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Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

1. Revision af årsregnskabet

1.1 Årsregnskabet

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2014 for Esbjerg Gymnasium og

HF. Årsregnskabet udviser følgende:

2014 2013
t.kr. t.kr._______ _______

Resultat 1.852 5.222

Aktiver 90.185 90.074

Egenkapital 17.768 15.917

1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltnin-

gen

1.2.1 Egenkapital, likviditet og fortsat drift

Institutionens egenkapital har udviklet sig således:

t.kr._______

Egenkapital pr. 01.01.2014 15.916

Årets resultat i henhold til årsregnskabet 1.852_______

Egenkapital pr. 31.12.2014 17.768_______

Institutionens resultatbudget for 2015, som blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 10. no-

vember 2014, udviser et overskud på 981 t.kr. Resultat for 2014 samt budget for 2015 er i tråd med

skolens bestræbelser på 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.

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.

Vi har derudover kontrolleret, at institutionen overholder bogføringsloven.
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Vi 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 til 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, jf.

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. Vi 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 til væsentlige

bemærkninger.

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 til KMD (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 områder

Navision Stat (generel erklæring dateret 19. januar 2015)

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

ber 2014, i henhold til den fremlagte systembeskrivelse. Formålet har været at påse at KMD overhol-

der gældende sikkerhedsmæssige retningslinjer og bestemmelser og at påpege mangler 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 – 31. december 2014 hos

KMD 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 GIK dateret 31. januar 2015)

Arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard IASE 3402 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 2014 – 31. december

2014 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. I den forbindelse kan vi oplyse, at lønarbejderen foretager gennemgang af listen over

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

SD Løn (erklæring om applikationskontroller dateret 31. januar 2015):

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.

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

applikationskontroller er dækkende og opretholdt i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014.

Lectio (Version 5.273 dateret 20. februar 2009)

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

Erklæringen tager stilling til, 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 til, 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.

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.
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Revisor har identificeret enkelte forbedringsforslag til kontrolunderstøttelsen i Lectio, hvortil der an-

befales at indarbejde programmerede kontroller til afdækning af identificerede forhold. For leverandø-

rens kommentarer henvises til revisors erklæring.

1.3.2 Brugerrettigheder til 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.

Der er alene 1 superbruger oprettet i Navision Stat, som er tildelt KMD. Brugen af denne er person-

henførbar og underlagt KMD’s IT sikkerhed og den eksterne revision heraf.

1.3.3 Windowsadgang (lokalt)

Esbjerg Gymnasium og HF’s egen systemadministrator gennemgår lejlighedsvis 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.

Vi 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. Vi 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 årsregnskabet

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.

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

27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af 28. januar

2015 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Under-

visningsministeriet samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Beholdningseftersyn

Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 11. december 2014. Beholdningseftersynet gav

ikke anledning til bemærkninger.

Indtægter

Til brug for udbetaling af tilskud til institutionen har vi igennem 2014 foretaget attestationer. Attesta-

tionerne har vedrørt institutionens elevgrundlag og omfattet både direkte elevtaxametertilskud samt

tilskud til fællesudgifter, bygningsdrift samt pædagogikumkandidater.

Vi har til 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 til modtagne skrivelser fra Undervisningsministeriet. Samtidig er perio-

disering af disse tilskud kontrolleret.

Lønrevision

Vi har stikprøvevis kontrolleret, om der for hver medarbejder forefindes en "personalesag" indehol-

dende relevant dokumentation.

Vi 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. Vi har endvidere påset, at der ligger dokumentation på opfølgning af resultat-

lønsaftaler.

Lønadministration Silkeborg Data

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

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

gennemgået disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i årsrapporten.

Vi har kontrolleret værdiansættelsen af anlægsaktiverne og har konstateret, at bestemmelserne i regn-

skabsbekendtgørelsen herom er overholdt.

