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Til bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium 

Revisionsprotokollat til arsregnskab 2018 

1. Overordnede kommentarer og risikofaktorer 

1.1 Opfolgning pa bemaerkninger og anbefalinger fra sidste ars revisionsproto
kollat 

Der var ikke vaesentlige bemaerkninger eller anbefalinger i sidste ars revisionsprotokollat. 

1.2 Forhold af vaesentlig betydning for vurdering af arsregnskabet og/eller for

valtningen 

Revisionen har ikke givet anledning t i l vaesentlige bemaerkninger eller anbefalinger af vaesentlig be

tydning for vurdering af arsregnskabet og/eller forvaltningen. 

1.2.1 Tilsynssager hos Rigsrevisionen, styrelsen mv. 

V i har forespurgt institutionen, om der har vaeret eller er igangvaerende tilsynssager. Institutionen har 

oplyst, at Rigsrevisionen i perioden januar-marts 2019 har udfort juridisk-kritisk revision ved Esbjerg 

Gymnasium. V i er blevet forelagt Rigsrevisionens udkast t i l rapport om juridisk-kritisk revision af 

Ion- og ansaettelsesmaessige dispositioner ved Esbjerg Gymnasium dateret 05.03.2019. 

V i er samtidig blevet forelagt ledelsens kommentering t i l horingssvar pa Rigsrevisionens udkast t i l 

rapport dateret 08.03.2019. 

Sagen er endnu ikke endeligt afsluttet af Rigsrevisionen og v i l derfor blive fulgt op i naeste ars revisi

onsprotokollat. 

2. Finansiel revision 

2.1 Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regn-
skabsaflaeggelse 

Revisionen har omfattet en vurdering af, om institutionens rapporteringssystemer, forretningsgange og 

interne kontroller fungerer forsvarligt. 

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

ger som grundlag for regnskabsaflaeggelsen. 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 bogforingsloven. 
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Vi 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 t i l 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 sikiing 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 kontrollerne er 

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

januar 2019 og fremlaegges ti l godkendelse af bestyrelsen i marts 2019. 

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

bemaerkninger. 

V i har gennemgaet folgende omrader: 

• Den generelle it-sikkerhed pa det administrative omrade 

• Statstilskud 

• L0n 

• Andre vaesentlige omrader: 

0vrige forhold: 

- Anlaegsaktiver 

- Likvide beholdninger, herunder elektroniske betalingssystemer. 

- Omkostninger, herunder godkendelse 

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

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

med bilag og andet underliggende materiale. 

Under vores ovennaevnte revision har vi kontrolleret, at institutionens dispositioner er inden for institu

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

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

V i har kontrolleret, at arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgorelse nr. 116 af 

19. februar 2018 om statens regnskabsvaesen mv. (regnskabsbekendtgorelsen), vejledning af 5. februar 

2019 om udarbejdelse af arsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Under-

visningsministeriet samt regler i Finansministeriets Okonomisk Administrative Vejledning. 
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2.2 Den generelle it-sikkerhed pa det administrative omrade 

2.2.1 Generelle it-kontroller 

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

platforme med henblik pa at opna en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understate 

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) og Macom A/S (Det studieadministrative system 

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

mer/platforme. 

2.2.2 Outsourcede omrader 

Navision Stat (generel erklaering dateret 16. januar 2017) 

PWC har gennemgaet de generelle it-kontroller hos K M D A/S for perioden 01.01.2016 — 31.12.2016, i 

henhold t i l den fremlagte systembeskrivelse. Formalet har vaeret at pase, at K M D overholder gaeldende 

sikkerhedsmaessige retningslinjer og bestemmelser og at papege mangier eller andre forhold af betyd

ning for opretholdelsen af et tilfredsstillende sikkerhedsniveau i K M D , i forhold t i l beskrivelsen af de 

etablerede kontroller. Revisionen har ikke omfattet kontroller i de enkelte applikationer, herunder Na

vision Stat. 

Arbejde er udfort 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 stikprovevis efterprovelse af den information, der er modtaget. 

Pa baggrund af den udforte revision har revisor erklaeret, at ledelsens beskrivelse af de generelle it-

kontroller i alle vaesentlige henseender er retvisende, at kontrollerne i alle vaesentlige henseender var 

hensigtsmasssigt udformet og at de testede kontroller i alle vaesentlige henseender har fungeret effek-

tivt i perioden 01.01.2016 - 31.12.2016. 

Endvidere har PWC gennemgaet kontroller t i l sikring af persondata. 

Arbejde er udfort i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard IASE 3000 med hen

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

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

Pa baggrund af den udforte revision har revisor erklaeret, at ledelsens beskrivelse af kontroller vedra-

rende persondata i vaesentlige henseender er retvisende, at kontrollerne i alle vaesentlige henseender 

var hensigtsmaessigt udformet og at de testede kontroller i alle vaesentlige henseender har fungeret 

effektivt i perioden 01.01.2016 - 31.12.2016. 

Der er ved udarbejdelsen af arsrapporten for 2018, endnu ikke offentliggjort en ny erklaering. 
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SD Lon (generel erklaering om G I K dateret 19. februar 2019) 

Arbejde er udfort 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 stikprovevis efterprovelse af den information, der er modtaget. 

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

der. 

Pa baggrund af den udforte revision har revisorerne erklaeret, at ledelsens beskrivelse af de generelle 

it-kontroller i alle vaesentlige henseender er daekkende, at kontrollerne i alle vaesentlige henseender var 

hensigtsmaessigt udformet og at de testede kontroller i alle vaesentlige henseender har fungeret effek-

t i v t i perioden 01.01.2018-31.12.2018. 

SD Lon (erklaering om applikationskontroller og manuelle applikationskontroller dateret 19. 

februar 2019) 

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 stikprovevis efterprovelse af den information, der er modtaget. 

Pa baggrund af den udforte revision har revisorerne erklaeret, at ledelsens beskrivelse af applikations

kontroller og de manuelle applikationskontroller er daekkende og opretholdt i perioden 01.01.2018 -

31.12.2018. 

Lectio (generel erklaering om G I K dateret 18. januar 2019) 

Arbejdet er udfort i overensstemmelse med Internationale standarder ISAE 3402 DK med henblik pa 

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

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

Pa baggrund af den udforte revision har revisorerne erklaeret, at ledelsens beskrivelse af de generelle 

it-kontroller i alle vaesentlige henseender er daekkende, at kontrollerne i alle vaesentlige henseender var 

hensigtsmaessigt udformet og at de testede kontroller i alle vaesentlige henseender har fungeret pr. 30. 

november 2018. 

