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Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

V i har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2012 for Esbjerg Gymnasium og 

HF. Årsregnskabet udviser følgende: 

2012 2011 
t.kr. t.kr. 

Resultat 2 " 8 6 0 1-663 

Aktiver 8 4 - 4 0 0 8 2 , 3 1 8 

Egenkapital 1 0 , 6 9 4 7 , 8 3 4 

1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten og forvaltnin

gen 

1.2.1 Egenkapital, likviditet og fortsat drift 

Institutionens egenkapital har udviklet sig således: 

t.kr. 

Egenkapital pr. 01.01.2012 7 , 8 3 4 

Årets resultat i henhold til årsrapporten — ± 2 2 1 

Egenkapital pr. 31.12.2012 1 0 ' 6 9 4 

Institutionens resultatbudget for 2013, som blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 12. de

cember 2012, udviser et overskud på 1.329 t.kr. Der er udarbejdet et likviditetsbudget for 2013. Ledel

sen vurderer, at institutionen uden videre vi l kunne fortsætte sin drift i 2013. V i har ikke fundet grund

lag for at anlægge en anderledes vurdering. 

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om institutionens rapporteringssystemer, forret

ningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. 

Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistrerin

ger som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Endvidere er formålet, at vurdere om institutionen efter 

forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler. 



Deloitte 135 

V i har derudover kontrolleret, at institutionen overholder bogføringsloven. 

V i anser institutionens bogføring således, at denne kan danne grundlag for opstilling af såvel årsregn

skabet som andre økonomiske informationer. Det er vores opfattelse, at institutionen overordnet har 

etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger t i l sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og 

omkostninger. Endvidere er det vores opfattelse, at institutionen overordnet har etableret tilstrækkelige 

kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver. Det skal dog bemærkes, at institutionens 

interne kontroller er påvirket af de begrænsninger og den fleksibilitet, der ligger i Navision Stat, j f . 

nedenfor om brugerrettigheder i Navision Stat. 

Institutionen har designet de kontroller, der fremgår af regnskabsinstruksen. På udvalgte områder har 

institutionen valgt at udarbejde særlige instrukser. V i har på den baggrund vurderet, at kontrollerne er 

passende designet. Institutionens regnskabsinstruks er udarbejdet i februar 2007 og senest opdateret i 

marts 2012. 

Vores gennemgang, som baserer sig på kontrol af stikprøver, har ikke givet anledning t i l bemærknin

ger. 

1.3.1 Generelle it-kontroller 

Generelle it-kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring institutionens væsentlige it-

platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understøtte 

kontrollen i it-baserede forretningsprocesser. 

Institutionens it-systemer i økonomiafdelingen er outsourcet t i l K M D (hosting og support af Data Wa-

rehouse/Navsion Stat), Silkeborg Data (lønsystemer), Macom A/S (Det studieadministrative system 

Lectio). Vi har gennemgået de indhentede revisorerklæringer på it-kontroller i de outsourcede syste

mer/platforme. 

1.3.1.1 Outsourcede systemer 

Navision Stat (generel erklæring dateret 3. januar 2013) 

Revisor har gennemgået de generelle it-kontroller hos KMD A/S for perioden 1. januar - 31. decem

ber 2012. Formålet har været at påse at KMD overholder gældende sikkerhedsmæssige retningslinjer 

og bestemmelser og at påpege mangler eller andre forhold af betydning for opretholdelsen af et t i l 

fredsstillende sikkerhedsniveau i KMD. Revisionen har ikke omfattet kontroller i de enkelte applikati

oner, herunder Navision Stat. 

Det er revisors opfattelse, at de generelle it-kontroller i perioden 1. j anuar - 3 1 . december 2012 hos 

K M D A/S har været opretholdt i overensstemmelse med ledelsens erklæring, og at KMD i samme 

periode har overholdt Persondatalovens bestemmelser. 
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SD Løn (generel erklæring om G I K dateret 31. januar 2013) 

Arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard IASE3402 med hen

blik på at opnå høj grad af sikkerhed for konklusionen. Arbejdet har omfattet forespørgsler, observati

oner, samt vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, der er modtaget. 

Gennemgangen har ikke omfattet den del af de generelle it-kontroller, som administreres af SD's kun

der. 