Andre tilgodehavender på 847 t.kr. i årsregnskabet kan specificeres således:

2014 2013
t.kr. t.kr._______ _______

Lønrefusion mv. 430 243

Andre tilgodehavender 417 266_______ _______

847 509_______ _______

Anden gæld på 1.159 t.kr. i årsregnskabet kan specificeres således:
2014 2013
t.kr. t.kr._______ _______

Skyldig merarbejde 505 339

Skyldig lokalløn, skønnet 135 140

Skyldig resultatløn 175 175

Skyldig vand og varme 0 25

Restbevilling til renovering af naturfagslokaler 0 237

Restbevilling til fjernelse af PCB affald 0 1.506

Skyldig toldmoms 29 0

Skyldig revisor 75 75

Skyldig depositum, elevskabe 39 37

Øvrige skyldige omkostninger 201 175_______ _______

1.159 2.709_______ _______

Momskompensation

Vi har gennemgået institutionens momskompensation og afgivet erklæring på årsopgørelsen for 2014.

Vi har kontrolleret modtagne acontoudbetalinger fra Undervisningsministeriet til underliggende til-

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

samt, hvorvidt institutionen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt.

Vi har under vores forvaltningsrevision ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger

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

klusion er blandt andet baseret på 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. Vi 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 til 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 råderum til at foretage indkøb

af materialer mv. Under hensyntagen til institutionens budget og budgetstyring er vi af den opfattelse,

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

Løn og gager

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

gifter til for mange eller overkvalificerede personer.

Placering af likviditet

Institutionen har henover 2014 haft væsentlige bankindeståender, som ikke har været forrentet. Det er

oplyst, at en del af bankindeståenderne er anvendt i 2015 til delvis indfrielse af prioritetsgælden.

Investeringer

Vi har forespurgt ledelsen om institutionens forretningsgange med hensyn til 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.
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2.3 Forvaltning af institutionens midler – produktivitet

Som et element i produktiviteten kan vi fra gennemgangen af årsopgørelserne for 2013/14 sammenfat-

te følgende vedrørende:

Overarbejde

Den samlede overtidsbetaling er faldet lidt i 2014 i forhold til 2013 (fra 2.937 t.kr. i 2013 til 2.500 t.kr.

i 2014) og udgør ca. 4,1% af lønsummen mod ca. 5,2% af lønsummen i 2013.

Undertimer

Antallet af undertimer udgør for skoleåret 2013/14 2.352 timer mod 2.281 timer i skoleåret 2012/13.

Vi har indhentet forklaring på de væsentligste. Stigningen var forventet ifølge institutionen, idet den

nye overenskomst ikke tillader overførsel af undertimer. Vi har bemærket, at 5 personer har mere end

100 undertimer mod 8 personer i 2012/13. For nogle af disse er personlige årsager grunden til stignin-

gen.

Produktivitet

Den gennemsnitlige udgift til løn og pension pr. årsværk (set for hele institutionen) er i 2014 steget fra

ca. 564 t.kr. til ca. 592 t.kr.

Nøgletal

Vi har fortaget en sammenligning af institutionens omkostninger pr. 100 årselever for 2013 samt års-

værk for 2013 med landsgennemsnittet for de gymnasier, der har et antal årselever, der ligger over

700. (76 gymnasier med et gennemsnit på 926 årselever)

EG EG Gns.
2014 2013 2013

mio.kr. mio.kr. mio.kr._______ _______ _______

Omkostninger pr 100 årselever (mio. kr.)

Undervisningens gennemførsel 6,4 5,9 6,1

Ledelse og administration 0,7 0,6 0,7

Bygningsdrift 1,0 1,0 1,2

Årsværk pr. 100 årselever 11,2 11,0 11,6
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Det ses af ovenstående, at Esbjerg Gymnasium og HF på alle områder ligger lidt under landsgennem-

snittet i 2013.

2.4 Forvaltning af institutionens midler - effektivitet

Begrebet ”forvaltningsrevision - effektivitet” omfatter en stillingtagen til, hvorvidt institutionen når

sine mål - herunder kvalitative mål - set i forhold til 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. Vi har ved den udførte revision af resultatlønskontrakterne for skoleåret 2013/14 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 Undervisningsministeriet med resultatlønskontrakter for skolens ledelse. Der er indgået og evalueret

aftaler med skolens ledelse (6 personer) for skoleåret 2013/14.

Vi har stikprøvevist gennemgået målrapporteringen for kontrakterne for 2013/14 og vi har gennemgået

resultatlønskontrakten for 2014/15 og påset udvikling i forhold til 2013/14.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Budgetopfølgning

Vi har nedenfor sammenlignet resultatopgørelsen for 2014 med budgettet for 2014.