Det fremgar dog af skemaet over resultatet af de udforte tests, det er institutionens ansvar at sikre, at 

institutionens egne brugere opsaettes korrekt og med de rette adgange, idet der i Lectio ikke er krav om 

skift af password for rolle som elev. Rollerne administration, laerer og administrator af bogdepot skal 

skifte password hver 3. maned. 
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Der anvendes faslleskonti til administration af databasen under Lectio. Der er pa databasen under Lec

tio ikke opsat et revisionsspor. 

Ved MaComs adgang t i l Lectio vises dette med samme bruger-id, uanset om det er en systemhandling, 

der er udfort eller en personlig bruger, som har logget pa. Der er hos MaCom ikke etableret en proce

dure for opfolgning pa handlinger udfort med den administrative bruger, hvor data aendres i databasen. 

2.2.3 Brugerrettigheder til Navision Stat (lokalt) 

Opsaetningen 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 sendret, saledes at 

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

blevet muligt at se alle aendringer foretaget af superbrugere i en log-funktion. 

2.2.4 Windowsadgang (lokalt) 

Esbjerg Gymnasium's egen systemadministrator gennemgar lejlighedsvis brugerlisten for at foretage 

oprydning i ikke aktive brugere. 

2.2.5 Persondataforordning 

V i har gennemgaet omradet med institutionens databeskyttelsesradgiver. V i har modtaget eksemplarer 

af de orienterings- og samtykkeskrivelser, der er udsendt t i l henholdsvis elever og ansatte. For hen-

holdsvis Elev- og Personaleadministration har institutionen fortegnelser, som indeholder oplysninger 

om formal, kategorier af registrerede personoplysninger, hvem der modtager personoplysninger, slet-

ning og tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Der er udarbejdet en raskke retnings-

linje - dokumenter vedrorende behandlingsaktiviteter, registreredes rettigheder og brud pa persondata-

sikkerheden. Processer og arbejdsgange justeres, nar behov herfor opstar. 

Derudover er der udarbejdet en persondatapolitik, som er sendt t i l alle medarbejdere samt er tilgaenge-

lig pa institutionens intranet sammen med retningslinjer for god persondatapolitik. 

Institutionen har en oversigt over de IT-leverandorer, som anvendes med angivelse af formal og hvilke 

persondataoplysninger de forskellige systemer indeholder samt det sikres, at der indgas databehandler-

aftaler. 

2.3 Statstilskud 

Til brug for udbetaling af tilskud til institutionen har v i igennem 2018 foretaget attestationer. Attesta-

tionerne har vedrort institutionens elevgrundlag og omfattet bade direkte elevtaxametertilskud samt 

tilskud t i l fasllesudgifter, bygningsdrift samt pasdagogikumkandidater. 
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V i har t i l grund for de enkelte attestationer udfort stikprovevise tests med henblik pa verificering af de 

oplyste data. 

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

med institutionens forretningsgange. 

Statstilskud for aret er afstemt t i l modtagne skrivelser fra Undervisningsministeriet. Samtidig er perio-

disering af disse tilskud kontrolleret. 

Gennemgangen har ikke givet anledning ti l bemaerkninger. 

2.4 Lon 

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

dende relevant dokumentation. 

V i har endvidere stikprovevis kontrolleret, om der udbetales korrekt Ion i overensstemmelse med lae-

rernes arbejdsplaner og lonindplaceringer, herunder at aftaler om arbejdstid er overholdt. Vi har end

videre paset, at der ligger dokumentation pa opfolgning af resultatlonsaftaler. 

V i har paset, at institutionen har afstemt den udgiftsforte Ion t i l londata modtaget fra Silkeborg Data. 

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 hvert kvartal. 

Gennemgangen har ikke givet anledning t i l bemaerkninger. 

2.5 Andre vaesentlige omrader 

2.5.1 Anlaegsaktiver 

V i har stikprovevis kontrolleret vaesentlige tilgange og paset at afskrivninger sker efter bestemmelser i 

regnskabsbekendtgorelsen. 

Gennemgangen har ikke givet anledning ti l bemaerkninger. 

2.5.2 Beholdningseftersyn og kontrol af elektroniske betalingssystemer 

V i har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 12. december 2018. Beholdningseftersynet gav 

ikke anledning t i l bemaerkninger. 

V i har i forbindelse med arsafslutningen indhentet engagementssvar fra pengeinstitutter med oplys-

ninger om fuldmagtsforhold og har ingen vaesentlige bemaerkninger hertil. 
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V i har stikprovevis gennemgaet, at likvide konti lobende afstemmes t i l eksterne kontoudtog. Endvide

re har vi ved stikprovevis kontrol af omkostninger og andre indtaegter paset, at interne godkendelses-

og attestationsprocedurer ved ind- og udbetalinger bliver overholdt. Dette har ikke givet anledning ti l 

bemaerkninger. 

3. Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

3.1 Juridisk-kritisk revision 

3.1.1 Juridisk-kritisk revision, generelt 

V i har udover den finansielle revision, herunder den juridisk-kritiske, foretaget forvaltningsrevision. 

Forvaltningsrevisionen er udfort integreret og sidelobende med den finansielle revision af arsregnska

bet og har omfattet en vurdering af okonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

Vurderingerne er blandt andet baseret pa analyser af indtaegts- og udgiftsposter, beregning af nogletal, 

undersogelser af usaedvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i 

budgettets forudssetninger m.m. 

V i har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer pa vaesentlige regelbrud. 

3.1.2 Planlaegning af juridisk-kritisk revision 

Undervisningsministeriet har udvalgt folgende omrader som er uden for rotation: 

• Lon- og ansaettelsesmaessige dispositioner 

• Gennemforsel af salg 

V i har derudover valgt, at revidere "gennemforsel af indkob", da institutionen har foretaget store ind-

kob i lobet af aret. 

3.1.3 Lon og ansaettelsesmaessige dispositioner 

Revisionen af lon er opdelt i folgende: 

• Lonstamdata (personalesager) 

• Lonudbetalinger 

• Arbejdstid 

V i har gennemgaet forretningsgangene og de dertil knyttede interne kontroller i lonningsbogholderiet 

uden at have bemaerkninger hertil. 

Lonstamdata (personalesager) 

Revisionen har blandt andet omfattet: 

• Opfolgning pa forretningsgange i forhold t i l lonstamdata. 
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• Gennemgang af et udsnit af personalegrupper, herunder stikprovevis gennemgang af ansaettel-

sesbetingelser, sasom dokumentation for uddannelse og tidligere beskaeftigelse, anciennitetsda-

to, indplacering og eventuelt godkendelse fra ministeriet, hvor det er pakraevet mv. 