På baggrund af den udførte revision har revisorerne erklæret, at ledelsens beskrivelse af de generelle 

it-kontroller er dækkende, og at de generelle it-kontroller i perioden 1. januar 2012 - 31. december 

2012 hos SD har været opretholdt i overensstemmelse med SD's sikkerhedsforskrift. 

It-revisor har påpeget, at det er kundens eget ansvar at kontrollere for uautoriserede adgangsforsøg på 

liste SY58001.1 den forbindelse kan vi oplyse, at lønmedarbejderen foretager kvartalsvis gennemgang 

af listen over personer der har haft adgang i Silkeborg Data. Der kvitteres på rapporten. 

SD Løn (erklæring om applikationskontroller dateret 31. januar 2013): 

Arbejdet er udført i overensstemmelse med Internationale standarder ISAE 3000 DK med henblik på 

at opnå høj grad af sikkerhed for konklusionen. Arbejdet omfatter forespørgsler, observationer, samt 

vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, der er modtaget, herunder gennemgang og 

stikprøvevis efterprøvelse af det, af Jyske Banks A/S' interne revision udførte arbejde. 

På baggrund af den udførte revision har revisorerne erklæret, at ledelsens beskrivelse af de manuelle 

applikationskontroller er dækkende og opretholdt i perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012. 

Lectio (Version 5.273 dateret 20. februar 2009) 

Det skal bemærkes, at nærværende erklæring ikke dækker seneste version af Lectio. 

Erklæringen tager stilling t i l , hvorvidt der i systemet er tilstrækkelige interne kontroller til sikring af 

fuldstændig, nøjagtig og rettidig behandling af godkendte transaktioner. At der er dokumentation for 

den i systemet foretagne databehandling og at de udførte programmerede kontroller, herunder doku

mentation for at transaktions- og kontrolspor er intakte. At de interne kontroller i og omkring systemet 

modvirker, at fejl opstår eller medvirker t i l , at fejl opdages og foranlediges korrigeret. Gennemgang 

har omfattet forespørgsler, observationer samt stikprøvevis efterprøvning af information og materiale. 

For flere områder har udførsel af kontrollerne været påhvilet skolerne. Test af pågældende kontroller 

har ikke været underlagt revisionens arbejde. 
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Det er revisors opfattelse, at de interne kontroller i tilknytning til Lectio version 5.273 sikrer en fuld

stændig, nøjagtig og rettidig registrering af godkendte transaktioner. Det er opfattelsen at funktionali

teter i Lectio kan understøtte kontrollerne hos skolerne, med henblik op at efterleve myndighedskrave

ne som er offentliggjort af Ministeriet juni 2008, og angivet i leverandørens erklæring. 

Revisor har identificeret enkelte forbedringsforslag t i l kontrolunderstøttelsen i Lectio, hvortil der 

anbefales at indarbejde programmerede kontroller t i l afdækning af identificerede forhold. For leveran

dørens kommentarer henvises til revisors erklæring. 

1.3.2 Brugerrettigheder i Navision Stat (lokalt) 

Opsætningen i Navision Stat giver institutionen mulighed for at foretage mange individuelle tilpasnin

ger og opsætninger i systemet. Denne mulighed øger fleksibiliteten i det daglige arbejde med systemet, 

men samtidig øges risikoen for fejl og manglende funktionsadskillelser i systemet markant. Ydermere 

indeholder Navision Stat ikke en obligatorisk log-funktion. 

1.3.3 Windowsadgang (lokalt) 

Esbjerg Gymnasium og HFs egen systemadministrator (superbruger) gennemgår brugerlisten for at 

foretage oprydning i ikke aktive brugere. 

1.3.4 Drøftelser med rektor og bestyrelse om besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt institutionens daglige ledelse om 

risikoen for besvigelser. Den daglige ledelse har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er 

særlig risiko for besvigelser. 

V i har drøftet risikoen for besvigelser på institutionen med rektor samt formanden for institutionens 

bestyrelse. Drøftelserne har også omfattet de interne kontroller, som direktionen har implementeret for 

at forebygge disse risici. Rektor og bestyrelsesformanden har i denne forbindelse oplyst, at rektor og 

bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, 

ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i institutionens årsregnskab som 

følge af besvigelser. V i skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsrappor

ten som følge af besvigelser. 