Budget-
Resultat Budget afvigelse

2014 2014 2014
t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______

Statstilskud 76.743 76.160 583

Deltagerbetaling og andre indtægter 1.769 1.400 369_______ _______ _______

Indtægter 78.512 77.560 952_______ _______ _______

Lønninger (62.643) (59.216) (3.427)

Lønrefusion 2.268 1.800 468_______ _______ _______

Resultat (60.375) (57.416) (2.959)_______ _______ _______

Afskrivninger (1.847) (2.086) 239

Bygningsdrift og vedligehold (2.908) (3.735) 827

Øvrige driftsomkostninger (9.239) (10.521) 1.282

Finansielle poster (2.291) (2.376) 85_______ _______ _______

(16.285) (18.718) 2.433_______ _______ _______

Resultat 1.852 1.426 426_______ _______ _______

Institutionens resultat for 2014 oversteg således forventningerne med 426 t.kr. i forhold til budget

godkendt på bestyrelsesmødet den 24.03.2014. Der har ikke været så stort et frafald, hvorfor indtæg-

terne er over det budgetterede. Omkostningerne til lønninger har været væsentligt over budgettet, hvil-

ket skyldes flere lærere på barsel og sygdom end forventet. Ligeledes har udbetalingen af merarbejde

været større end forventet. Driften af bygningerne har været lavere end det budgetterede på grund af

mild vinter og mindre vedligeholdelse. Øvrige driftsomkostninger har ligeledes været lavere end det

budgetterede, da statens selvforsikring ikke er anvendt.
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3. Revisorchecklisten

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

revisorcheckliste. Vi skal fremhæve følgende punkter fra vores gennemgang af områderne i checkli-

sten.

Regnskabsinstruks (punkt 9 og 10)

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

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

adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner.

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 vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik

og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvilke foranstaltninger institutionen vil 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 under ”Særlige specifikationer”

i årsrapporten.

Institutionens revisor skal ifølge bekendtgørelsens § 4 og ifølge bilag til revisionsbekendtgørelsen

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

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

værksmindstegrænsen er tæt på opnået, idet den udgør 2,9% i 2014 mod 3,0% i 2013.

4. Øvrige oplysninger

4.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet

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

over for os vedrørende årsregnskabet for 2014.

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.
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Institutionen har i årets løb købt laboratorieudstyr hos Waldner i Tyskland. Waldner har sendt faktura-

er med tysk moms. Der er risiko for at denne moms, ca. 362 t.kr., ikke kan refunderes. Forholdet for-

søges p.t. afklaret.

Ellers er alle fejl konstateret under revisionen rettet.

4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge institutionslovgivnin-

gen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv.

4.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver

Vi har som led i den ordinære revision af årsregnskabet afgivet erklæring om:

 Elevtal på stx, hf, brobygning og introduktionskurser

 Antal pædagogikumkandidater

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

 Momskompensationsordningen

 Klassekvotienter på nye STX- og hf-klasser

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

5. Konklusion på den udførte revision

5.1 Konklusion på årets revision

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

revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling

Det er revisionens formål at styrke årsrapportens troværdighed. Vi vil undersøge, hvorvidt årsrappor-

ten er udarbejdet i overensstemmelse med givne tilskud, love, vedtægter og andre forskrifter samt med

indgåede aftaler og sædvanlig praksis samt relevante regnskabsstandarder. Endvidere foretages en

vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, som er

omfattet af årsrapporten.

Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1292 af 12. de-

cember 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser

og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen) samt ministeriets revisorcheckliste, som

er vedhæftet denne revisionsprotokol. Vores revision udføres derudover i henhold til danske revisions-

standarder og god offentlig revisionsskik.
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Bekendtgørelsen kræver endvidere, at vi foretager forvaltningsrevision og herunder foretager en vur-

dering af kvaliteten af institutionens økonomistyring, samt forvaltning af ressourcer i tilknytning til

sparsommelighed, effektivitet og produktivitet.

Revisionen vil således blive planlagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og

gældende revisionsstandarder og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at ho-

vedvægten lægges på de poster i årsrapporten og de dele af institutionens regnskabs- og rapporterings-

systemer, samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisionen sigter

ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af års-

rapporten.