• Gennemgang af variable ydelser og engangsvederlag, herunder merarbejde/saerlig indsats. 

• Gennemgang af intervallonsaftaler og aftalte tillaeg ti l ledelse. 

• Gennemgang af, om undervisningstillaeg er i overensstemmelse med planlagt arbejdstid. 

Gennemgangen af udvalgte personalesager omfatter savel undervisere som administrativt personale. 

V i har foretaget en stikprovevis kontrol af, om stamdata registreres og dokumenteres korrekt i institu

tionens lonsystem i forhold t i l de oplysninger, der foreligger om den enkelte ansatte. 

V i har stikprovevis gennemgaet variable ydelser og undervisningstillaeg. Ledelsen har godkendt om-

fanget og niveauet for medarbejde samt udbetalingen heraf. Det er ligeledes kontrolleret at bestyrelsen 

har godkendt udbetalingerne pa resultatlonskontrakterne i henhold t i l de indgaede aftaler samt evalue-

ringen herpa. 

Herudover har vi gennemgaet om uansogte afskedigelser er sket i overensstemmelse med gaeldende 

regler og aftaler. 

V i har i forbindelse med arsafslutningen konstateret, at indberetning ti l SKAT er i overensstemmelse 

med institutionens bogholderi. 

Lonudbetalinger 

Revisionen har blandt andet omfattet: 

• Indplaceringer i overensstemmelse med udfaerdiget ansaettelsesbrev 

• Der er dokumentation i personalemappen eller indgaede lokalaftaler for udbetaling af personlige 

tillaeg 

• Der foretages korrekt pensionsberegning 

• Nettolonnen er beregnet korrekt. 

Gennemgangen har ikke givet anledning t i l bemaerkninger. 

Arbejdstid 

Revisionen har omfattet en vurdering af principperne for administration af arbejdstid, herunder at: 

• den samlede arbejdstid er opgjort efter Moderniseringsstyrelsens vejledning, 

• helligdage og ferie er indregnet korrekt, og 

• undervisningstid er i overensstemmelse med skoleskemaer og andre opgorelser. 
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Gennemgangen har ikke givet anledning ti l bemaerkninger. 

Skattefri rejse - og korselsgodtgorelser 

V i har stikprovevis kontrolleret, hvorvidt der sker korrekt udbetaling af skattefrie rejse- og befor-

dringsgodtgorelser, herunder at udbetalingsbilaget opfylder de krav, som stilles af SKAT som betin-

gelse for at betragte udbetalingen som skattefri. 

Gennemgangen har ikke givet anledning t i l bemaerkninger. 

3.1.4 Gennemforsel af salg 

Institutionen har ingen indtaegtsdaekket virksomhed eller aktiviteter i udlandet. 

3.1.5 Gennemforelse af indkob 

Ved storre investeringer indhentes tilbud fra flere leverandorer. V i har blandt andet paset bestyrelsens 

stillingtagen t i l udbudsmaterialer mv. i forbindelse med udbygningen af skolen, som er pabegyndt 

ultimo 2017 og afsluttet omkring august 2018. 

Arets anlaegsinvesteringer pa 9.170 t.kr. ligger indenfor den af Undervisningsministeriet godkendte 

ramme pa 12.700 t.kr. 

Yderligere, har v i ved stikprover kontrolleret, hvorvidt: 

• Omkostninger er afholdt af institutionen samt vedrorer institutionens drift og formal 

• Dateringen ligger omkring bogforingstidspunktet 

• Fakturaer er fra en af institutionens naturlige leverandorer og ikke baerer praeg af rettelser 

• Omkostninger er bogfort korrekt, og fakturaer er originalbilag, og attesteret for godkendelse 

V i har gennemgaet nedenstaende konti for, at identificere om, institutionen har afholdt omkostninger, 

der er uden for institutionens formal eller ikke har vasret sparsommelige: 

• Repraesentation 

• Rejseomkostninger/tjenesterejser 

• Gaver 

• Mellemregningskonto med medarbejdere 

Derudover har vi kontrolleret, at udvalgte bilag overholder oplysningskrav i forhold t i l formal og an-

givelse af deltagere. 

V i har ikke konstateret forhold, som giver anledning t i l bemaerkninger. 
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3.1.6 Konklusion pa juridisk-kritisk revision 

V i har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning ti l at formode, 

• at institutionen i sit virke ikke er uafhaengig, 

• at institutionens midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkar og institutionens 

formal 

3.2 Forvaltningsrevision 

3.2.1 Forvaltningsrevision, generelt 

V i har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer pa vaesentlige forvalt-

ningsmangler. 

3.2.2 Planlsegning af forvaltningsrevision 

Undervisningsministeriet har udvalgt folgende omrader, som er uden for rotation: 

® Aktivitet - og ressourcestyring 

• Mai og resultatstyring, resultatlon 

V i har valgt at udskyde revisionen af styring af offentligt indkob og budgettering af flerarige investe-

ringsprojekter, da der ikke har vaeret nogle storre indkob eller byggeprojekter. 

3.2.3 Aktivitets- og ressourcestyring 

Vurderingen af aktivitets- og ressourcestyringen som led i forvaltningsrevisionen kan sammenfattes t i l 

at vasre en undersogelse af, om institutionens aktivitets- og ressourcestyring er rettet mod at sikre en 

sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og om det er muligt at folge op pa 

dette. 

Vurderingen af aktivitets- og ressourcestyringen omfatter bl.a. undersogelser af, om institutionen lo-

bende folger op pa drifts- og likviditetsbudgetter med henblik pa at kunne prioritere mellem aktivite-

terne og sikre tilpasningsmuligheder ved aendringer i behovet, og om ledelsen lobende maler produkti-

vitetsudviklingen eller gennemforer analyser af, om ressourcerne star mal med produktionens omfang. 

Budgettet er opbygget med en detaljeringsgrad, som skaber et godt grundlag for en efterfolgende bud-

getopfolgning. Budgettet er indarbejdet i institutionens regnskabssystem, saledes at der lobende kan 

foretages sammenligning mellem budgetterede og realiserede bevasgelser. 

Institutionens okonomistyring tager sit udgangspunkt i et budget udarbejdet forud for regnskabsaret. 

