
Deloitte Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
Frodesgade 125 
Postboks 200 
6701 Esbjerg 

Telefon 79 12 84 44 
Telefax 79 12 84 55 
www.deloitte.dk 

Esbjerg Gymnasium 

RevisionsprotokoUat 
til arsrapport 2015 

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 



Deloitte 

Indholdsfortegnelse 

Side 

1. Revision af arsregnskabet 209 

1.1 Arsregnskabet 209 

1.2 Forhold af vassentlig betydning for vurdering af arsregnskabet 209 

1.2.1 Egenkapital, likviditet og fortsat drift 209 

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 209 

1.3.1 Generelle it-kontroller 210 

1.3.1.1 Outsourcede omrader 210 

1.3.2 Brugerrettigheder t i l Navision Stat (lokalt) 212 

1.3.3 Windowsadgang (lokalt) 212 

1.3.4 Draftelser med rektor og bestyrelse om besvigelser 212 

1.4 Finansiel revision af arsregnskabet 212 

2. Rapportering om udfort forvaltningsrevision 214 

2.1 Forvaltning af institutionens midler - okonomistyring 215 

2.2 Forvaltning af institutionens midler - sparsommelighed 215 

2.3 Forvaltning af institutionens midler - produktivitet 216 

2.4 Forvaltning af institutionens midler - effektivitet 217 

3. Juridisk kritisk revision 218 

4. 0vrige oplysninger 219 

4.1 Ledelsens regnskabserklaering og ikke-korrigerede fejl i arsregnskabet 219 

4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogforingsloven 219 

4.3 Radgivnings-og assistanceopgaver 219 

5. Konklusion pa den udforte revision 219 

5.1 Konklusion pa arets revision 219 

6. Revisionens formal og omfang samt ansvarsfordeling 220 

7. Erklaering 223 



Deloitte 209 

RevisionsprotokoUat til arsrapport 2015 

1. Revision af arsregnskabet 

1.1 Arsregnskabet 

V i har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte arsregnskab for 2015 for Esbjerg Gymnasium. 

Arsregnskabet udviser f0lgende: 

2015 2014 
t.kr. t.kr. 

Resultat 1.328 1.852 

Aktiver 64.941 90.184 

Egenkapital 19.096 17.768 

1.2 Forhold af vaesentlig betydning for vurdering af arsregnskabet 
Baseret pa vores revision skal vi fremhaeve folgende sasrlige forhold, der er af betydning for ledelsens 

vurdering af arsregnskabet: 

1.2.1 Egenkapital, likviditet og fortsat drift 

Institutionens egenkapital har udviklet sig saledes: 

t.kr. 

Egenkapital pr. 01.01.2015 17.768 

Arets resultat i henhold t i l arsregnskabet 1.328 

Egenkapital pr. 31.12.2015 19.096 

Institutionens resultatbudget for 2016, som blev forelagt bestyrelsen pa bestyrelsesmetdet den 11. no-

vember 2015, udviser et overskud pa 1.037 t.kr. Resultat for 2015 samt budget for 2016 er i trad med 

skolens bestoebelser pa at konsolidere sig. 

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. 

Formalet hermed er at pase, om der forefindes korrekte, trovasrdige og rettidige bogholderiregistrerin-

ger som grundlag for regnskabsaflasggelsen. Endvidere er formalet, at vurdere om institutionen efter 

forholdene har tilstraekkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler. 

V i har derudover kontrolleret, at institutionen overholder bogf0ringsloven. 
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V i anser institutionens bogforing saledes, at denne kan danne grundlag for opstilling af savel arsregn

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

etableret tilstraekkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtaegter og 

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

kontrolforanstaltninger t i l sikring af institutionens aktiver. Det skal dog bemaerkes, at institutionens 

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

nedenfor om brugerrettigheder i Navision Stat. 