Som grundlag for vores risikovurdering vil vi indhente informationer om blandt andet følgende for-

hold vedrørende institutionen:

 Relevant lovgivning, vejledninger fra Undervisningsministeriet og andre eksterne forhold

 Aktiviteter og anvendt regnskabspraksis

 Mål, strategier og tilhørende forretningsrisici

 Forretningsgange og institutionens interne kontrolsystem

Som led i vores revisionsplanlægning skal vi gennemgå institutionens overordnede interne kontrolsy-

stem og specifikke kontroller, herunder kontroller i regnskabsprocessen og generelle it-kontroller for

at kunne foretage en målrettet risikovurdering.

Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi

ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og årsrap-

portens rigtighed. I forbindelse hermed vil vi teste de interne kontroller i det omfang, vi finder det

nødvendigt for revisionen af årsrapporten, ligesom vi vil gennemgå it-anvendelsen under hensyntagen

til dennes betydning for institutionens årsrapport.

Revisionen omfatter tillige en vurdering og stillingtagen til informationerne i ledelsesberetningen (års-

rapporten), den anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn.

Væsentlige fejl i årsrapporten kan skyldes såvel utilsigtede som tilsigtede handlinger og undladelser.

Muligheden for at hindre væsentlige fejl, herunder besvigelser og uregelmæssigheder, beror først og

fremmest på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en be-

tryggende intern kontrol.
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Under revisionen vil vi med den fornødne professionelle skepsis have opmærksomheden henledt på

forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi vil i forbindelse med planlæg-

ningen af revisionen indhente

 ledelsens vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde væsentlige fejl som følge af

besvigelser,

 ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer ledelsen har indført for at imødegå

sådanne risici samt

 ledelsens kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigel-

ser.

Vi skal forespørge institutionens bestyrelse om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og proce-

durer, ledelsen har iværksat for at identificere og reagere på risikoen for besvigelser i institutionen, og

de interne kontroller, institutionen har implementeret for at forebygge disse risici.

Vi skal derudover spørge bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede

besvigelser, der påvirker institutionen.

Under udførelsen af revisionen skal vi foretage specifikke revisionshandlinger, der er rettet imod le-

delsens mulighed for at tilsidesætte etablerede interne kontroller.

Herudover skal vi kontrollere, at årsrapporten er afstemt til den underliggende bogføring, ligesom vi

skal gennemgå væsentlige posteringer og reguleringer, der er foretaget som led i udarbejdelsen af års-

rapporten.

Fejl i årsrapporten, der er en følge af besvigelser og uregelmæssigheder, vil dog ikke nødvendigvis

blive opdaget under revisionen, da fejl af denne type sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Hvis vi

konstaterer forhold, der giver formodning herom, vil vi efter nærmere aftale med institutionens ledelse

foretage yderligere undersøgelser med henblik på at få afkræftet eller bekræftet formodningens rigtig-

hed.

I henhold til lovgivningen har vi en pligt til at underrette hvert medlem af ledelsen, såfremt vi under

revisionen bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomi-

ske forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge i tilknytning til udførelsen af deres hverv for institu-

tionen. Denne underretning skal ske, såfremt vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen ved-

rører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i revisions-

protokollatet. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne

skridt til at standse forbrydelsen, er det vores pligt straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Øko-

nomisk Kriminalitet.
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6.1 Revisionens udførelse - årsrapporten

Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen. Revisionen er ikke afsluttet,

før ledelsen har taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsrapporten med revisionspå-

tegning.

Udførte revisionshandlinger i årets løb skal derfor betragtes som et led i revisionen af årsrapporten.

Omfanget af vores arbejde fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for

væsentlig fejlinformation i årsrapporten.

6.1.1 Revision i årets løb

Forskellige områder såsom taxametertilskud, andre driftsindtægter og udgifter, lønninger og gager vil

blive gennemgået med henblik på at konstatere, om tilrettelæggelsen af institutionens forretningsgange

og bogføring er foretaget på en hensigtsmæssig samt kontrolmæssig forsvarlig måde, og om for-

skrifter, vejledninger mv. er fulgt.

Forvaltningsrevisionen retter sig ikke specifikt mod årsregnskabet, og vi kan afslutte undersøgelser af

områder af institutionens forvaltning såvel i årets løb, som i forbindelse med årsafslutningen.

Sideløbende hermed vil vi kontrollere udarbejdelse og rapportering af forbrugstal til brug for den lø-

bende styring.