Dette budget tager udgangspunkt i det pa dette tidspunkt kendte elevtal og det forventede elevtal i 

naeste skolear. Budgettet justeres ved storre aendringer i de stillede forudsaetninger. Budgettet udarbej-

des sa det kan anvendes ved lobende budgetopfolgning pa saeiiige indtaegts- og udgiftskonti. 
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Igennem aret udskrives balancer fra bogforingen med henblik pa at sammenholde det realiserede for-

lob med det planlagte og budgetterede forlob. Disse opfolgninger er forelagt pa bestyrelsesmoder i 

marts, maj, September og december 2018. 

Efter vores opfattelse fungerer institutionens okonomistyring tilfredsstillende. 

Produktivitet vedrorer forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vurde

ringen af produktiviteten kreever et grundlag for sammenligning i form af en tidsserieanalyse eller i 

form af en sammenligning med produktiviteten ved produktion af tilsvarende ydelser enten indenfor 

eller uden for institutionen. 

Produktivitet kan vurderes pa folgende omrader: 

• Nogletal, herunder benchmarking med andre sammenlignelige skoler 

• Vurdering af budget, herunder sammenholdelse med det realiserede 

• Gennemgang af det finansielle beredskab 

Budgetopfolgning 

V i har nedenfor sammenlignet resultatopgorelsen for 2018 med budgettet for 2018. 

Budget-
Resultat Budget afvigelse 

2018 2018 2018 
t.kr. t.kr. t.kr. 

Statstilskud 77.252 77.000 252 

Deltagerbetaling og andre indtaegter 1.393 1.500 (107) 

Indtaegter 78.645 78.500 145 

Lonninger (67.095) (65.770) (1.325) 

Lonrefusion 1.182 1.100 82 

Lonninger i alt (65.913) (64.670) (1.243) 

Afskrivninger (1.927) (1.867) (60) 

Bygningsdrift og vedligehold (3.742) (2.036) (1.706) 

0vrige driftsomkostninger (7.474) (8.605) 1.131 

Finansielle poster (546) (608) 62 

(13.689) (13.116) (573) 
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Resultat (957) 714 (1-671) 

Institutionens resultat for 2018 blev saledes 1.671 t.kr. under forventningerne i forhold t i l budget god

kendt pa bestyrelsesmodet den 19.03.2018. Institutionen har haft flere udgifter t i l personale, bygnings-

drift samt undervisningsmaterialer end det forventede. Baggrunden herfor er kommenteret i ledelses-

beretningen i arsrapporten 2018. 

Budget for det kommende regnskabsar 

Det senest revurderede budget for 2019 udviser et overskud pa 305 t.kr. Den forventede resultatudvik-

ling er under hensyntagen t i l yderligere beskasring af taxametrene. 

Det er oplyst at budgettet revurderes i marts / april 2019, som folge af endelige sogetal samt resultatet 

i 2018 taget i betragtning. 

Det finansielle beredskab 

Institutionen har i henhold t i l pengestromsopgorelsen for 2018 reduceret det likvide beredskab med 

7.864 t.kr. Det likvide beredskab var ved arets begyndelse pa 14.455 t.kr. og ved arets udgang pa 

6.591 t.kr. Reduktionen kan primasrt henfores t i l ogede investeringer i anlaegsaktiver samt lavere pen-

gestromme fra driftsaktiviteten. 

Overarbejde 

Den samlede overtidsbetaling er steget i 2018 i forhold t i l 2017 (fra 287 t.kr. i 2017 t i l 917 t.kr. i 2018) 

og udgor ca. 1,5% af lonsummen mod ca. 0,5% af lonsummen i 2017. Uddybende forklaring er givet i 

ledelsesberetningen i arsrapport 2018. 

Undertimer 

Antallet af undertimer udgor for skolearet 2017/18, 950 timer mod 1.109 timer i skolearet 2016/17. V i 

har indhentet forklaring pa de veesentligste, hvilket ikke har givet anledning til yderligere kommente-

ring. 

Produktivitet 

Den gennemsnitlige udgift t i l lon og pension pr. arsvasrk (set for hele institutionen) er i 2018 ca. 605 

t.kr. mod tilsvarende ca. 566 t.kr. i 2017. 

Nogletal 

V i har fortaget en sammenligning af institutionens omkostninger pr. 100 arselever for 2017 samt ars-

vasrk for 2017 med landsgennemsnittet for de gymnasier, der har et antal arselever, der ligger over 

700. (76 gymnasier med et gennemsnit pa 941 arselever). 

E G 
2018 

mio.kr, 

E G 
2017 

mio.kr, 

Gns. 
2017 

mio.kr. 
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Omkostninger pr 100 arselever (mio. kr.) 

Undervisningens gennemforsel 

Ledelse og administration 

Bygningsdrift 

6,1 

0,5 

0,5 

6,4 

0,5 

0,9 

6,1 

0,7 

1,1 

Arsvaerk pr. 100 arselever 11,2 11,5 11,1 

Det ses af ovenstaende, at Esbjerg Gymnasium pa de fleste nogletal ligger bedre end eller pa niveau 

med landsgennemsnittet i 2017. 

3.2.4 Mal- resultatstyring 

Vurderingen af mal- og resultatstyring omfatter blandt andet undersogelser af, om institutionen har 

malrettet sine incitamentsprogrammer t i l at opna de onskede resultater i forhold t i l institutionens for

mal. Yderligere omfatter det en stillingtagen t i l , hvorvidt institutionen nar sine mal - herunder kvalita-

tive mal - set i forhold t i l de ressourcer, der involveres. En del af disse er omtalt i ledelsesberetningen. 

Skolearet igennem foretager laerere 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 2017/18 set, at der 

er foretaget opfolgning pa de fastlagte mal i kontrakterne. 

Det er vores vurdering, at malene er i overensstemmelse med institutionens formal. Derudover er det 

vores vurdering at malene er operative og de er indarbejdet i resultatkontrakten. 

Resultatlon 

Institutionen arbejder i overensstemmelse med den af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udstedte bemyn-

digelse af Undervisningsministeriet med resultatlonskontrakter for institutionens ledelse. Der er indga-

et og evalueret aftaler med institutionens daglige ledelse (7 personer) for skolearet 2017/18. 

V i har stikprovevist gennemgaet malrapporteringen for kontrakterne for 2017/18 og har ikke bemaerk

ninger hertil. 

Det er kontrolleret og vurderet: 

• at udformningen af resultatlonskontrakten er i overensstemmelse med de af Undervisningsmini-

steriets udarbejdede retningslinjer 

• at udmontningen af resultatlon er begrundet 

• at resultatlonskontrakt og udmontning er offentliggjort pa institutionens hjemmeside 
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• at udmontningen af resultatlonnen ikke har vaeret 100 % flere ar i traek 

Revisionen har ikke givet anledning ti l nogen bemaerkninger. 