Institutionen har designet de kontroller, der fremgar af regnskabsinstruksen. Pa udvalgte omrader har 

institutionen valgt at udarbejde saerlige instrukser. V i har pa den baggrund vurderet, at kontrolleme er 

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

marts 2012. Bilag 12 i regnskabsinstruksen omhandlende IT-sikkerhedsinstruks er opdateret i marts 

2016. 

Vores gennemgang, som baserer sig pa kontrol af stikpraver, har ikke givet anledning t i l vaesentlige 

bemaerkninger. 

1.3.1 Generelle it-kontroller 

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

platforme med henbHk pa at opna en velkontroUeret og sikker it-anvendelse og dermed understotte 

kontrollen i it-baserede forretningsprocesser. 

Institutionens it-systemer i 0konomiafdelingen er outsourcet t i l K M D (hosting og support af Data Wa-

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

Lectio). V i har gennemgaet de indhentede revisorerklaeringer pa it-kontroller i de outsourcede syste-

mer/platforme. 

1.3.1.1 Outsourcede omrader 

Navision Stat (generel erklaering dateret 29. januar 2016) 

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

ber 2015, i henhold t i l den fremlagte systembeskrivelse. Formalet har vaeret at pase at K M D overhol-

der gaeldende sikkerhedsmasssige retningslinjer og bestemmelser og at papege mangier eller andre 

forhold af betydning for opretholdelsen af et tilfredsstillende sikkerhedsniveau i KMD, i forhold til 

beskrivelsen af de etablerede kontroller. 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. januar - 3 1 . december 2015 hos 

KMD A/S har vaeret opretholdt i overensstemmelse med ledelsens erklaering, og at K M D i samrne 

periode har overholdt Persondatalovens bestemmelser. 
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SD L011 (generel erklaering om G I K dateret 9. februar 2016) 

Arbejde er udf0rt i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard IASE 3402 med hen-

blik pa at opna hoj grad af sikkerhed for konklusionen. Arbejdet har omfattet foresporgsler, observati

oner, samt vurdering og stikpravevis efterpravelse af den information, der er modtaget. 

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

der. 

Pa baggrund af den udfefrte revision har revisoreme erklasret, at ledelsens beskrivelse af de generelle 

it-kontroller er daskkende, og at de generelle it-kontroller i perioden 1. januar 2015 - 31. december 

2015 hos SD har vasret opretholdt i overensstemmelse med SD's sikkerhedsforskrift. 

It-revisor har papeget, at det er kundens eget ansvar at kontrollere for uautoriserede adgangsforsog pa 

liste SY58001. I den forbindelse kan vi oplyse, at lonmedarbejderen foretager gennemgang af listen 

over personer der har haft adgang i Silkeborg Data. Der kvitteres pa rapporten. 

SD Lon (erklaering om applikationskontroller dateret 9. februar 2016): 

Arbejdet er udfort i overensstemmelse med Internationale standarder ISAE 3000 DK med henblik pa 

at opna hoj grad af sikkerhed for konklusionen. Arbejdet omfatter foresporgsler, observationer, samt 

vurdering og stikpravevis efterprovelse af den information, der er modtaget. 

Pa baggrund af den udforte revision har revisoreme erklasret, at ledelsens beskrivelse af de manuelle 

applikationskontroller er daskkende og opretholdt i perioden 1. j anuar 2015 - 31. december 2015. 

Lectio (Version 5.273 dateret 20. februar 2009) 

Det skal bemasrkes, at nasrvasrende erklasring ikke daekker seneste version af Lectio. 

Erklaeringen tager stilling t i l , hvorvidt der i systemet er tilstraekkelige interne kontroller ti l sikring af 

fuldstasndig, nojagtig og rettidig behandling af godkendte transaktioner. At der er dokumentation for 

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

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

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

har omfattet foresporgsler, observationer samt stikprovevis efterpravning af information og materiale. 