Vi vil foretage uanmeldte beholdningseftersyn og i denne forbindelse afstemme bank- og girokonti

samt andre likvide beholdninger. I det omfang det er nødvendigt, vil vi ved stikprøver udsende saldo-

meddelelser til institutionens debitorer samt foretage sammenholdelse med opgørelser, specifikationer,

korrespondance og bogføring.

6.1.2 Revision af årsrapporten

Ved revisionen af årsrapporten vil vi overbevise os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører instituti-

onen, og at de er indregnet og målt forsvarligt. Vi vil endvidere overbevise os om, at de gældsforplig-

telser og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der påhviler institutionen, er indreg-

net og målt forsvarligt. Desuden vil vi påse at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret

i årsrapporten. Revisionen vil tillige omfatte en vurdering og efterprøvning af finansielle og ikke-

finansielle oplysninger i ledelsesberetningen, herunder om ledelsesberetningen bidrager til, at årsrap-

porten som helhed er retvisende.

Vi vil undersøge, om alle væsentlige begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen er korrekt

medtaget i årsrapporten.
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Med baggrund i ledelsens vurdering aflægges årsrapporten sædvanligvis med fortsat drift for øje. Le-

delsens vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger vedrørende institutionens ud-

vikling, herunder særligt forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i revisionen stilling til ledel-

sens vurdering.

I forbindelse med revisionen af årsrapporten vil vi i overensstemmelse med god revisionsskik bede

institutionens daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt revi-

derbare områder. Dette kan omfatte oplysninger om eventualforpligtelser i form af pantsætninger,

garantistillelser, retssager samt besvigelser, ledelsesberetningen, transaktioner med nærtstående parter,

miljøforhold, begivenheder efter balancedagen samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig

risiko eller usikkerhed.

Når vi som led i vores revision baserer denne på information udarbejdet af institutionen, skal vi udføre

revisionshandlinger for at fastslå, om den modtagne information er nøjagtig og fuldstændig.

Hvis vi under vores revision konstaterer fejl i årsrapporten, skal vi meddele institutionens ledelse dis-

se, ligesom vi skal bede ledelsen om at korrigere de fundne fejl. Institutionens daglige ledelse skal

udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsrapporten, som er konstateret under revi-

sionen, enkeltvis og sammenlagt, vurderes at være uvæsentlige for årsrapporten som helhed.

Vi vil foretage en helhedsvurdering af årsrapporten, herunder hvorvidt oplysningerne i ledelsesberet-

ningen og noter mv. giver tilstrækkelig supplerende information til, at institutionens økonomiske ud-

vikling kan bedømmes på grundlag af årsrapporten.

Som foreskrevet i lovgivningen vil vi særskilt påse, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af

regnskabsmateriale er overholdt. Vi vil endvidere kontrollere overholdelsen af de pligter, som er på-

lagt bestyrelsen med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv.

6.2 Ansvarsfordeling

Revisionen bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten/åbnings-

balancen mellem institutionens ledelse og revisor:

6.2.1 Ledelsens ansvar

Det er rektors ansvar, at institutionens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler og

Undervisningsministeriets særlige forskrifter for gymnasier, samt at formueforvaltningen foregår på

betryggende måde blandt andet ved etablering af et pålideligt internt kontrolsystem.
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Det er bestyrelsens ansvar, at institutionens bogføring, regnskabsforhold og formueforvaltning kon-

trolleres på en efter institutionens forhold tilfredsstillende måde, og at det nødvendige grundlag for

revision er til stede.

Det er bestyrelsens og rektors ansvar, at det gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registre-

rings- og kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fejl så vidt muligt forebygges samt opda-

ges og korrigeres.

Bestyrelse og rektor har endvidere ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport, der opfylder

lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder. Det er

ligeledes ledelsens ansvar, at revisor har adgang til samtlige de oplysninger, som revisor anser for

nødvendige til løsning af revisionsopgaven.

Bestyrelsen skal underskrive fremlagte revisionsprotokollater som bekræftelse på, at hvert bestyrel-

sesmedlem har gennemlæst protokollatet og er bekendt med indholdet.