3.2.5 Konklusion pa forvaltningsrevisionen 

V i har ved vores revision af institutionens forvaltning ikke konstateret nogen forvaltningsmaessige 

uregelmaessigheder. 

4. Konklusion pa den udforte revision 

4.1 Konklusion pa arets revision 

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

revisionspategning uden forbehold eller fremhaevelser. 

4.2 Ledelsens regnskabserklaering og ikke-korrigerede fejl i arsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare omrader har ledelsen afgivet en regnskabserklaering 

over for os vedrorende arsregnskabet for 2018. 

Heri har institutionens rektor blandt andet erklaeret: 

• 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. 

4.3 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogforingsloven 

V i har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifolge institutionslovgivnin-

gen er palagt med hensyn t i l at oprette og fore boger, fortegnelser og protokoller mv. 

4.4 Radgivnings- og assistanceopgaver 

Vi har som led i den ordinaere revision af arsregnskabet afgivet erklaering om: 

• Elevtal pa stx, HF, brobygning og introduktionskurser 

• Antal paedagogikumkandidater 

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

• Momskompensationsordningen 

• Klassekvotienter pa nye stx- og HF-klasser 

Vores arbejde i forbindelse med ovennaevnte har ikke givet anledning til bemaerkninger. 
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5. Revisionens formal og omfang samt ansvarsfordeling 

Det er revisionens formal at styrke arsrapportens trovaerdighed. V i v i l undersoge, hvorvidt arsrappor

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

indgaede aftaler og saedvanlig praksis samt relevante regnskabsstandarder. Endvidere foretages en 

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

omfattet af arsrapporten. 

Revisionen er udfort i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse nr. 956 af 6. j u l i 2017 

om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-

senuddannelse mv. (revisionsbekendtgorelsen) samt ministeriets revisorcheckliste, som er vedhaeftet 

denne revisionsprotokol. Vores revision udfores derudover i henhold t i l danske revisionsstandarder og 

god offentlig revisionsskik. 

Bekendtgorelsen kraever endvidere, at vi foretager forvaltningsrevision og herunder foretager en vur

dering af kvaliteten af institutionens okonomistyring, samt forvaltning af ressourcer i tilknytning t i l 

sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. 

Revisionen vil saledes blive planlagt og udfort i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og 

gaeldende revisionsstandarder og udfort pa grundlag af en systematisk risikovurdering, saledes at ho-

vedvasgten lajgges pa de poster i arsrapporten og de dele af institutionens regnskabs- og rapporterings

systemer, samt ovrige forretningsgange, hvor risikoen for vaesentlige fejl er storst. Revisionen sigter 

ikke mod at opdage eller rette uvaesentlige fe j l , som ikke medforer en aendret helhedsvurdering af ars

rapporten. 

Som grundlag for vores risikovurdering v i l vi indhente informationer om blandt andet folgende for

hold vedrorende institutionen: 

• Relevant lovgivning, vejledninger fra Undervisningsministeriet og andre eksterne forhold 

• Aktiviteter og anvendt regnskabspraksis 

• Mal, strategier og tilhorende forretningsrisici 

• Forretningsgange og institutionens interne kontrolsystem 

Som led i vores revisionsplanlaegning skal vi gennemga institutionens overordnede interne kontrolsy

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

at kunne foretage en malrettet risikovurdering. 

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

ved stikprover indhenter dokumentation for eller pa anden made far bekraeftet bogforingens og arsrap-
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portens ngtighed. I forbindelse hermed vi l vi teste de interne kontroller i det omfang, vi finder det 

nodvendigt for revisionen af arsrapporten, ligesom vi v i l gennemga it-anvendelsen under hensyntagen 

t i l dennes betydning for institutionens arsrapport. 

Revisionen omfatter tillige en vurdering og stillingtagen t i l informationerne i ledelsesberetningen (ars

rapporten), den anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udovede regnskabsmaessige skon. 

Vaesentlige fejl i arsrapporten kan skyldes savel utilsigtede som tilsigtede handlinger og undladelser. 

Muligheden for at hindre vaesentlige fejl , herunder besvigelser og uregelmaessigheder, beror forst og 

fremmest pa, om der ved tilrettelaeggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en be-

tryggende intern kontrol. 

Under revisionen v i l v i med den fornodne professionelle skepsis have opmaerksomheden henledt pa 

forhold, der kan tyde pa besvigelser og andre uregelmaessigheder. V i v i l i forbindelse med planlaeg-

ningen af revisionen indhente 

« ledelsens vurdering af risikoen for, at arsrapporten kan indeholde vaesentlige fejl som folge af 

besvigelser, 

• ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer ledelsen har indfort for at imodega 

sadanne risici samt 

• ledelsens kendskab t i l eventuelle konstaterede eller igangvaerende undersogelser om besvigel

ser. 

V i skal foresporge institutionens bestyrelse om, hvordan den over tilsyn med de aktiviteter og proce-

durer, ledelsen har ivaerksat for at identificere og reagere pa risikoen for besvigelser i institutionen, og 

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

V i skal derudover sporge bestyrelsen, om den har kendskab t i l konstaterede, formodede eller pastaede 

besvigelser, der pavirker institutionen. 

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

delsens mulighed for at tilsidesaette etablerede interne kontroller. 

Herudover skal vi kontrollere, at arsrapporten er afstemt t i l den underliggende bogforing, ligesom vi 

skal gennemga vaesentlige posteringer og reguleringer, der er foretaget som led i udarbejdelsen af ars

rapporten. 

Fejl i arsrapporten, der er en folge af besvigelser og uregelmaessigheder, v i l dog ikke nodvendigvis 

blive opdaget under revisionen, da fejl af denne type saedvanligvis tilslores eller holdes skjult. Hvis vi 
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konstaterer forhold, der giver formodning herom, v i l vi efter nasrmere aftale med institutionens ledelse 

foretage yderligere undersogelser med henblik pa at fa afkrasftet eller bekraeftet formodningens rigtig-

hed. 

I henhold t i l lovgivningen har vi en pligt t i l at underrette hvert medlem af ledelsen, safremt vi under 

revisionen bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begar eller har begaet okonomi-

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

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

rorer betydelige belob eller i ovrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indfores i revisions-

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

skridt t i l at standse forbrydelsen, er det vores pligt straks at underrette Statsadvokaten for Saerlig 0ko-

nomisk Kriminalitet. 

5.1 Revisionens udforelse - arsrapporten 

V i v i l udfore revisionen i arets lob og i forbindelse med arsafslutningen. Revisionen er ikke afsluttet, 

for ledelsen har taget endelig stilling t i l arsrapporten, og v i har forsynet arsrapporten med revisionspa-

tegning. 

