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Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

1. Revision af årsregnskabet

1.1 Årsregnskabet

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2012 for Slagelse Lærerkreds.

Årsregnskabet udviser følgende:

2012 2011
t.kr. t.kr._______ _______

Resultat, Kredsen (102) 42

Aktiver, Kredsen 1.565 1.685

Egenkapital, Kredsen 473 575

Resultat, Særlig Fond (49) (53)

Aktiver, Særlig Fond 2.667 2.789

Egenkapital, Særlig Fond 2.636 2.685

Resultat, Aktivitetsfonden 0 0

Aktiver, Aktivitetsfonden 21 20

Egenkapital, Aktivitetsfonden 21 20

1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet

Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens

vurdering af årsregnskabet:

1.2.1 Drøftelser med kredsformand om risikoen for besvigelser

Vi har drøftet risikoen for besvigelser i Kredsen med kredsformand. Kredsformanden har i denne for-

bindelse oplyst, at kredsstyrelsen ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formod-

ninger om besvigelser. Herudover har vi fået oplyst, at der ikke vurderes at være særlig risiko for væ-

sentlige fejl i Kredsens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af Kredsens

aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i års-

regnskabet som følge af besvigelser.
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2. Kommentarer til årsregnskabet

2.1 Resultatopgørelsen

Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og

budgettet. Vi har stikprøvevist bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen, ligesom vi har gennemgået

bilag efter balancedagen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der henvises til årsregnskabet.

Kredsen har realiseret et underskud på 102 t.kr. mod et budgetteret overskud på 1 t.kr. Den negative

budgetafvigelse kan primært henføres til kontingentindtægterne ligger lavere end forventet.

Særlig Fond har realiseret et underskud på 49 t.kr. mod et underskud på 53 t.kr. i 2011, hvilket er på

niveau med tidligere år.

Indtægter

Vi har sammenholdt kontingentindtægterne med opgørelser fra DLF. Dette er gjort uden bemærknin-

ger.

Kontingentindtægterne for 2012 udgør 2.360 t.kr. mod 2.565 t.kr. i 2011. Faldet i kontingentindtægter

kan henføres til et faldende medlemsantal.

Vi har afstemt renteindtægter og kursreguleringer med oplysninger fra pengeinstitutter.

Omkostninger

Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af, at udgiftsbilag opfylder lovgivningens krav.

Herudover har vi kontrolleret, at de udgiftsførte frikøbsbeløb omfatter hele 2012, reguleret for ændrin-

ger i hensættelsen til 4 måneders frikøb. Kommunen har pr. balancedagen opkrævet frikøb for perio-

den 01.08 – 31.12.2012 til betaling i 2013. Beløbet er afsat som skyldigt pr. 31.12.2012.

2.2 Balancen

Balanceposterne er stikprøvevist afstemt til underliggende dokumentation eller analyseret. Indregnin-

gen af aktiver og forpligtelser er vurderet, ligesom vi har vurderet regnskabsmæssige skøn og drøftet

disse med ledelsen. Vi har fundet anledning til at fremhæve følgende regnskabsposter.

Ejendom – Særlig Fond

Ejendommen er målt til kostpris med tillæg af forbedringer og fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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Ejendommen afskrives over 50 år. Revisionen af afskrivningerne har ikke givet anledning til bemærk-

ninger.

Kredsen har i 2011 fået nedsat den offentlige ejendomsvurdering.

Tilgodehavender

Vi har kontrolleret, at tilgodehavender er dokumenteret og målt korrekt.

Der er pr. balancedagen ikke afregnet opkrævede medlemskontingenter for december 2012 fra DLF,

hvorfor de er indregnet som tilgodehavende kontingent.

Mellemværende med Særlig Fond

Slagelse Lærerkreds har pr. 31.12.2012 et tilgodehavende på 6 t.kr., som består af lønomkostninger til

havemand, samt der er blevet betalt en revisorregning som vedrører Slagelse Lærerkreds.