Vores revision har ikke afdækket forhold, der kan indikere besvigelser mod institutionen. 

1.4 Finansiel revision af årsrapporten 

Revisionen af institutionens årsregnskab har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsen. 

Ved analysen har vi gennemgået udvalgte konti og stikprøvevis sammenholdt de enkelte posteringer 

med bilag og andet underliggende materiale. 
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Under vores ovennævnte revision har vi kontrolleret, at institutionens dispositioner er inden for institu

tionens formål, samt at de er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og 

andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og institutionens vedtægter. 

V i har kontrolleret, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 70 af 

27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen). 

Beholdningseftersyn 

V i har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 14. november 2012. Beholdningseftersynet gav 

ikke anledning t i l bemærkninger. 

Indtægter 

Til brug for udbetaling af tilskud t i l institutionen har vi igennem 2012 og primo 2013 foretaget attesta

tioner. Attestationerne har vedrørt institutionens elevgrundlag og omfattet både direkte elevtaxame

tertilskud samt tilskud t i l fællesudgifter, bygningsdrift samt pædagogikumkandidater. 

V i har t i l grund for de enkelte attestationer udført stikprøvevise tests med henblik på verificering af de 

oplyste data. 

Det er vores opfattelse, at indberetningerne er foretaget på et pålideligt grundlag i overensstemmelse 

med institutionens forretningsgange. 

Statstilskud for året er afstemt t i l modtagne skrivelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Sam

tidig er periodisering af disse tilskud kontrolleret. 

Lønrevision 

V i har stikprøvevis kontrolleret, om der for hver medarbejder forefindes en "personalesag" indehol

dende relevant dokumentation. 

V i har endvidere stikprøvevis kontrolleret, om der udbetales korrekt løn i overensstemmelse med læ

rernes tjenestetidsplaner og lønindplaceringer, herunder at organisationsaftaler og protokollater om 

arbejdstid er overholdt. V i har endvidere påset, at der ligger dokumentation på opfølgning af resultat-

lønsaftaler. 

Lønadministration Silkeborg Data 

V i har påset, at institutionen har afstemt den udgiftsførte løn til løndata modtaget fra Silkeborg Data. 

Balancen 

V i har påset, at der foreligger afstemninger og specifikationer af de væsentligste balanceposter. V i har 

gennemgået disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i årsrapporten. 
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V i har kontrolleret værdiansættelsen af anlægsaktiverne og har konstateret, at bestemmelserne i regn-

skabsbekendtgørelsen herom er overholdt. 

Ejendomme, nedskrivning 

V i har fået forelagt ingeniørnotater mv., som viser, at institutionen vi l få væsentlige ekstraudgifter t i l 

udbedring af den PCB-renovering, som er omtalt i ledelsesberetningen. En række udgifter som bety

der, at kapitalværdien af institutionens ejendom utvivlsomt er forringet. Der er tale om et område, 

hvor håndteringen af sådanne udbedringsarbejder endnu er i sin vorden. Bestyrelsen har skønnet det 

nødvendigt, at nedskrivningsbehovet forøges med 3 mio.kr. og indarbejdet dette i årsregnskabet. V i 

har ikke fundet grundlag for en anden vurdering. 

Ejendommene er i alt nedskrevet med 6 mio. kr., og der er udgiftsført 1,1 mio. kr. i omkostninger t i l 

undersøgelser af pcb problemerne og beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Selv når der tages højde 

for den kompensation, som Ministeriet har stillet institutionen i udsigt på grund af forøgede omkost

ninger begrundet i den konstaterede pcb-forurening overstiger de foretagne nedskrivninger og udgif

ter t i l beslutningsgrundlaget ikke de estimerede ekstraudgifter i de forelagte ingeniørnotater. 

Andre tilgodehavender på 786 t.kr. i årsregnskabet kan specificeres således: 

2012 2011 
t.kr. t.kr. 

Tilspadsering 234 80 

Øvrige tilgodehavender, herunder lønrefusioner 552 439 

Andre tilgodehavender i alt 786 519 

Anden gæld på 1.895 t.kr. i årsregnskabet kan specificeres således: 
2012 2011 
t.kr. t.kr. 