Udforte revisionshandlinger i arets lob skal derfor betragtes som et led i revisionen af arsrapporten. 

Omfanget af vores arbejde fastlasgges ud fra vores samlede vurdering af vassentlighed og risiko for 

vassenflig fejlinformation i arsrapporten. 

5.1.1 Revision i arets lob 

Forskellige omrader sasom taxametertilskud, andre driftsindtajgter og udgifter, lonninger og gager v i l 

blive gennemgaet med henblik pa at konstatere, om tilrettelasggelsen af institutionens forretningsgange 

og bogforing er foretaget pa en hensigtsmaessig samt kontrolmasssig forsvarlig made, og om for-

skrifter, vejledninger mv. er fulgt. 

Forvaltningsrevisionen retter sig ikke specifikt mod arsregnskabet, og vi kan afslutte undersogelser af 

omrader af institutionens forvaltning savel i arets lob, som i forbindelse med arsafslutningen. 

Sidelobende hermed vi l vi kontrollere udarbejdelse og rapportering af forbrugstal t i l brug for den lo

bende styring. 

V i vi l foretage uanmeldte beholdningseftersyn og i denne forbindelse afstemme bank- og girokonti 

samt andre likvide beholdninger. I det omfang det er nodvendigt, v i l vi ved stikprover udsende saldo-

meddelelser t i l institutionens debitorer samt foretage sammenholdelse med opgorelser, specifikationer, 

korrespondance og bogforing. 
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5.1.2 Revision af arsrapporten 

Ved revisionen af arsrapporten vil v i overbevise os om, at aktiverne er t i l stede, at de tilhorer instituti

onen, og at de er indregnet og malt forsvarligt. V i v i l endvidere overbevise os om, at de gasldsforplig-

telser og ovrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der pahviler institutionen, er indreg

net og malt forsvarligt. Desuden vi l v i pase at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt prassenteret 

i arsrapporten. Revisionen vi l tillige omfatte en vurdering og efterprovning af finansielle og ikke-

finansielle oplysninger i ledelsesberetningen, herunder om ledelsesberetningen bidrager t i l , at arsrap

porten som helhed er retvisende. 

V i vi l undersoge, om alle vaesentlige begivenheder indtil datoen for revisionspategningen er korrekt 

medtaget i arsrapporten. 

Med baggrund i ledelsens vurdering aflasgges arsrapporten sasdvanligvis med fortsat drift for oje. Le

delsens vurdering krasver stillingtagen t i l alle tilgasngelige oplysninger vedrorende institutionens ud-

vikling, herunder sasrligt forventet likviditetsudvikling. V i tager som led i revisionen stilling t i l ledel

sens vurdering. 

I forbindelse med revisionen af arsrapporten v i l vi i overensstemmelse med god revisionsskik bede 

institutionens daglige ledelse om at bekrasfte en raskke oplysninger inden for saeiiigt vanskeligt revi

derbare omrader. Dette kan omfatte oplysninger om eventualforpligtelser i form af pantsastninger, 

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

miljoforhold, begivenheder efter balancedagen samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig sasrlig 

risiko eller usikkerhed. 

Nar vi som led i vores revision baserer denne pa information udarbejdet af institutionen, skal vi udfore 

revisionshandlinger for at fastsla, om den modtagne information er nojagtig og fuldstasndig. 

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

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

udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fe j l i arsrapporten, som er konstateret under revi

sionen, enkeltvis og sammenlagt, vurderes at vasre uvassentlige for arsrapporten som helhed. 

V i v i l foretage en helhedsvurdering af arsrapporten, herunder hvorvidt oplysningerne i ledelsesberet

ningen og noter mv. giver tilstraskkelig supplerende information t i l , at institutionens okonomiske ud-

vikling kan bedommes pa grundlag af arsrapporten. 

Som foreskrevet i lovgivningen v i l vi sasrskilt pase, at lovgivningen om bogforing og opbevaring af 

regnskabsmateriale er overholdt. V i vi l endvidere kontrollere overholdelsen af de pligter, som er pa-

lagt bestyrelsen med hensyn ti l at oprette og fore boger, fortegnelser, protokoller mv. 
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5.2 Ansvarsfordeling 

Revisionen bygger ifolge lovgivningen pa folgende fordeling af ansvar for arsrapporten/abnings-

balancen mellem institutionens ledelse og revisor: 

5.2.1 Ledelsens ansvar 

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

Undervisningsministeriets sasrlige forskrifter for gymnasier, samt at formueforvaltningen foregar pa 

betryggende made blandt andet ved etablering af et palideligt internt kontrolsystem. 

Det er bestyrelsens ansvar, at institutionens bogforing, regnskabsforhold og formueforvaltning kon-

trolleres pa en efter institutionens forhold tilfredsstillende made, og at det nodvendige grundlag for 

revision er t i l stede. 

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

rings- og kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fej l sa vidt muligt forebygges samt opda-

ges og korrigeres. 

Bestyrelse og rektor har endvidere ansvaret for, at der hvert ar udarbejdes en arsrapport, der opfylder 

lovgivningens og vedtasgternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder. Det er 

ligeledes ledelsens ansvar, at revisor har adgang t i l samtlige de oplysninger, som revisor anser for 

nodvendige t i l losning af revisionsopgaven. 

Bestyrelsen skal underskrive fremlagte revisionsprotokollater som bekrasftelse pa, at hvert bestyrel-

sesmedlem har gennemlasst protokollatet og er bekendt med indholdet. 

5.2.2 Revisors ansvar 

Det er revisors ansvar at kontrollere, at den udarbejdede arsrapport/abningsbalance opfylder lovgiv

ningens og vedtaegternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder, og herunder 

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

skabsmaessige skon. Det er endvidere vores ansvar at kontrollere, at arsrapporten/abningsbalancen 

ikke indeholder vassentlige fej l , og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflasggelsen, er i 

overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter, indgaede aftaler og gasldende praksis, 

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

af den selvejende institution. 

Ifolge revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepraesentant i forbindelse med afgivelse af erklas-

ringer, der krasves i henhold t i l lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt t i l hvervgivers eget 

brug. Dette indebasrer, at vi i forbindelse med erklaeringsafgivelsen ogsa skal varetage hensynet t i l 

andre regnskabsbrugere end Undervisningsministeriet. 
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Det er ikke vores opgave at udfore revision for at udove kritik af institutionens forretningsmaessige 

dispositioner. 

