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1. Indledning
Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2014 for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.
Årsregnskabet for 2014 udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Årets resultat
Aktiver i alt
Egenkapital i alt

141.481
3.225.441
1.846.533

2013
t.kr.
251
3.266
1.705

2. Bemærkninger og anbefalinger
Vi har følgende bemærkninger og anbefalinger:
2.1 Fundne reguleringer til årsregnskabet
Som led i vor assistance med regnskabsudarbejdelsen har vi foranlediget indarbejdet de ved revisionen
fundne rettelser og reguleringer.
2.2 Indbetaling af kontingent
I forhold til Dansk Ungdoms Fællesråds regler skal vi bemærke, at når der indbetales kontingent til
foreningen kan nogle kontingenter komme fra samme indbetaler, da medlemmers penge administreres
af samme enhed. Den enkelte kontingentindbetaling til foreningen er påført fakturanummer således, at
det er muligt, at identificere hvem indbetalingen vedrører.

3. Forretningsgange
Foreningen har skriftlige forretningsgangsbeskrivelser inden for følgende områder:
Kontingentindtægter
-

Grundlaget for kontingentopkrævning
Salg af tjenesteydelser
Grundlag for indtægtskriteriet
Rykkerprocedure

Lønninger
-

Konteringsvejledning
Betaling af indeholdte skatter m.v.

Edb-programmel/adgangskontroller
-

Password
Backup rutiner
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Likvider
-

Afstemningsprocedurer

Debitorer
-

Rykkerprocedurer

Økonomisk styring
Bogføringen sker på foreningens eget edb-anlæg via et onlinebaseret bogføringsprogram. Det er vor
opfattelse, at bogføringens tilrettelæggelse giver ledelsen mulighed for løbende at følge foreningens
økonomiske udvikling.
Til brug for den økonomiske styring får bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde en opgørelse over foreningens pengestrømme, en driftsoversigt med budgettal til brug for budgetopfølgning samt et budget
over fremtidige omkostninger.

4. Udførte assistanceopgaver
Siden afgivelse af vores revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet for 2013 har vi udført følgende assistanceopgaver for institutionen:


Erklæring til DUF vedrørende driftstilskud for 2014



Udarbejdelse af årsrapport for 2014

5. Revisions gennemførelse
Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskabet for 2014. Såfremt bestyrelsen godkender årsregnskabet i dets nuværende form, vil vi forsyne dette med en påtegning uden forbehold, men
med supplerende om, at budgettal ikke er omfattet af vores revision.
Vi har i årets løb stikprøvevis gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for de regnskabsmæssige områder. Ved vor gennemgang har vi ikke konstateret mangler
af betydning for aflæggelsen af årsregnskabet.
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi fra foreningens ledelse indhentet bekræftelse af
årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætning, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder, herunder eventualforpligtelser.
Den daglige ledelse har over 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. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærværende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.
Revisionen i årets løb udføres som et led i revisionen af årsregnskabet, og revisionen kan først anses
for afsluttet, når årsregnskabet er aflagt og forsynet med revisionspåtegning.
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Ledelsen af foreningen har skriftligt over for os afgivet sædvanlig erklæring om regnskabets fuldstændighed, samt en række andre forhold af betydning for bedømmelse af regnskabet.
Vedrørende revisionens formål og udførelse henviser vi til revisionsprotokollat af 20. april 2012,
side 287.
Tro og love erklæring
Vi har fra foreningens formand indhentet en erklæring om, at regnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at foreningen opfylder samtlige tilskudsbetingelser, herunder navnlig kravene om foreningens tilskudsberettigelse, kravene i lokalforeningsdefinitionen og kravene i medlemsdefinitionen.

5.1. Ledelsesberetning
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

6. Resultatopgørelsen
Kontingentindtægt
Kontingentindtægten er sammenholdt med modtagne lister over de handelsskoler, der har indbetalt
kontingent og dermed har tilkendegivet, at de ønsker medlemskab. Vi har påset, at de enkelte kontingentbetalinger er foretaget i regnskabsåret 2014.
Den i regnskabsåret medtagne kontingentindtægt omfatter de i regnskabsåret indbetalte kontingenter.
Rådighedsbeløb
Beløbet er afstemt med brev fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Øvrige udgifter
Øvrige udgifter er stikprøvevis gennemgået for at sikre korrekt bogføring, periodisering, samt at udgifterne vedrører foreningen. Vi skal anbefale foreningen, at der i alle tilfælde indhentes fuld dokumentation for de enkelte omkostninger.