6.2.2 Revisors ansvar

Det er revisors ansvar at kontrollere, at den udarbejdede årsrapport/åbningsbalance opfylder lovgiv-

ningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder, og herunder

vurdere den anvendte regnskabspraksis samt de af ledelsen afgivne oplysninger og udøvede regn-

skabsmæssige skøn. Det er endvidere vores ansvar at kontrollere, at årsrapporten/åbningsbalancen

ikke indeholder væsentlige fejl, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og gældende praksis,

samt at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler og driften

af den selvejende institution.

Ifølge revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af erklæ-

ringer, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget

brug. Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til

andre regnskabsbrugere end Undervisningsministeriet.

Det er ikke vores opgave at udføre revision for at udøve kritik af institutionens forretningsmæssige

dispositioner.

I det omfang vi efter aftale med institutionens ledelse yder rådgivning og assistance, eksempelvis i

forbindelse med udarbejdelse af årsrapport, har vi som rådgivere et selvstændigt ansvar herfor.
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6.3 Revisors rapportering

Som afslutning på revisionen vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning. Når der er tale

om en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger, er denne udtryk for,

 at årsrapporten er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes

krav til regnskabsaflæggelsen, og

 at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, pengestrømme,

finansielle stilling samt resultatet af institutionens aktiviteter.

Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis:

1. årsrapporten ikke opfylder krav om, at den skal give et retvisende billede af institutionens akti-

ver og passiver, finansielle stilling samt resultatet, eller den ikke opfylder andre tilsvarende ge-

nerelle kvalitetskrav

2. årsrapporten ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at

udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er helt ubetydelige

3. usikkerhed vedrørende opgørelsen af årsrapporten eller usædvanlige forhold, som har påvirket

den, ikke er tilstrækkeligt oplyst

4. årsrapporten er behæftet med fejl eller mangler

5. årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen

ikke er opfyldt

6. forhold af betydning for årsrapporten ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor

7. revisor ikke kan nå til en konklusion vedrørende dele af årsrapporten eller årsrapporten som

helhed

8. årsrapporten i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre

bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.

Vi er endvidere af Undervisningsministeriets bekendtgørelse pålagt, såfremt vi bliver opmærksomme

på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med for-

valtningen af institutionens midler, straks at underrette institutionens bestyrelse og påse, at bestyrelsen

inden 3 uger sender indberetning til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen sammen med vores

bemærkninger. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Undervisningsministeriet og Rigsrevisi-

onen.

Vi er endvidere af Undervisningsministeriets bekendtgørelse pålagt, såfremt fortsættelse af institutio-

nens drift er usikker af økonomiske grunde, straks at underrette institutionens bestyrelse og påse, at

bestyrelsen inden 5 hverdage sender indberetning til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen

sammen med vores bemærkninger. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Undervisningsmini-

steriet og Rigsrevisionen.
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I tilslutning til revisionens afslutning vil vi afgive et revisionsprotokollat til årsrapporten, hvori vi i

hovedtræk vil omtale hvilke revisionsarbejder, der er udført. Ligeledes vil vi i dette revisionsprotokol-

lat informere bestyrelsen om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsrapporten, som ledelsen har vurderet

som uvæsentlige for årsrapporten som helhed. Hvis vi i forbindelse med revisionen af årsrapporten har

fået forelagt interne specifikationer, rapporter eller lignende, som efter vores opfattelse er nødvendige

for ledelsens stillingtagen til årsrapporten, vil vi henvise hertil i protokollatet.

Revisionsprotokollatet vil blive udarbejdet i henhold til gældende revisionsbekendtgørelse, således at

denne tilgodeser såvel institutionens bestyrelse som tilskudsyder (Undervisningsministeriet samt Rigs-

revisionen). I tilknytning hertil vil der blive udarbejdet den af Undervisningsministeriet påkrævede

revisorcheckliste.

Herudover vil vi i årets løb afgive revisionsprotokollater, når vi har udført revisionsarbejder, der kan

danne grundlag for selvstændige konklusioner, eller når vi i øvrigt anser dette for påkrævet.

Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer væsentlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæs-

sigheder i institutionens regnskabs- og registreringssystemer samt øvrige forretningsgange mv., vil

dette blive meddelt institutionens daglige ledelse med vores forslag til afhjælpning heraf. Såfremt der

er tale om væsentlige mangler, eller vi i øvrigt finder det påkrævet, vil forholdet tillige blive indført i

revisionsprotokollatet. I tilknytning hertil vil vi endvidere meddele ledelsen vores eventuelle forslag til

forbedring og effektivisering af institutionens forretningsgange mv.