For flere omrader har udforsel af kontrolleme vaeret pahvilet skoleme. Test af pagasldende kontroller 

har ikke vaeret underlagt revisionens arbejde. 

Det er revisors opfattelse, at de interne kontroller i tilknytning t i l Lectio version 5.273 sikrer en fuld-

staendig, najagtig og rettidig registering af godkendte transaktioner. Det er opfattelsen at funktionali-

teter i Lectio kan understotte kontrolleme hos skoleme, med henblik op at efterleve myndighedskrave-

ne som er offentliggjort af Ministeriet juni 2008, og angivet i leverandorens erklasring. 
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Revisor har identificeret enkelte forbedringsforslag t i l kontrolunderstottelsen i Lectio, hvortil der an-

befales at indarbejde programmerede kontroller t i l afdaskning af identificerede forhold. For leverando-

rens kommentarer henvises til revisors erklasring. 

V i kan konstatere, at der pa en anden skole i 2015 har vasret en sag, hvor der har vasret uautoriseret 

adgang t i l CPR-numre pa Lectio. Der v i l med den nye persondata forordning blive indfort skrappere 

krav t i l siloing af CPR numre. 

1.3.2 Brugerrettigheder til Navision Stat (lokalt) 

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

ger og opsastninger i systemet. Denne mulighed oger fleksibiliteten i det daglige arbejde med systemet, 

men samtidig oges risikoen for fejl og manglende funktionsadskillelser i systemet markant. I forbin-

delse med opgradering af Navision Stat den 12.01.2016 er superbruger funktionen asndret, saledes at 

en medarbejder pa skolen har faet tildelt superbruger funktionen. Det er med opgraderingen blevet 

muligt at se alle asndringer foretaget af superbruger i en log-funktion. 

1.3.3 Windowsadgang (lokalt) 

Esbjerg Gymnasiums egen systemadministrator gennemgar lejlighedsvis brugerlisten for at foretage 

oprydning i ikke aktive brugere. 

1.3.4 Droftelser med rektor og bestyrelse om besvigelser 

I forbindelse med planlasgning 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 

sasrlig risiko for besvigelser. 

V i har droftet risikoen for besvigelser pa institutionen med rektor samt formanden for institutionens 

bestyrelse. Droftelserne har ogsa 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, pastaede besvigelser eller formodninger om besvigelser, 

ligesom der ikke vurderes at vasre sasrlig risiko for vassentlige fejl i institutionens arsregnskab som 

folge af besvigelser. V i skal bemasrke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i arsrappor-

ten som f0lge af besvigelser. 

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

1.4 Finansiel revision af arsregnskabet 

Revisionen af institutionens arsregnskab har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgorelsen. 

Ved analysen har vi gennemgaet udvalgte konti og stikpravevis sammenholdt de enkelte posteringer 

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

tionens formal, samt at de er i overensstemmelse med forudsastningerne for de givne tilskud, love og 

andre forskrifter samt med indgaede aftaler, saedvanlig praksis og institutionens vedtasgter. 

V i har kontrolleret, at arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtg0relse nr. 70 af 

27. januar 2011 om statens regnskabsvassen mv. (regnskabsbekendtg0relsen), vejledning af 25. januar 

2016 om udarbejdelse af arsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Under-

visningsministeriet samt regler i Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning. 

Beholdmngseftersyn 

V i har foretaget uanmeldt beholdmngseftersyn den 26. november 2015. Beholdningseftersynet gav 

ikke anledning t i l bemasrkninger. 

Indtaegter 

Til brug for udbetaling af tilskud t i l institutionen har vi igennem 2015 foretaget attestationer. Attesta-

tionerne har vedrart institutionens elevgrundlag og omfattet bade direkte elevtaxametertilskud samt 

tilskud t i l fasllesudgifter, bygningsdrift samt pasdagogikumkandidater. 

V i har t i l grand for de enkelte attestationer udfort stikprovevise tests med henblik pa verificering af de 

oplyste data. 

