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Støvring Gymnasium 
Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021 

 

 Afsnit Nr. 

Indledning  1-2 
Resultat af den udførte revision 3-5 
Overordnede kommentarer og risikofaktorer 6-15 
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 
 Finansiel revision 16-57 
 Andre væsentlige områder 58-84 
 Juridisk-kritisk revision 85-126 
 Forvaltningsrevision 127-160 
Andre ydelser 161-162 
Afslutning 163-166 

Indledning 

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. 
Årsrapporten udviser et resultat af gymnasiets aktiviteter på DKK 2.241.973 og en egenkapital på 
DKK 6.269.163. 

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten m.v. samt revi-
sionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 20. marts 2019. Revisionen er udført 
i overensstemmelse med de der beskrevne principper.  

Resultat af den udførte revision  

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed 
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens be-
handling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi for-
syne årsregnskabet for 2021 med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning. 

5 Ligeledes vil vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en ”blank” udtalelse om den 
udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under bestyrelsens endelige 
behandling af bestyrelsens tjekliste til Børne- og Undervisningsministeriet fremkommer yderligere 
væsentlige oplysninger. 
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Overordnede kommentarer og risikofaktorer 
 

Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat 

6 Vi havde i revisionsprotokollen til årsrapporten for 2020 bemærkninger til den gennem-
førte revision af klasseloftet og udmøntningen af resultatlønskontrakten.  

7 Gymnasiet har i forbindelse med indberetningen af klasseloftet for skoleåret 2021/2022 
ikke overskredet klasseloftet, hvorfor forholdet ikke længere er aktuelt.  

8 Ved revisionen af rektors resultatlønskontrakt afsluttet i indeværende regnskabsår, er det 
konstateret, at denne ikke er udbetalt med 100%. Punktet er lukket.  

Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvalt-
ningen 

9 Revisionen har givet anledning til væsentlige bemærkninger eller anbefalinger af væsentlig 
betydning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvaltningen idet vi anbefaler gymnasiet at udar-
bejde en lønpolitik for fastlæggelse lønnen for cheferne på gymnasiet.  

10 Revisionen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger eller anbefaling af 
væsentlig betydning for vufrderingen af årsregnskabet og/eller forvaltningen. 

Tilsynssager hos Rigsrevisionen og offentlige myndigheder 

11 Vi har forespurgt gymnasiets daglige ledelse, om der har været eller er igangværende til-
synssager. Institutionen ledelse oplyser, at der ikke har været i regnskabsåret eller er igangværende 
tilsynssager hos hverken Rigsrevisionen eller andre offentlige myndigheder.  

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 
12 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge gymnasiets bestyrelse om, 
hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, som gymnasiets daglige ledelse har 
iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i gymna-
siet, samt hvilke interne kontroller ledelsen har implementeret for at forebygge sådanne risici. 

13 Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigel-
ser, der påvirker gymnasiet eller om mistanke og beskyldninger herom. 

14 Vi har som led heri sammen med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsproces-
ser, som gymnasiet har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledel-
sen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanke og be-
skyldninger om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på gymnasiet. 

15 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der afkræfter ledelsens vurdering af risi-
koen for, at regnskabet indeholder væsentlige fejlinformationer som følge af besvigelser, ligesom 
vores revision ikke har givet anledning til nogen formodning om tilstedeværelse af besvigelser, der 
kan påvirke gymnasiet. Vi anser bestyrelsens underskrift på nærværende revisionsprotokollat som 
en bekræftelse på, at bestyrelsen er af samme opfattelse. 
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Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 

Finansiel revision 

Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regn-
skabsaflæggelse 

16 Vi har ud fra en risikovurdering af gymnasiets forhold og med udgangspunkt i gymnasiets 
regnskabsinstruks gennemgået de administrative systemer, interne kontroller og registreringssy-
stemer på gymnasiet.  

17 Revisionen har som følge heraf primært været koncentreret om væsentlige områder og 
kontroller med effekt på gymnasiets regnskabsaflæggelse, herunder særlige kontrolområder i hen-
hold til den gældende revisionsbekendtgørelse.  

18 Vi har bl.a. foretaget en vurdering af, om gymnasiets væsentligste forretningsgange, interne 
kontroller og rapporteringssystemer fungerer forsvarligt på de områder, som er blevet gennemgået. 

19 Ledelsen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse og gymnasi-
ets forhold i øvrigt ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i alle gym-
nasiets funktioner, som har direkte eller indirekte effekt på gymnasiets regnskabsaflæggelse. Afledt 
heraf har vi kun i begrænset omfang baseret vores revision på gymnasiets interne kontroller. 