Skyldig afspadsering, lærere 1.178 1.469 

Skyldig lokalløn, skønnet 0 449 

Skyldig resultatløn 158 140 

Skyldig vand og varme 22 42 

Skyldig vedr. igangværende projekter 0 191 

Restbevilling t i l renovering af naturfagslokaler 240 1.318 

Skyldigt revisorhonorar 76 74 

Skyldigt depositum, elevskabe 39 39 

Øvrige skyldige omkostninger 182 211 

1.895 3.933 
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Momskompensation 

V i har gennemgået institutionens momskompensation og afgivet erklæring på årsopgørelsen for 2012. 

V i har kontrolleret modtagne acontoudbetalinger fra M B U ti l underliggende tilskudsbreve og sikret, at 

den endelige afregning for regnskabsåret er registreret korrekt. 

2. Rapportering om udført forvaltningsrevision 

Det fremgår af revisionsbekendtgørelsen, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med god of

fentlig revisionsskik. Som led heri har vi foretaget den i lovgivningen foreskrevne forvaltningsrevisi

on. 

Ved forvaltningsrevisionen er det vores opgave at undersøge og vurdere institutionens økonomistyring 

samt, hvorvidt institutionen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt. 

V i har under vores forvaltningsrevision ikke konstateret forhold, der giver anledning t i l bemærkninger 

vedrørende institutionens økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores kon

klusion er blandt andet baseret de nøgletal og andre oplysninger, der fremgår af årsrapporten. 

2.1 Forvaltning af institutionens midler - økonomistyring 
Institutionens økonomistyring tager sit udgangspunkt i et budget og en løbende budgetopfølgning. I 

årets løb udarbejdes perioderegnskaber med henblik på at sammenholde det realiserede forløb med det 

planlagte og budgetterede forløb. V i finder, at der med den nævnte forretningsgang er skabt et pålide

ligt grundlag for den økonomiske styring af institutionen. 

2.2 Forvaltning af institutionens midler - sparsommelighed 
Som led i vores revision har vi vurderet, om institutionens midler er anvendt i overensstemmelse med 

institutionens formål, samt om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige 

normer for, hvad der under hensyntagen t i l institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig 

og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. 

Det er vores opfattelse, at institutionens dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer 

for sparsommelig forvaltning af offentlige midler. 

Driftsomkostninger 

Institutionens budget er tilrettelagt således, at der er budgetansvarlige inden for de enkelte områder. 

Inden for de i budgettet fastsatte rammer har de budgetansvarlige et vist råderam til at foretage indkøb 

af materialer mv. Under hensyntagen t i l institutionens budget og budgetstyring er vi af den opfattelse, 

at der ved indkøb af diverse materialer er udvist normal sparsommelighed. 
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Løn og gager 

I forbindelse med revisionen af løn og gager er det konkluderet, at institutionen ikke afholder lønud

gifter ti l for mange eller overkvalificerede personer. 

Placering af likviditet 

V i har påset, at institutionen ikke ligger inde med større kontante beholdninger, samt at indestående på 

konti i pengeinstitutter forrentes fornuftigt. 

Investeringer 

V i har forespurgt ledelsen om institutionens forretningsgange med hensyn t i l beslutning og accept af 

større investeringer. Institutionens bestyrelse drøfter større investeringer, inden disse besluttes, samt 

indhenter alternative tilbud fra flere leverandører, inden et projekt besluttes og igangsættes. 

2.3 Forvaltning af institutionens midler - produktivitet 
Som et element i produktiviteten kan vi fra gennemgangen af årsopgørelserne for 2011/12 sammenfat

te følgende vedrørende: 

Overarbejde 

Den samlede overtidsbetaling er faldet i 2012 fra 3.117 t.kr. t i l 2.977 t.kr. og udgør nu ca. 5,6% af 

lønsummen mod ca. 6,6% af lønsummen i 2011. 

Undertimer 

Antallet af undertimer udgør for skoleåret 2011/12 441 timer, hvoraf 331 er overført t i l tilspadsering. 

Undertimer udgjorde i skoleåret 2010/11 577 undertimer, hvoraf 433 timer blev overført t i l tilspadse

ring. 