Det er vores opfattelse, at indberetningerne er foretaget pa et palideligt grundlag i overensstemmelse 

med institutionens forretningsgange. 

Statstilskud for aret er afstemt t i l modtagne skrivelser fra Ministeriet for B0rn, Undervisning og Lige-

stilling. Samtidig er periodisering af disse tilskud kontrolleret. 

Lenrevision 

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

dende relevant dokumentation. 

V i har endvidere stikpravevis kontrolleret, om der udbetales korrekt kin i overensstemmelse med las-

rernes tjenestetidsplaner og lonindplacermger, herunder at organisationsaftaler og protokollater om 

arbejdstid er overholdt. V i har endvidere paset, at der ligger dokumentation pa opfolgning af resultat-

lonsaftaler. 

Lenadministration Silkeborg Data 

V i har paset, at institutionen har afstemt den udgiftsforte Ian til londata modtaget fra Silkeborg Data. 
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Balancen 

V i har paset, at der foreligger afstemninger og specifikationer af de vassentligste balanceposter. V i har 

gennemgaet disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i arsrapporten. 

V i har kontrolleret vaerdiansasttelsen af anlasgsaktiverne og har konstateret, at bestemmelseme i regn-

skabsbekendtgorelsen herom er overholdt. 

Andre tilgodehavender pa 534 t.kr. i arsregnskabet kan specificeres saledes: 

2015 2014 
t.kr. t.kr. 

Lonrefusion mv. 332 430 

Andre tilgodehavender 202 416 

534 846 

Anden gasldpa 1.222 t.kr. i arsregnskabet kan specificeres saledes: 
2015 2014 
t.kr. t.kr. 

Skyldig merarbejde 292 505 

Skyldig lokallon, slconnet 0 135 

Skyldig resultatlon 175 175 

Skyldig toldmoms 484 29 

Skyldig revisor 75 75 

Skyldig depositum, elevskabe 41 39 

0vrige skyldige omkostninger 155 201 

1.222 1.159 

Momskompensation 

V i har gennemgaet institutionens momskompensation og afgivet erklaering pa arsopgorelsen for 2015. 

V i har kontrolleret modtagne acontoudbetalinger fra Ministeriet for B0rn, Undervisning og Ligestil-

ling til underliggende tilskudsbreve og sikret, at den endelige afregning for regnskabsaret er registreret 

korrekt. 

2. Rapportering om udfort forvaltningsrevision 

Det fremgar af revisionsbekendtgorelsen, at revisionen skal udfores 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 undersoge og vurdere institutionens okonomistyring 

samt, hvorvidt institutionen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt. 
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V i har under vores forvahningsrevision ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemasrkninger 

vedrarende institutionens okonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores kon

klusion er blandt andet baseret pa de nogletal og andre oplysninger, der fremgar af arsrapporten. 

2.1 Forvaltning af institutionens midler - okonomistyring 
Institutionens okonomistyring tager sit udgangspunkt i et budget og en lobende budgetopfolgning. I 

arets lob udarbejdes perioderegnskaber med henblik pa at sammenholde det realiserede forlob med det 

planlagte og budgetterede forlob. V i finder, at der med den nasvnte forretningsgang er skabt et palide-

ligt grundlag for den okonomiske 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 formal, samt om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige 

normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og storrelse krasves af en hensigtsmaessig 

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 saledes, at der er budgetansvarlige inden for de enkelte omrader. 

Inden for de i budgettet fastsatte rammer har de budgetansvarlige et vist raderum ti l at foretage indkob 

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

at der ved indkob af diverse materialer er udvist normal sparsommelighed. 

Lan og gager 

I forbindelse med revisionen af Ion og gager er det konkluderet, at institutionen ikke afholder lonud-

gifter ti l for mange eller overkvalificerede personer. 