7. Balancen
Uanmeldt beholdningseftersyn
Vi har den 30. oktober 2014 foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn af foreningens likvide beholdninger.
Det er overfor os, oplyst, af foreningen kun har en fysisk beholdning af likvide i forbindelse med a fholdelse af arrangementer. Den ansvarlige for et arrangement optæller beholdningen inden beholdningen overdrages til bogholderen og derved en øget kontrol af fysiske likvider. I 2015 vil der blive indført et dokument der dokumenterer, at denne optælling af den fysiske beholdning bliver gennemført.
Det skal samtidig nævnes, at der til foreningens likvide midler i banken er etableret dobbelt prokura.
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Derudover gav det uanmeldte beholdningseftersyn ikke anledning til bemærkninger.
Likvide midler
Den likvide beholdning er afstemt med de pågældende pengeinstitutter.

8. Tilskudsudløsende faktorer
Vi vil udarbejde et særskilt revisionsprotokollat omkring vor revision af de tilskudsudløsende faktorer
i forbindelse med ansøgningen om tilskud fra DUF i 2015. Der drejer sig om medlemmer, lokalafdelinger og aktiviteter.

9. Kommentarer til den udførte forvaltningsrevision
I forbindelse med vores gennemgang af udvalgte områder, har vi ligeledes foretaget vurdering af, om
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Derudover har vi foretaget interview af økonomimedarbejderen.
Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen sker på en
økonomisk hensigtsmæssig måde.
Nedenfor har vi særskilt kommenteret på sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomisk
styring i relation til forvaltningen af Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers midler.

9.1.1 Forvaltningen af foreningens midler – sparsommelighed
Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevis vurderet, om foreningens dispositioner er taget hensyn til sparsommelighedsaspektet, herunder har vi vurderet hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet, kvantitet osv.
Endvidere har vi under interview fået oplyst, at der ved køb på over 20 tkr. indhentes flere tilbud ligesom ledelsen generelt har fokus på, at der købes ind til bedst mulige vilkår. Dette sikrer ledelsen
blandt andet ved følgende:


at sikre, at de udbydere tilbuddet henvender sig til er i stand til at levere de ønskede varer til
den aftalte tid og til den aftalte pris.



at der i forbindelse med refusion af rejseomkostninger, kun refunderer billigste offentlige
transport hvor dette er muligt.



at sikre, at det indkøbte har en kvalitet der står mål med værdien af det indkøbte for foreningen.

Vores arbejde har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
9.1.2 Forvaltningen af foreningens midler – produktivitet
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i
forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det godkendte
budget for 2014. Vi har haft særlig fokus på:
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Personaleomkostninger

 Aktiviteter
For så vidt angår personaleomkostninger fandt vi, at disse følger overenskomsten med HK.
Årsagen til de øgede personaleomkostninger skyldes dels frikøb af den valgte ledelse samt øget antal
ansatte der skal anvendes på udbredelse af kendskabet til foreningen på landes skoler. Foreningen udbetalte lønomkostning pr. præsteret løntime følger overenskomsten med HK.
For så vidt angår foreningens aktiviteter fandt vi, at realiserede aktiviteter for 2014 er på niveau med
de budgetterede aktiviteter og er en stigning i forhold til tidligere år.
Vores arbejde har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
9.1.3 Forvaltningen af foreningens midler – effektivitet
Vurdering af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt tilbuddet når sine mål, set i forhold til
de anvendte ressourcer.
Vi har gennemlæst ledelsesberetning med henblik på at vurdere foreningens produktivitet og effektiv itet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.
Foreningen udarbejder i forbindelse med deres landsmøde et handlingsprogram om foreningens mål
for det kommende år.

Vi vil efter aftale med foreningen kommenterer på foreningens effektivitetsaspekter når der udarbejdes et revisionsprotokollat i forbindelse med foreningens DUF ansøgning.
9.1.4 Forvaltningen af foreningens midler – økonomistyring
Vi har foretaget en vurdering af den af ledelsen tilrettelagte økonomistyring. Vi har konstateret, at foreningen foretager månedsvis budgetopfølgning. Ledelsen er løbende blevet forelagt resultatet heraf.
Det er således vor opfattelse, at der udføres en betryggende økonomistyring.
Vores arbejde har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
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10. Revisors erklæring
Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger vi har anmodet om, at revisionen ikke har givet anledning til
bemærkninger, at vi anser regnskabet aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsa flæggelse samt i overensstemmelse med god regnskabsskik, at tilskuddet fordelt af DUF er anvendt i
overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de
anførte betingelser i de gældende tilskudsregler.
København, den 14. marts 2015
Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Dan Rasborg
statsautoriseret revisor
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