Produktivitet 

Den gennemsnitlige udgift t i l løn og pension pr. årsværk (set for hele skolen) er i 2012 faldet fra ca. 

545 t.kr. til 539 t.kr. 

Nøgletal 

V i har fortaget en sammenligning af institutionens omkostninger pr. 100 årselever for 2011 samt års

værk for 2011 med landsgennemsnittet for de gymnasier, der har et antal årselever, der ligger over 

700. (65 gymnasier med et gennemsnit på 887 årselever). 
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E G 
2012 

mio.kr, 

E G 
2011 

mio.kr, 

Gns. 
2011 

mio.kr, 

Omkostninger på 100 årselever (mio. kr.) 

Undervisningens gennemførsel 

Ledelse og administration 

Bygningsdrift 

5,7 

0,6 

1,4 

5,7 

0,6 

1,3 

5,7 

0,7 

1,1 

Årsværk fordelt på 

Undervisningens gennemførsel 

Ledelse og øvrig administration 

84,3 

5,1 

81,9 

6,0 

Det ses af ovenstående, at Esbjerg Gymnasium og HF på undervisningens gennemførsel og ledelse og 

administration ligger på niveau med landsgennemsnittet i 2011. Bygningsdrift er lidt højere hvilket 

skyldes bygningsnedskrivningen som udgør 0,3 mio. kr. pr. 100 årselever. 

2.4 Forvaltning af institutionens midler - effektivitet 
Begrebet "forvaltningsrevision - effektivitet" omfatter en stillingtagen t i l , hvorvidt institutionen når 

sine mål - herunder kvalitative mål - set i forhold t i l de ressourcer, der involveres. En del af disse er 

omtalt i ledelsesberetningen. 

Skoleåret igennem foretager lærere og ledelse løbende evalueringer af afviklingen af enkelte undervis

ningsforløb, som er planlagt for de enkelte fag. 

Herudover er opfyldelsen af institutionens handleplaner et væsentligt element i ledelsens resultatløns-

kontrakter. V i har ved den udførte revision af resultatlønskontrakteme for skoleåret 2011/12 set, at der 

er foretaget opfølgning på de fastlagte mål i kontrakterne. 

Det er vores opfattelse, at Esbjerg Gymnasium og HF har fokus på effektivitet. 

Skolen arbejder i overensstemmelse med den af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udstedte bemyndigelse 

af Ministeriet for Børn og Undervisnings med resultatlønskontrakter for skolens ledelse. Der er indgå

et og evalueret aftaler med skolens ledelse og kontorleder for skoleåret 2011/12. 

V i har stikprøvevist gennemgået kontrakterne for 2011/12 og 2012/13. 
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Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen stiller krav om udvikling i målene (succeskriterier og vægtning) over 

tid, så målene skaber en ønsket udvikling og ikke blot fastholder en ønsket status. Ved sammenholdel

sen af kontrakterne for 2011/12 og 2012/13 har v i ikke på alle kontraktområder klart kunnet se, hvor

ledes kravet om udvikling i målene var afspejlet, blandt andet fordi kontraktens opbygning er ændret 

fra centralt hold i 2012/13 t i l at bestå af en basisramme og en ekstraramme. 

Vores revision har ikke givet anledning t i l yderligere bemærkninger. 

Budgetopfølgning 

V i har nedenfor sammenlignet resultatopgørelsen for 2012 med budgettet for 2012. 

Budget-
Resultat Budget afvigelse 

2012 2012 2012 
t.kr. t.kr. t.kr. 

Statstilskud 72.847 72.649 198 

Deltagerbetaling og andre indtægter 1.901 1.400 501 

Indtægter 74.748 74.049 699 

Lønninger (54.964) (54.545) (419) 

Hensættelse ti l timebank 446 (500) 946 

Lønrefusion 1.707 1.500 207 

Løn i alt (52.811) (53.545) 734 

Afskrivninger (4.833) (1.982) (2.851) 

Bygningsdrift og vedligehold (4.865) (4.955) 90 

Øvrige driftsomkostninger (7.001) (9.150) 2.149 

Finansielle poster (2.378) (2.685) 307 

(19.077) (18.772) (305) 

Resultat 2.860 1.732 1.128 

Institutionens resultat for 2012 oversteg således forventningerne med 1.128 t.kr. i forhold til budget 

godkendt på bestyrelsesmødet den 26.03.2012. 
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3. Revisorchecklisten 

I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal vi i forbindelse med protokollen udfylde og vedhæfte 

revisorcheckliste. V i skal fremhæve følgende punkter fra vores gennemgang af områderne i checl 

sten. 