Placering af likviditet 

V i har paset, at institutionen ikke ligger inde med storre kontante beholdninger. En del af bankindesta-

enderne er i 2015 anvendt t i l delvis indfrielse af prioritetsgaslden. I forbindelse med den indfrielsen er 

laneomkostmnger og kurstab pa i alt 3,2 mio. kr. udgiftsfort i resultatopgorelsen. 

Investeringer 

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

storre investeringer. Institutionens bestyrelse drafter storre investeringer, inden disse besluttes, samt 

indhenter alternative tilbud fra flere leverandorer, inden et projekt besluttes og igangsaettes. 
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2.3 Forvaltning af institutionens midler - produktivitet 
Som et element i produktiviteten kan vi fra gennemgangen af arsopgorelseme for 2014/15 sammenfat-

te folgende vedrarende: 

Overarbejde 

Den samlede overtidsbetaling er faldet i 2015 i forhold t i l 2014 (fra 2.500 t.kr. i 2014 til 1.266 t.kr. i 

2015) og udgor ca. 2,2% af lonsummen mod ca. 4,1% af lonsummen i 2014. 

Undertimer 

Antallet af undertimer udgor for skolearet 2014/15 1.513 timer mod 2.352 timer i skolearet 2013/14. 

V i har indhentet forklaring pa de vassentligste. Faldet var forventet ifolge institutionen, idet den nye 

overenskomst ikke tillader overforsel af undertimer. V i har bemaerket, at 2 personer har mere end 100 

undertimer mod 5 personer i 2013/14. 

Produktivitet 

Den gennemsnitlige udgift t i l Ion og pension pr. arsvasrk (set for hele institutionen) er i 2015 faldet fra 

ca. 592 t.kr. t i l ca. 570 t.kr. 

Nogletal 

V i har fortaget en sammenligning af institutionens omkostninger pr. 100 arselever for 2014 samt ars

vasrk for 2014 med landsgennemsnittet for de gymnasier, der har et antal arselever, der ligger over 

700. (81 gymnasier med et gennemsnit pa 921 arselever) 

E G E G Gns. 
2015 2014 2014 

mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Omkostninger pr 100 arselever (mio. kr.) 

Undervisningens gennemforsel 6,4 6,4 6,0 

Ledelse og administration 0,7 0,7 0,7 

Bygningsdrift 1,0 1,0 1,2 

Arsvaerk pr. 100 arselever 11,1 11,2 11,6 
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Det ses af ovenstaende, at Esbjerg Gymnasium pa alle omrader bort set fra undervisningens gennem-

forsel ligger lidt under landsgennemsnittet i 2014. 

2.4 Forvaltning af institutionens midler - effektivitet 
Begrebet "forvaltningsrevision - effektivitet" omfatter en stillingtagen ti l , hvorvidt institutionen nar 

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

omtalt i ledelsesberetningen. 

Skolearet igennem foretager lserere og ledelse lobende evalueringer af afviklingen af enkelte undervis-

ningsforlob, som er planlagt for de enkelte fag. 

Herudover er opfyldelsen af institutionens handleplaner et vassentligt element i ledelsens resultatlons-

kontrakter. V i har ved den udforte revision af resultatlonskontrakterne for skolearet 2014/15 set, at der 

er foretaget opfolgning pa de fastlagte mal i kontrakteme. 

Det er vores opfattelse, at Esbjerg Gymnasium har fokus pa effektivitet. 

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

af Ministeriet for Bom, Undervisning og Ligestilling med resultatlonskontrakter for skolens ledelse. 

Der er indgaet og evalueret aftaler med skolens ledelse (7 personer) for skolearet 2014/15. 

V i har stikprovevist gennemgaet malrapporteringen for kontrakteme for 2014/15 og vi har gennemgaet 

resultatlonskontrakten for 2015/16 og paset udvikling i forhold til 2014/15. 

