
Uafhængig revisors erklæring om urafstemning

Til ledelsen i HK Privat
Vi har efter aftale undersøgt rigtigheden af resultatet af HK Privats Funktionæroverenskomst for Byggefags-

virksomhederne mellem Kooperationen og HK Privat 2020-2023, udvisende nedennævnte resultat.

Vores konklusion i erklæringen gives med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for HK Privat som dokumentation for rigtigheden af re-
sultatet af urafstemningen og er uegnet til andet formål.

Urafstemningen udviste følgende resultat:

Stemme Antal
Ja 19

Nej 1

Samlede afgivne stemmer   20

Antal stemmeberettigede 46

Ledelsens ansvar for resultatet af urafstemningen

Det er ledelsen i HK Privats ansvar at sikre, at afstemningen er omfattet af de nødvendige kontroller til sikring
af et korrekt resultat, herunder at alle stemmeberettigede medlemmer, og kun disse, har mulighed for at
afgive en, og kun én, stemme, samt at resultatet opgøres og offentliggøres korrekt.

Revisors ansvar

Vores ansvar er, på baggrund af vores arbejde, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er enige i, at de
etablerede kontroller har været tilstrækkelige til at sikre rigtigheden af det offentliggjorte afstemningsresul-

tat.

Revisionen er udført i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller

review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på
at opnå en høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Vi er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvali-

tetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske
krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for

revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet,
objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:

· Interview med relevante personer i HK Privats organisation vedrørende forretningsgange og etable-

rede kontroller for urafstemningen

· Stikprøvevis efterprøvelse af udvalgte kontrolforanstaltninger, herunder afstemninger

· Åbning og kontrol af optælling af modtagne stemmesedler

Vores undersøgelser omfatter ikke:

· Kontrol af, hvorvidt HK Privats registrering af medlemmers faglige tilknytning er korrekt i forhold til

medlemmernes aktuelle beskæftigelse

· Kontrol af, hvorvidt breve og anden medlemskorrespondance, som er overgivet til distributør til for-

deling, rent faktisk er kommet medlemmerne i hænde.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at HK Privat har etableret sådanne kontroller og procedurer i forbindelse med af-

stemningen, som vi anser for nødvendige, og at disse har været udformet og opretholdt under afstemnings-
perioden 1. juli 2020 til 25. august 2020.

Vi anser på denne baggrund, at resultatet i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med de mod-
tagne stemmer.
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