Regnskabsinstruks (punkt 9 og 10) 

Institutionen har udarbejdet en regnskabsinstruks, som senest er ajourført i marts 2012. 

V i har gennemgået instruksen og har noteret os, at der efter forholdene er den fornødne personelle 

adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner. 

V i har afgivet særskilt erklæring om regnskabsinstruksen i henhold t i l regelsættet. 

Sociale klausuler (punkt 24 og 25) 

Ifølge Ministeriets bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse 

for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner, skal institutionen udarbejde en 

handlingsplan, der beskriver, hvorledes institutionen v i l fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik 

og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvilke foranstaltninger institutionen v i l iværksætte, for at 

3,5 % af årsværkene er ansat på særlige vilkår. 

Institutionen skal i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse afgive en redegørelse herom. Re

degørelsen fremgår af årsrapportens note vedr. personaleomkostninger undef'Særlige specifikationer" 

i årsrapporten. 

Institutionens revisor skal ifølge bekendtgørelsens § 4 og ifølge bilag t i l revisionsbekendtgørelsen 

påse, at institutionen overholder bestemmelserne i bekendtgørelse om sociale klausuler. V i har konsta

teret, at institutionen har en sådan handlingsplan. A f oplysningerne i årsrapporten fremgår det, at års-

værksmindstegrænsen er tæt på opnået, idet den udgør 3,1 % i 2012 mod 3,1 % i 2011. 

4. Øvrige oplysninger 

4.1 Ledelsens regnskabserklæring 

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

over for os vedrørende årsregnskabet for 2012. 
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Heri har institutionens rektor blandt andet erklæret: 

• At der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår, og 

• At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. 

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet. 

4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 
V i har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge institutionslovgivnin-

gen er pålagt med hensyn t i l at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. 

4.3 Andre opgaver 
V i har efter anmodning fra institutionens ledelse udført følgende opgaver udover ordinær revision af 

årsregnskabet: 

• Elevtal på stx, hf, brobygning og introduktionskurser 

» Antal pædagogikumkandidater 

• Antal dimitterende elever (færdiggørelse) og elever med A-niveaufag 

• Momskompensationsordningen 

Vores arbejde i forbindelse med ovennævnte har ikke givet anledning t i l bemærkninger. 

5. Konklusion på den udførte revision 

5.1 Konklusion på årets revision 

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

revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores protokollat af 22. marts 2011 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering 

samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. V i skal henvise hertil, hgesom vi anbe

faler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. 
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Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol

der de oplysninger, som i henhold t i l årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. V i skal her

efter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid

delbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen 

Institutionsnr.: 561027 

Institutionens navn: Esbjerg Gymnasium og HF 

Regnskabsår: 2012 

Forord til Revisortjekliste 

Revisortjeklisten udarbejdes t i l brug for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens gennemgang af årsrapporter 

for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.. Styrelsen anvender desuden tjek

listen i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt t i l statistiske formål. Den egentlige 

kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisions

protokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. 

Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning t i l revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten 

indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutio

nens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning t i l Kvalitets - og 

Tilsynsstyrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af Styrelsen. 

Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrø

rende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger 

af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstå

ende forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med 

særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. 

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger 

i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i 

revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, j f . § 20, stk.4 

i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og mi

nisteriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale 

uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Vejledning og yderligere bemærkninger t i l udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger t i l 

regelsættet findes efter tjeklisten. 
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Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: 

\E\ "Blank" påtegning 

• Forbehold 

• Supplerende oplysninger 

Revisions- og kontrolområde 
Resultat 

af revisi-

onshand-

lingen 

Har 

punktet 

givet 

anled

ning til 

væsent

lige/kriti

ske be

mærk

ninger 

Punktet 

ud

skudt, 

jf. revi

sions-

planen 

Punktet 

ikke 

relevant 
Revisions- og kontrolområde 

JA NEJ JA X X 

1 T7«rrr,^11P fnrhnld vedr. re.pnskabsaflæeeelsen 

1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrap-

X 

2 
r 

Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? 