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

forbindelse med udarbejdelse af arsrapport, har vi som radgivere et selvstaendigt ansvar herfor. 

5.3 Revisors rapportering 

Som afslutning pa revisionen vi l vi forsyne arsrapporten med en revisionspategning. Nar der er tale 

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

• at arsrapporten er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens og vedtaegternes 

krav t i l regnskabsaflaeggelsen, og 

• at arsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, pengestromme, 

finansielle stilling samt resultatet af institutionens aktiviteter. 

Revisor skal i revisionspategningen tage forbehold, hvis: 

1. arsrapporten 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. arsrapporten ikke indeholder de kraevede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at 

udelade krasvede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er helt ubetydelige 

3. usikkerhed vedrorende opgorelsen af arsrapporten eller usaedvanlige forhold, som har pavirket 

den, ikke er tilstraekkeligt oplyst 

4. arsrapporten er behaeftet med fejl eller mangier 

5. arsrapporten er aflagt under forudseetning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsaetningen 

ikke er opfyldt 

6. forhold af betydning for arsrapporten ikke er tilstraekkeligt oplyst for revisor 

7. revisor ikke kan na t i l en konklusion vedrorende dele af arsrapporten eller arsrapporten som 

helhed 

8. arsrapporten i ovrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre 

bestemmelsers krav t i l regnskabsaflaeggelsen. 

V i er endvidere af Undervisningsministeriets bekendtgorelse palagt, safremt vi bliver opmaerksomme 

pa lovovertraedelser eller tilsidesaettelser af forskrifter af vaesentlig betydning i forbindelse med for

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

inden 3 uger sender indberetning t i l Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen sammen med vores 

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

onen. 
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Vi er endvidere af Undervisningsministeriets bekendtgorelse palagt, safremt fortsaettelse af institutio

nens drift er usikker af okonomiske grunde, straks at underrette institutionens bestyrelse og pase, at 

bestyrelsen inden 5 hverdage sender indberetning t i l Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen 

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

steriet og Rigsrevisionen. 

I tilslutning t i l revisionens afslutning v i l vi afgive et revisionsprotokollat til arsrapporten, hvori vi i 

hovedtraek vil omtale hvilke revisionsarbejder, der er udfort. Ligeledes vi l v i i dette revisionsprotokol

lat informere bestyrelsen om eventuelle ikke-korrigerede fej l i arsrapporten, som ledelsen har vurderet 

som uvaesentlige for arsrapporten som helhed. Hvis vi i forbindelse med revisionen af arsrapporten har 

faet forelagt interne specifikationer, rapporter eller lignende, som efter vores opfattelse er nodvendige 

for ledelsens stillingtagen t i l arsrapporten, vi l v i henvise hertil i protokollatet. 

Revisionsprotokollatet v i l blive udarbejdet i henhold t i l gaeldende revisionsbekendtgorelse, saledes at 

denne tilgodeser savel institutionens bestyrelse som tilskudsyder (Undervisningsministeriet samt Rigs

revisionen). I tilknytning hertil v i l der blive udarbejdet den af Undervisningsministeriet pakraevede 

revisorcheckliste. 

Herudover vi l v i i arets lob afgive revisionsprotokollater, nar vi har udfort revisionsarbejder, der kan 

danne grundlag for selvstaendige konklusioner, eller nar vi i ovrigt anser dette for pakraevet. 

Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer vaesentlige svagheder, mangier eller uhensigtsmass-

sigheder i institutionens regnskabs- og registreringssystemer samt ovrige forretningsgange mv., v i l 

dette blive meddelt institutionens daglige ledelse med vores forslag t i l afhjaelpning heraf. Safremt der 

er tale om vaesentlige mangier, eller vi i ovrigt finder det pakraevet, v i l forholdet tillige blive indfort i 

revisionsprotokollatet. I tilknytning hertil vi l vi endvidere meddele ledelsen vores eventuelle forslag t i l 

forbedring og effektivisering af institutionens forretningsgange mv. 

V i skal for en ordens skyld bemaerke, at revisionen af arsrapporten ikke er tilrettelagt med henblik pa 

at afdaekke samtlige svagheder, mangier eller uhensigtsmaessigheder, der matte forekomme i instituti

onens regnskabs- og registreringssystemer mv. 



Deloitte 
277 

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 t i l erklasringsbekendtgorelsen blevet 

palagt at give oplysninger herom i revisionspategningen. Der skal altid gives oplysninger om overtrae-

delse af: 

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

© den for institutionen fastsatte lovgivning eller tilsvarende lovgivning, eller 

• lovgivningen om regnskabsaflasggelse, herunder om bogforing og opbevaring af regnskabsma-

teriale. 

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

t i l at oprette og fore boger, fortegnelser, protokoller mv., er vi palagt at udfaerdige en sasrskilt erklae

ring, der vedlasgges arsrapporten/abningsbalancen t i l fremlasggelse for bestyrelsen. 

5.4 Revisors dokumentationsmateriale 

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

tilvejebringes som led i revisionen, tilhorer alene Deloitte. I henhold t i l gaeldende praksis kan sadan 

dokumentation makuleres eller slettes efter 5 ar, medmindre vi anser dokumentationen for at vaere af 

fortsat betydning for revisionen. 

Findes det hensigtsmaessigt at udlevere materiale eller filer t i l institutionen, sker dette under forudsaet-

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

V i patager os intet ansvar for institutionens eventuelle egen anvendelse af det udleverede materiale, 

medmindre der indgas saerskilt skriftlig aftale om vores assistance med bearbejdning af materialet 

samt vores ansvar i forbindelse hermed. 

5.5 Kvalitetssikring af den udforte revision 

I henhold t i l revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udfores af et af Erhvervs- og 

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

trollen. 

Dette medforer, at vores arbejdsdokumentation, herunder ogsa for revisionen af Esbjerg Gymnasium 

stikprovevis kan blive udvalgt t i l kvalitetskontrol. 

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

hedspligt. 
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5.6 Institutionens offentliggorelse af arsrapport mv. 

Safremt institutionens arsrapport mv. onskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra 

den, som vi har forsynet med revisionspategning, er institutionen forpligtet t i l at indhente vores for-

handsgodkendelse. Dette gaelder for eksempel ogsa ved offentliggorelse af arsrapporten pa institutio

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

tegning. 

Institutionen er ligeledes forpligtet t i l at indhente vores forhandsgodkendelse for andre dokumenter, 

hvori vores firmanavn er indeholdt, offentliggores eller udleveres t i l tredjemand. 

5.7 Grundlag for revisionen 

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

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

cifikationer, opgorelser og analyser mv. 