Vi skal for en ordens skyld bemærke, at revisionen af årsrapporten ikke er tilrettelagt med henblik på

at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder, der måtte forekomme i instituti-

onens regnskabs- og registreringssystemer mv.

Bliver vi under revisionen bekendt med forhold, der giver begrundet formodning om, at medlemmer af

ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, er vi i henhold til erklæringsbekendtgørelsen blevet

pålagt at give oplysninger herom i revisionspåtegningen. Der skal altid gives oplysninger om overtræ-

delse af:

 straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen,

 den for institutionen fastsatte lovgivning eller tilsvarende lovgivning, eller

 lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsma-

teriale.

Såfremt vi under revisionen konstaterer, at bestyrelsen ikke overholder dens forpligtelser med hensyn

til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv., er vi pålagt at udfærdige en særskilt erklæ-

ring, der vedlægges årsrapporten/åbningsbalancen til fremlæggelse for bestyrelsen.
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6.4 Revisors dokumentationsmateriale

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder såvel elektroniske som fysiske arbejdspapirer, der

tilvejebringes som led i revisionen, tilhører alene Deloitte. I henhold til gældende praksis kan sådan

dokumentation makuleres eller slettes efter 5 år, medmindre vi anser dokumentationen for at være af

fortsat betydning for revisionen.

Findes det hensigtsmæssigt at udlevere materiale eller filer til institutionen, sker dette under forudsæt-

ning af, at institutionen alene anvender materialet til eget brug og ikke videregiver dette til tredjemand.

Vi påtager os intet ansvar for institutionens eventuelle egen anvendelse af det udleverede materiale,

medmindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med bearbejdning af materialet

samt vores ansvar i forbindelse hermed.

6.5 Kvalitetssikring af den udførte revision

I henhold til revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udføres af et af Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen nedsat Revisortilsyn. Revisortilsynet udpeger de personer, der forestår kvalitetskon-

trollen.

Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation, herunder også for revisionen af Esbjerg Gymnasium

og HF stikprøvevis kan blive udvalgt til kvalitetskontrol.

Medlemmer af revisortilsynet samt de personer, der forestår kvalitetskontrollen, er underlagt tavs-

hedspligt.

6.6 Institutionens offentliggørelse af årsrapport mv.

Såfremt institutionens årsrapport mv. ønskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra

den, som vi har forsynet med revisionspåtegning, er institutionen forpligtet til at indhente vores for-

håndsgodkendelse. Dette gælder for eksempel også ved offentliggørelse af årsrapporten på institutio-

nens hjemmeside i en form, der er anderledes end det dokument, som vi har forsynet med revisionspå-

tegning.

Institutionen er ligeledes forpligtet til at indhente vores forhåndsgodkendelse før andre dokumenter,

hvori vores firmanavn er indeholdt, offentliggøres eller udleveres til tredjemand.

6.7 Grundlag for revisionen

Som grundlag for revisionen foretager institutionen den nødvendige gennemgang af samtlige drifts- og

balancekonti for korrekt kontering og periodisering samt udarbejder de nødvendige afstemninger, spe-

cifikationer, opgørelser og analyser mv.
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I tilknytning hertil udarbejder institutionen en dokumentationsmappe for årsafslutningen, der indehol-

der råbalance efter efterposteringer og afstemninger mv. Disse skal være gennemgået og godkendt af

den ansvarlige for regnskabsafslutningen, før mappen stilles til Deloittes disposition. Vi vil forud for

årsafslutningen sende en særskilt arbejdsplan med en oversigt over de afstemninger og analyser mv.,

som vi har brug for i forbindelse med revisionen.

Får vi ved planlægningen eller gennemførelsen af revisionen behov for yderligere analyser eller af-

stemninger, vil vi også bede institutionens medarbejdere om at være behjælpelig med at udarbejde

dette dokumentationsmateriale.

Vi vil i forbindelse med årsafslutningen i samråd med institutionen aftale den tidsmæssige placering af

vores revision.

6.8 Rådgivnings- og assistanceopgaver

Det er ledelsens ansvar, at institutionens bogføring sker efter lovgivningens regler herom, og at der

hvert år udarbejdes en årsrapport. Når vi yder regnskabsmæssig assistance eksempelvis ved opstilling

af institutionens årsrapport, skal vi indhente ledelsens godkendelse af de eventuelle efterposteringer,

som vi udarbejder og foreslår ledelsen i forbindelse med opstillingen af årsrapporten.

