet e er ‘el\ Nende h!1edc \Lrefl\Nten
melse med regnskabslovginingen I edelsen har endiderc ansaret t& den interne kontiol som
ledelsen anser nødendig foi at udarbeide et arsregnskah uden æsentlig felinformation. uanset om
denne sk ides besvigelser eller fejl.
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Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udført
re isionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision eg yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske kra samt planlægger eg udfører revisionen for
at opnå høj grad af sikkerhed for. om arsregnskabet er uden væsentlig fej linformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beløb og oplysninger
i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fej linfonnation i arsregnskabet uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol. der er relevant for foreningens udarbeidelse af et
arsregnskab. der giver et reivisende billede. Formalet hermed er at udforme re isionshandlinger. der er
passende efter omstændighederne. men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol.

En revision omfatter endvidere vurdering af. om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende. om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbcvis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsàret 1.
januar til 31. december 2015.”

Revisionens erklæring:

I henhold til Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers virksomhed erklæres:

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser samt

at i har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af arsregnskabcts
rigtighed

København. den I. marts 2016
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