I tilknytning hertil udarbejder institutionen en dokumentationsmappe for arsafslutningen, der indehol

der rebalance efter efterposteringer og afstemninger mv. Disse skal vaere gennemgaet og godkendt af 

den ansvarlige for regnskabsafslutningen, for mappen stilles t i l Deloittes disposition. V i v i l forud for 

arsafslutningen sende en saerskilt arbejdsplan med en oversigt over de afstemninger og analyser mv., 

som vi har brug for i forbindelse med revisionen. 

Far vi ved planlaegningen eller gennemforelsen af revisionen behov for yderligere analyser eller af

stemninger, v i l vi ogsa bede institutionens medarbejdere om at vaere behjaelpelig med at udarbejde 

dette dokumentationsmateriale. 

V i v i l i forbindelse med arsafslutningen i samrad med institutionen aftale den tidsmaessige placering af 

vores revision. 

5.8 Radgivnings- og assistanceopgaver 

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

hvert ar udarbejdes en arsrapport. Nar vi yder regnskabsmaessig assistance eksempelvis ved opstilling 

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

som vi udarbejder og foreslar ledelsen i forbindelse med opstillingen af arsrapporten. 

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 gennemlassning 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 gennemlassning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 
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overensstemmelse med arsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlaengelse af vores revisionspategning pa arsregnskabet. 

6. Oplysning om revisors pategning pa arsregnskabet 

X Revisors pategning 

X Uden modificeret konklusion, vaesentlig usikkerhed vedrorende fortsat 

drift, fremhaevelser af forhold vedrorende regnskabet eller revisionen eller 

andre rapporteringsforpligtelser 

Afkraeftende konklusion 

Konklusion med forbehold om fortsat drift (going concern) 

Konklusion med forbehold om ovrige forhold 

Konklusion med forbehold vedrorende ikke reviderede budgettal 

Vaesentlig usikkerhed vedrorende fortsat drift 

Fremhaevelser af forhold vedrorende regnskabet 

Fremhaevelser af forhold vedrorende revisionen 

Andre rapporteringsforpligtelser 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (skal kun 

afkrydses, safremt der er bemaerkninger) 
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7. 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 t i l 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 vasre baseret pa stikprovevise undersogelser vedro

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

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

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

sasrlig henblik pa besvarelse af tjeklisten. 

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke traede i stedet for modifikationer eller fremhaevelser i revisi-

onspategningen eller omtale i revisors rapportering af den udforte revision og konklusion vedrorende 

risikoomrademe, j f . § 20 i lov nr. 1167 af 9. September 2016 om godkendte revisorer og revisions- 

virksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgorelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved 

regulerede institutioner. 

Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonneme 

I kolonnen "Afsnit i protokollat" anfores nummeret pa afsnittet i revisionsprotokollatet. Det er vigtigt 

at afgive praecise henvisninger af afsnit i revisionsprotokollatet. En praxis henvisning kunne for ek-

sempel vasre afsnit 5.2.1. Ved hvert afsnit skal der foretages en afkrydsning enten i kolonne "Kritiske 

bemaerkninger", "Vaesentlige bemasrkninger/anbefalinger", "Ingen kritiske bemaerkninger", "Udskudt 

ti l nasste ar" eller "Ikke relevant". 

Styrelsen definerer kritiske bemaerkninger som forhold, hvor lovgivningen eller bemyndigelsen er 

overtradt. Safremt revisor har paset, at forholdet i lobet af regnskabsaret er bragt i orden, og revisor 

har anfort dette i revisionsprotokollatet, skal revisor ikke angive det som en kritisk bemaerkning. 

Styrelsen definerer vaesentlige bemasrkninger/anbefalinger som forhold, som bestyrelsen skal agere pa, 

men som ikke er en overtraedelse af lovgivningen eller bemyndigelsen. 
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Styrelsen gor opmasrksom pa, at i henhold t i l Standarder for Offentlig revision nr. 6 og 7 er det muligt 

at foretage rotation pa de enkelte emner for kritisk-juridisk revision og forvaltningsrevision. Styrelsen 

har defineret vtesentlige juridisk-kritiske og/eller forvaltningsmcessige emner, der skal foretages 

hvert ar (dvs. der ma ikke foretages rotation pa emnet). 

Af
snit i Kritiske Vaesentlige be- Udskudt, 
pro- be- maerknin- Ingen kriti- jf. revisi- Ikke 
to- maerk- ger/anbefa- ske bemaerk- ons- plan- rele-

Punkt Revisortjekliste kollat ninger linger ninger lsegning vant 

Har revisionen givet anledning til 
kritiske bentcerkninger eller vcesentli-
ge anbefalinger vedrorende  

Overordnede kommentarer og risikofakto-
rer 

1. Opfolgning pa bemaerkninger og 
anbefalinger fra sidste ars revisi
onsprotokollat 

1.1 X 

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

1.2 X 

3. Tilsynssager hos Rigsrevisionen, 
styrelsen mv. 

1.2.1 X 

Finansiel revision 

4. Forretningsgange og interne kon
troller, dispositioner, registreringer 
ojg regnskabsaflaeggelse 

2.1 
X 

5. Den generelle it-sikkerhed pa det 
administrative omrade 

2.2 
X 

6. Statstilskud 
2.3 

X 

7. Lon 
2.4 

X 

8. Andre vaesentlige omrader 
2.5 

X 

Juridisk-kritisk revision 

9. Juridisk-kritisk revision, generelt 3.1.1 X 

10. Gennemforelse af indkob 3.1.6 X 

11. Lon- og ansaettelsesmaessige disposi
tioner 

3.1.3 X 

12. Gennemforelse af salg 3.1.4 X 

Forvaltningsrevision 

13. Forvaltningsrevision, generelt 3.2.1 X 

14. Aktivitets- og resursestyring 3.2.3 X 

15. Mal- og resultatstyring, resultatlon 3.2.4 X 

16. Mal- og resultatstyring, andre om
rader 

X 

17. Styring af offentligt indkob 3.1.6 X 

18. Budgetstyring af flerarige investe-
ringsprojekter 

X 
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8. Erklaering 

I henhold til Ministeriets revisionsbekendtgorelse nr. 956 af 6. juli 2017 skal vi erklaere: 

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 til bemaerkninger 

med hensyn til, om de modtagne statstilskud er anvendt i oveiensstemmeise med de givne vilkar, og at 

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

overensstemmelse med gaeldende regler. 

Esbjerg, den 18.03.2019 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik Helmuth Pedersen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne!0168 

Forelagt pa bestyrelsesmodet, den 18.03.2019 
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