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 til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi 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 revisionsprotokollatet

Institutionsnr.: 561027

Institutionens navn: Esbjerg Gymnasium & HF

Regnskabsår: 2014

Forord til Revisortjekliste

Revisortjeklisten udarbejdes til 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 til 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 til 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 til 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, jf. § 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 til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til

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



 Uden forbehold og supplerende oplysninger

 Forbehold om fortsat drift (going concern)

 Forbehold om øvrige forhold

 Supplerende oplysninger om fortsat drift (going concern)

 Supplerende oplysninger om budget

 Supplerende oplysninger om øvrige forhold
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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

JA NEJ JA X X

1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen

1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrap-

port?

X

2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler?

(BEK nr. 1292 § 5)

X

2. Revision og revisionsarbejde

3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærk-

ninger omtalt i sidste års protokollat? (BEK nr. 1292

§ 8, stk. 3)

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

(LBK nr. 880 § 43)

X

3. Revision af forretningsgange og interne kontroller

7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene

har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings-

og godkendelsesregler? (BEK nr. 1292 § 5)

X

8 Har revisor vurderet, at de gældende interne dispone-

rings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr. 1292

§ 5)

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

JA NEJ JA X X

9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem

registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutio-

nen?

(BEK nr. 1292 § 5)

X

10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsin-

struks er opdateret og er i overensstemmelse med

Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27. januar 2011 om

statens regnskabsvæsen m.v.?

X

4. Finansiel revision

11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret

tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af

institutionens aktiver? (BEK nr. 1292 § 5)

X

12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret

tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en

korrekt registrering af alle indtægter og udgifter?

(BEK nr. 1292 § 5)

X

13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningsefter-

syn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr.

1292 § 5)

X

14 Er institutionens likvide midler anbragt i overens-

stemmelse med § 21 i loven? (LBK nr. 880)

X

15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek

er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede

aktiver i henhold til reglerne herom, er i overens-

stemmelse med finansbogholderiet?

X

16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskon-

trol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1292,

bilag 1, nr. 3)

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

JA NEJ JA X 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-

vejledningen?

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 til gode?

(LBK nr. 880 § 29)

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

JA NEJ JA X X

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-

ningsmiljøvurdering?

(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)

X

28 Har revisor vurderet, om skolen har fulgt de forelig-

gende vejledninger om anvendelse af studieadmini-

strative systemer? (BEK nr.1292, bilag 1, nr.14.1)

X

7. Løn- og ansættelsesforhold

29 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
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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

JA NEJ JA X X

30 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

31 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?

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

X

32 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

33 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og hono-

rarer er indberettet korrekt i SLS-systemet?

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

X

34 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
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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

JA NEJ JA X X

35 Er resultatlønskontrakten, efter revisors vurdering,

indgået i overensstemmelse med retningslinjerne

udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 27. juni

2013?

X

36 Er bestyrelsens resultatvurdering, efter revisors vur-

dering, foretaget i overensstemmelse med retningslin-

jerne udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 27. juni

2013?

X

8. Forvaltningsrevision – økonomistyring

37 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

38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr.

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

X

9. Forvaltningsrevision - sparsommelighed

39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af spar-

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

X

40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr.

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

X

10. Forvaltningsrevision - produktivitet

41 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens

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

X

42 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr.

skolens

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

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

JA NEJ JA X X

11. Forvaltningsrevision – effektivitet

43 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens

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

X

44 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr.

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

X

Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne

I kolonnen ”Resultat” afkrydses ”JA” rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført, og

revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punk-

tet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i revisionspro-

tokollatet. Dersom revisor svarer ”ja” i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkryds-

ning i kolonnen ”væsentlige/kritiske bemærkninger”.

I kolonnen ”Resultat” afkrydses ”NEJ” rubrikken i resultatkolonnen, hvis revisions- eller kontrolopga-

ven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske be-

mærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal

omtales i revisionsprotokollatet.

Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolon-

nen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen ”Punktet udskudt, jf. revisionsplanen” eller i ko-

lonnen ”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 til de foreliggende

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