CKFJC nr 17.92 8 51 

X 

2.R eiricirm no rp.visinnsarheide 

3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærk

ninger omtalt i sidste års protokollat? 

X 

4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er 

inden for institutionens formål? (BEK nr. 1292 § 8) 

X 

5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som 

revisor har fundet nødvendig? (BEK nr. 1292 § 6) 

X 

6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller 

revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som insti

tutionen anvender, eller for fonde, selskaber, forenin

ger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer 

n nr 880 8 431 

X 

3.1 fpvision af fnrrp.tninpstranee oe interne kontroller 

7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene 

har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings-

X 
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Resultat Har Punktet Punktet 

Revisions- og kontrolområde af revisi- punktet ud ikke 

onshand- givet skudt, relevant 

lingen anled jf. revi

ning til sions-

væsent planen 

lige/kriti

ske be

mærk

ninger 

JA NEJ JA X X 

stemmelse med finansbogholderiet? 

16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskon

trol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1292, 

bilag 1, nr. 3) 

X 

17 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet 

vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet 

i overensstemmelse med reglerne i ØAV-

vej ledningen? 

X 

5. Indtægtsdækket virksomhed 

18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede 

resultat ikke har været negativt de seneste fire år i 

træk? 

(BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 

X 

19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalku

lationer? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 

X 

20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og om

kostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed 

registreres løbende og særskilt fra institutionens øvri

ge virksomhed? 

(BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 

X 

21 Afsætter institutionen - efter revisors vurdering - sine 

produkter på vilkår i overensstemmelse med Finans

ministeriets Budgetvejledning 2011, således at private 

udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? 

X 

6. Særlige kontrolopgaver 

22 Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke 

uafhængig og kommer institutionens midler alene 

institutionens undervisningsvirksomhed t i l gode? 

X 
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Revisions- og kontrolområde 
Resultat 

af revisi-

onshand-

lingen 

JA NEJ 

Har 

punktet 

givet 

anled

ning til 

væsent

lige/kriti

ske be-

mærk-

ninger 

JA 

Punktet Punktet 

ud ikke 

skudt, relevant 

jf. revi

sions-

planen 

X 

(LBKnr. 880 § 29) 

23 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet 

vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret 

i . f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efter

kontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? 

(BEK nr, 1292 § 3)  

X 

24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. 

sociale klausuler? (BEK nr.1274 § 1 og BEK nr.1292 

bilag 1, nr.9)  

X 

25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i års

rapporten vedr. sociale klausuler? 

(BEK nr. 1274 § 2)  

X 

26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervis-

nmgsmiljøvurdering? 

(LOV nr. 166 §§ 6 og 7 samt BEK nr. 1292, bilag 1, 

nr. 8)  

X 

27 Har revisor vurderet, at evt. indgåede driftsoverens

komster om forberedende voksenundervisning (FVU) 

indeholder de krævede vilkår for varetagelsen af un-

dervisningspligten? (BEK nr. 973 § 19, stk. 1)  

7. Løn- og ansættelsesforhold 

28 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansættel

sesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsat-

te bestemmelser? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 

X 

29 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbre

ve i overensstemmelse med gældende regler og afta

ler, samt at institutionens personalesager er ajourfør-

te? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2)  

X 
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Revisions- og kontrolområde 
Resultat 

af revisi-

onshand-

lingen 

Har 

punktet 

givet 

anled

ning til 

væsent

lige/kriti

ske be

mærk

ninger 

Punktet 

ud

skudt, 

jf. revi

sions-

planen 

Punktet 

ikke 

relevant 

Revisions- og kontrolområde 

JA NEJ JA X X 

30 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af 

over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er 

korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af 

præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede 

personer? 

(BEKnr. 1292, bilag 1, nr. 2) 

X 

31 Har revisor vurderet at tillæg, vederlag og udgifts-

dækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med 

fastlagte regler herunder regler for lokalløn? 

(BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 

X 

32 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og hono

rarer er indberettet korrekt i SLS-systemet? 

(BEKnr. 1292,bilag l ,n r .2 ) 

X 

33 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i 

forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er 

sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne 

og /eller ansættelsesbekendtgørelsen - herunder at 

evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med 

gældende regler og aftaler? (BEK nr. 1292, bilag 1, 

nr. 2) 

X 

34 Er resultatlønskontrakten, efter revisors vurdering, 

indgået i overensstemmelse med retningslinjerne 

udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 6. december 

2011? 

X 

35 Er bestyrelsens resultatvurdering, efter revisors vur

dering, foretaget i overensstemmelse med retningslin

jerne udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 6. de-

X 
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Resultat Har Punktet Punktet 

Revisions- og kontrolområde af revisi- punktet ud ikke 

onshand- givet skudt, relevant 

lingen anled jf. revi

ning til sions-

væsent planen 

lige/kriti

ske be

mærk

ninger 

JA NEJ JA X X 

cember2011? 

8. Forvaltningsrevision - økonomistyring 

36 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens 

økonomistyring - herunder om der udarbejdes og 

løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? 

(BEK nr. 1292, § 8, stk. 3 og bilag 1, nr. 6.4) 

X 

37 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

skolens økonomistyring? (BEK nr. 1292 § 8, stk. 3) 

X 

9. Forvaltningsrevision - sparsommelighed 

38 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af spar

sommelighed? (BEKnr. 1292 § 8, stk. 3) 

X 

39 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

sparsommelighed? (BEKnr. 1292 § 8, stk. 3) 

X 

10. Forvaltningsrevision - produktivitet 

40 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens 

produktivitet? (BEK nr. 1292 § 8, stk. 3) 

X 

41 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

skolens 

produktivitet? (BEKnr. 1292 § 8, stk. 3) 

X 

11. Forvaltningsrevision - effektivitet 

42 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens 

effektivitet? (BEK ni. 1292 § 8, stk. 3) 

X 

43 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

skolens effektivitet? (BEK nr. 1292 § 8, stk. 3) 

X 
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Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne 

I kolonnen "Resultat" afkrydses 'JA' rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og revi

sor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger ti l punktet, 

skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revisionsprotokol

len. Dersom revisor svarer "ja" i resultatkolonnen vi l der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i 

kolonnen "væsentlige/kritiske bemærkninger". 

Der skal afkrydses i "Nej" rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er udført, 

og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, 

må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen 

"Punktet udskudt, j f . revisionsplanen" eller i kolonnen "punktet ikke relevant". 

En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, 

og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har 

vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen t i l de foreliggende 

omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. 

En afkræftende besvarelse forventes at give anledning t i l en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, 

men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen t i l 

de foreliggende omstændigheder. 

Regelhenvisning 

Tjeklisten refererer til følgende regelsæt: 

L B K nr. 880: Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok

senuddannelse m.v., j f . LBK nr. 880 af 8. august 2011. 

B E K nr. 973: Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, j f . 

BEK nr. 973 af 19. jul i 2007 med senere ændringer. 

L O V nr. 166: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, j f . LOV nr. 166 af 14. marts 2001. 

B E K nr. 1274: Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på 

selvejende uddannelsesinstitutioner, BEK nr. 1274 af 4. december 2006. 

B E K nr. 70: Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., j f . BEK nr.70 af 27. januar 2011. 

B E K nr. 1292: Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengym

nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., j f . BEK nr. 1292 af 12. december 2008. 

0 AV-vej ledningen: http://www.oes.dk/OEAV 
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7. Erklæring 

I henhold til Ministeriets revisionsbekendtgørelse af 12. december 2008 skal vi erklære: 

At vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, at vi under revisionen har mod

taget alle de oplysninger, v i har anmodet om, at revisionen ikke har givet anledning t i l bemærkninger 

med hensyn t i l , om de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at 

revisionen ikke har givet anledning t i l bemærkninger med hensyn t i l , om tilskudsgrundlag er opgjort i 

overensstemmelse med gældende regler. 

Esbjerg, den 20. marts 2013 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik H. Pedersen 
statsautoriseret revisor 
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