Det er kontrolleret, at lån optaget til anskaffelse af kopimaskine er afdraget efter oprindelige afdrags-

profil. Al restgæld er tilbagebetalt i 2012. Der har dog været en fejl tidligere år, som gør, at der er ble-

vet tilbagebetalt for meget, som er blevet indtægtsført på kontoen for kopimaskinen.

Værdipapirer

Vi har afstemt værdipapirbeholdninger til depotudskrift. Obligationer, investeringsbeviser og aktier er

optaget til kursværdi pr. 31.12.2012. Der har i 2012 i Kredsen og Særlig Fond været en urealiseret

kursgevinst på 13 t.kr.

Likvide beholdninger

Vi har afstemt likvide beholdninger til engagementsforespørgsel fra pengeinstitut.

Vi har den 25.10.2012 foretaget uanmeldt kasseeftersyn. Dette er gennemført uden bemærkninger.



Deloitte 127

Hensættelse til frikøb

Vi har kontrolleret den foretagne hensættelse til dækning af 4 måneders frikøb. Hensættelsen er fore-

taget på grundlag af det for 2012 bevilgede antal frikøbstimer.

31.12.2012 31.12.2011
kr. kr.___________ ___________

Hensættelsen kan specificeres på følgende personer:

Per Haugaard (formand) 194.610 194.383

Lisbet Rasmussen 93.503 90.604

Anne Birthe Jensen 40.816 40.816

Leif Borregaard 84.772 73.165

Tina Meier (udtrådt 2012) 0 36.389

Karin Elmhøj Pedersen 52.395 52.541

Peter Brandt (udtrådt 2012) 0 39.861

Anette Petersen 5.040 4.970

Anne Gade Nielsen (indtrådt 2012) 37.171 0

Kaja Jensen (indtrådt 2012) 4.762 0___________ ___________

Hensættelser 513.069 532.729___________ ___________

Skyldige omkostninger og anden gæld

Skyldigt frikøb 312 t.kr. vedrører frikøb for perioden 01.08 – 31.12.2012, der endnu ikke er afregnet

til Slagelse Kommune.

Skyldigt frikøb kan specificeres på følgende personer:

t.kr._______

Bent Madsen 24

Anette Pedersen 30

Peter Brandt 20

Karin Elmhøj Pedersen 72

Leif Borregaard Hansen 102

Tina Meier 33

Kaja Jensen 3

Anne Gade Nielsen 28_______

312_______

Skyldig A-skat, ATP og arbejdsmarkedsbidrag er afstemt og kontrolleret til afregning i januar 2013.
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3. Skatteforhold

Kredsens skattepligtige indkomst for indkomståret 2012 er foreløbigt opgjort til 0 t.kr.

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af Kredsens fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.

4. Øvrige oplysninger

4.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring

over for os vedrørende årsregnskabet for 2012. Heri har ledelsen blandt andet erklæret, at alle

konstaterede fejl er korrigeret.

4.2 Forsikringsforhold

Vores revision har ikke omfattet Kredsens forsikringsforhold. Vi anbefaler, at Kredsen mindst én gang

årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med

henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer

er tilstrækkelig, og om Kredsen eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder.

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt Kredsformanden bekræfte, at der er tegnet de

forsikringer, der under hensyn til Kredsens forhold skønnes tilstrækkelige til at dække Kredsens even-

tuelle skadessituationer.

5. Konklusion på den udførte revision

5.1 Konklusion på årets revision

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en

revisionspåtegning uden forbehold.

6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling

I vores revisionsprotokollat af 11. februar 2010 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil.
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7. Erklæring

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Slagelse, den 7. marts 2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Morten Skovbjerg Kristiansen
statsautoriseret revisor

Fremlagt på kredsstyrelsesmødet den 7. marts 2013

Kredsstyrelse

Per Haugaard Lisbet Rasmussen Anne Birthe Jensen
formand

Leif Borregaard Karin Elmhøj Pedersen Anette Pedersen

Anne Gade Nielsen
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