
Revisionsbemærkninger, Bridgeklubben HCØ, maj 2016

Revisionen har noteret sig at klubbens overskud i store træk modsvarer den 
kontingentforhøjelse som kassereren har dekreteret. Kassereren har således fortsat den 
kedelige tradition med at tage penge ud af medlemmernes lommer og i stedet anbringe 
dem lidet attraktivt forrentet i klubbens kasse.

Revisionen har nydt den omhyggelige og æstetisk tilfredsstillende bogføring.

Endelig har revisionen bestræbt sig på at verificere at klubbens aktiver faktisk er til stede. 
Det er her  besværlighederne har vist sig.

I tidens ånd har kassereren tilstræbt at klubbens overskud ikke udsættes for beskatning. 
De tiltag kassereren har gjort i den forbindelse, har betydet at en revisor er blevet sendt på
en verifikationsrejse, hvilket igen har indebåret at Jens ikke kan være til stede til 
generalforsamlingen. Her er nogle dagbogsnotater fra rejsen.

29. april 2016: Ankommer Colón om bord på Genua Maru. Skibet nægtes adgang til 
kanalen. Går i land. Konsulterer A.V. Smith i den lokale bank. Ingen spor af klubbens 
midler. Får tilbudt at åbne en diskret konto.

30. april 2016: Kontakter Guido Bertoni på Radio Gatún. Han er i besiddelse af 
dokumenter der burde kunne lede mig på rette vej, men de er alle sammen underkastet en
kryptografisk hashfunktion, så sagen forbliver uforrettet.

1. maj 2016: Når det transkontinentale tog fra Estación de Pasajeros del Atlántico, afgang 
17:15. Den planlagte rejsetid er en time, men vi bliver sat af toget i Gamboa på grund af 
nogle vanskeligheder med sporet. Får besked på at tage det næste tog, men der går kun 
ét i døgnet. 

2. maj 2016: Varm og fugtig nat med masser af myg. En lille turisttur til Barro Colorado 
mens vi venter på toget. Fremme ved Stillehavssiden (Corozal) 18:10. Aftaler møde med 
advokat i morgen.

3. maj 2016: Møde med Jürgen Mossack, tidligere medejer af Mossack Fonseca. Vi sidder
på en bænk i Albrook Mall. Han bedyrer at han intet ved om klubbens formue, men han 
efterlader også et ringbind på bænken da han går. Af ringbindet fremgår det eksakt hvor 
klubbens overskud er placeret. Midlerne er til stede, og de er placeret på en måde så 
afkastet ikke beskattes. Detaljerne om placeringen må desværre hemmeligholdes. Booker 
hjemrejse.