Vores revision har ikke givet anledning t i l bemasrkninger. 
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Budgetopfelgning 

Vi har nedenfor sammenlignet resultatopgorelsen for 2015 med budgettet for 2015. 

Budget-
Resultat Budget afvigelse 

2015 2015 2015 
t.kr. t.kr. t.kr. 

Statstilskud 75.156 74.129 1.027 

Deltagerbetaling og andre indtasgter 1.555 1.723 (168) 

Indtaegter 76.711 75.852 859 

Lonninger (59.300) (61.270) 1.970 

Lomefusion 1.610 1.543 67 

Resultat (57.690) (59.727) 2.037 

Afskrivninger (1.980) (1.937) (43) 

Bygningsdrift og vedligehold (2.832) (3.032) 200 

0vrige driftsomkostninger (8.642) (9.200) 558 

Finansielle poster (4.239) (1.150) (3.089) 

(17.693) (15.319) (2.374) 

Resultat 1.328 806 522 

Institutionens resultat for 2015 oversteg saledes forventningeme med 522 t.kr. i forhold t i l budget 

godkendt pa bestyrelsesmodet den 18.03.2015. Der har ikke vasret sa stort et frafald, hvorfor indtasg-

teme er over det budgetterede. Omkostningeme ti l lonninger er lavere end det budgetterede, hvilket 

skyldes at det har vasret muligt at styre merarbejdeudbetalingen. Endvidere skyldes faldet lasrerafgang 

i sommeren 2015. Ornkostningerne t i l finansielle poster er vassentlig over budgettet, hvilket skyldes 

kurstab og laneomkostninger i forbindelse med delvis indfrielse af prioritetsgaslden. 

3. Juridisk kritisk revision 

V i har paset at skolen ikke har indgaet lejemal med en uopsigelighed pa mere end 10 ar, og at skolen 

ikke ejer bygninger med henblik pa udlejning. 
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4. 0vrige oplysninger 

4.1 Ledelsens regnskabserklaering og ikke-korrigerede fejl i arsregnskabet 
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare omrader har ledelsen afgivet en regnskabserklasring 

over for os vedrarende arsregnskabet for 2015. 

Heri har institutionens rektor blandt andet erklasret: 

• At der ikke er konstateret besvigelser i det forlobne regnskabsar, og 

• At der er taget skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen. 

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet. 

4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoUer og overholdelse af bogforingsloven 
V i har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifolge institutionslovgivnin-

gen er palagt med hensyn til at oprette og fore boger, fortegnelser og protokoUer mv. 

4.3 Radgivnings- og assistanceopgaver 
V i har som led i den ordinasre revision af arsregnskabet afgivet erklasring om: 

© Elevtal pa stx, hf, ib, brobygning og introduktionskurser 

• Antal pasdagogikumkandidater 

® Antal dimitterende elever (fasrdiggorelse) og elever med A-niveaufag 

• Momskompensationsordningen 

• Klassekvotienter pa nye STX- og hf-klasser 

Vores arbejde i forbindelse med ovennasvnte har ikke givet anledning t i l bemasrkninger. 

5. Konklusion pa den udforte revision 

5.1 Konklusion pa arets revision 

Hvis bestyrelsen godkender arsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne arsregnskabet med en 

revisionspategning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 
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6. Revisionens formal og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores protokollat af 18. marts 2015 er revisionens formal, omfang og udforelse, revisors rapportering 

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

faler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer far udleveret et eksemplar heraf. 

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Arsregnskabsloven krasver imidlertid, at vi gen-

nemlaeser ledelsesberetningen for at pase, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem

melse med arsregnskabet og de informationer, som vi i ovrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlassmng omfatter ogsa en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold t i l arsregnskabsloven skal indga i ledelsesberetningen. Vi skal her-

efter pa baggrund af vores gennemlaesning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med arsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlaengelse af vores revisionspategning pa arsregnskabet. 
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Revisortjeklisten 

Forord til Revisortjekliste 

Revisortjeklisten udarbejdes t i l brug for styrelsens gennemgang af arsrapporter for de regulerede insti-

tutioner. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlaegningen af tilsyn samt til stati-

stiske formal. 

Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning t i l revisionen af arsregnskabet. Tjeklisten er 

en del af revisionsprotokollatet t i l arsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres fort-

lobende. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning 

t i l styrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af Styrelsen. 

Besvarelsen af tjeklistens enkelte sporgsmal kan vaere baseret pa stikprovevise undersogelser vedra

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

af forholdene. Revisionen udfores ikke med henblik pa at afgive saerskilte konklusioner om enkeltsta-

ende forhold i regnskabsaflaeggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udfores med 

saerlig henblik pa besvarelse af tjeklisten. 

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke traede i stedet for forbehold eller supplerende oplysninger i 

revisionspategningen eller omtale i revisionsprotokollat af den udforte revision og konklusion vedra

rende risikoomraderne, j f . § 20, stk. 4, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revi- 

sionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgorelse om revision og tilskudskontrol m.m. 

ved regulerede institutioner. 

Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne 

I kolonnen "Afsnit i protokollat" anfores afsnit i revisionsprotokollat. Ved hvert afsnit skal der foreta-

ges en afkrydsning enten i kolonne "Kritiske bemaerkninger", "Vaesentlige anbefalinger", "Ingen kriti-

ske bemaerkninger", "Udskudt til naeste ar" eller "Ikke relevant". 
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Oplysning om revisors pategning pa arsregnskabet 

Revisors pategning 

X Uden forbehold og supplerende oplysninger 

Forbehold om fortsat drift (going concern) 

Forbehold om ovrige forhold 

Supplerende oplysninger om fortsat drift (going concern) 

Supplerende oplysninger om, at sammenligningstal i resultatopgorelsen i 

form af resultatbudget, ikke er underlagt revision 

Supplerende oplysninger om ovrige forhold 

Afsnit Ingen 
i Kritiske Vaesentlige kritiske Udskudt, jf. 

proto- bemaerk- anbefa- bemaerk- revisions- Ikke 
Punkt Revisortjekliste kollat ninger linger ninger planlaegning relevant 

Har revisionen givet anledning til kritiske 
bemaerkninger eller vaesentlige anbefa-
linger vedrerende  
Overordnede kommentarer og risikofaktorer 

1. Opfolgning pa bemaerkninger og anbe-
falinger fra sidste ars revisionsprotokol

lat 

X 

2. Forhold af vaesentlig betydning for 
vurdering af arsregnskabet og/eller 
forvaltningen 

1.2 X 

3. Tilsynssager hos Rigsrevisionen, styrel

sen mv. 

X 

Finansiel revision 

4. Juridisk-kritisk revision 3 X 

5. Forretningsgange og interne kontroller, 
dispositioner, registreringer og regn-
skabsaflaeggelse 

1.3 
X 

6. Den generelle it-sikkerhed pa det admi
nistrative omrade 

1.3.1 
X 

7. Statstilskud 
1.4 

X 

8. L o n 
1.4 

X 

9. Indtaegtsdaekket virksomhed ( IDV) X 

10. Andre vaesentlige omrader X 

Forvaltningsrevision 

11. 0konomistyring 2.1 X 

12. Sparsommelighed 2.2 X 

13. Produktivitet 2.3 X 

14. Effektivitet 2.4* X 
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7. Erklaering 

I henhold til Ministeriets revisionsbekendtgorelse af 12. december 2008 skal vi erklasre: 

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

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

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

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

overensstemmelse med gaeldende regler. 

Esbjerg, den 15. marts 2016 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik H. Pedersen 
statsautoriseret revisor 

Fremlagt pa bestyrelsesmodet den 15.03.2016 

Emil Botcher Jensen 

Ihp-blc 
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