20 Det er ledelsens opfattelse, at der, uanset de forringede kontrolmuligheder, er etableret en 
forsvarlig organisation af gymnasiet, når dets størrelse og forhold i øvrigt tages i betragtning. Den 
manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge 
af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede. Ledelsen skal være særlig op-
mærksom på denne risiko, der især har betydning inden for registreringen af elever, lønområdet og 
adgangen til likvide beholdninger. 

21 Den daglige ledelse har oplyst, at man er opmærksom herpå, og i videst muligt omfang har 
implementeret kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte risici 
ved indførsel af en række supplerende kontroller, såsom: 

● godkendelse af elektroniske bankoverførsler altid kræver 2 medarbejdere, jf. dog efterføl-
gende afsnit  

● tilskud afstemmes til Børne- og Undervisningsministeriets opgørelser og foretagne aktivi-
tetsindberetninger 

● kontrol af lønudbetalinger til medarbejdere med adgang til lønsystemet 
● løbende budgetopfølgning på både indtægter og omkostninger, som forelægges bestyrelsen. 

 
22 Vi har henholdt os hertil, men skal fortsat opfordre såvel den daglige ledelse som bestyrel-
sen til løbende at være opmærksom herpå. 

23 Ved gennemgang af forretningsgangene i elevadministrationen har vi foretaget en gennem-
gang af, at disse er medvirkende til at sikre, at de elever, der er registreret i Lectio, ikke er fiktive 
personer, og at der i forbindelse med udmelding af elever sker udmelding af disse i overensstem-
melse med underliggende dokumentation for udmeldelsen. 
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24 I forbindelse med gennemgangen af forretningsgange har vi bl.a. påset, at der er den for-
nødne personadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen samt bogholderi- og systemadmi-
nistration. Vi henviser til bemærkningerne nedenfor i afsnittet ”Adgangsrettigheder til Silkeborg 
Data (SD)” om systemmæssig opsætning af adgangsrettigheder til SD.  

25 Endvidere har vi påset, at gymnasiet følger de gældende interne disponerings- og godken-
delsesregler, at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, og at registrerin-
gerne er tilstrækkeligt systematiseret til at sikre, at alle indtægter og omkostninger bogføres. Her-
udover har vi stikprøvevis foretaget kontrol af gymnasiets procedurer for afstemning af likvide be-
holdninger og konti i pengeinstitutter. 

26 Gymnasiet har betalingskort, som bl.a. anvendes ved køb via internettet. I praksis er der 
ikke mulighed for at indføre funktionsadskillelse ved anvendelse af et betalingskort. Kortet er op-
rettet som et betalingskort med begrænset trækningsret pr. måned og uden mulighed for overtræk. 
Gymnasiets økonomimedarbejdere – som ikke har betalingskort – kontrollerer løbende, at der 
modtages underliggende dokumentation for transaktioner med betalingskort. Indehaverne af beta-
lingskort har desuden underskrevet en tro- og loveerklæring på, at betalingskortet kun må anven-
des til gymnasiets formål. 

27 Vi vurderer, at gymnasiets forretningsgange på de kontrollerede områder er betryggende 
set i forhold til gymnasiets størrelse og organisation samt de indførte delvist kompenserende kon-
troller.  

Den generelle it-sikkerhed på det administrative område 

28 Generelle it-kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret vedrørende gymnasiets 
væsentligste it-platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og der-
med understøtte en pålidelig databehandling i de it-applikationer (programmer). 

29 Gymnasiet anvender det administrative finanssystem Navision Stat, lønsystemet SD og 
elevregistreringssystemet Lectio. 

30  Det er Rigsrevisionen eller en underleverandør til staten, der driver Navision Stat. Moder-
niseringsstyrelsen eller en underleverandør til staten er ansvarlig for masterrevisionen af Navision 
Stat.  Rigsrevisionen, som bl.a. foretager gennemgang af Moderniseringsstyrelsens processer m.v. 
til masterrevisionerne, afgiver ikke en systemrevisionserklæring eller en rapport om it-revisionen 
for 2021. Moderniseringsstyrelsen har dog i lighed med sidste år afgivet en udvidet ledelseserklæ-
ring for 2021, som omhandler det anførte system. Der er ingen væsentlige bemærkninger i den ud-
videde ledelseserklæring for 2021, hvorfor vores revision er baseret på, at systemet fungerer efter 
hensigten, og der ikke er væsentlige svagheder i systemet, hvor der skal indføres manuelle kompen-
serende kontroller. Der er indgået en databehandleraftale mellem Moderniseringsstyrelsen og gym-
nasiet. 

31 For lønsystemet SD har gymnasiet indhentet systemrevisionserklæring for 2021 uden for-
behold, jf. derudover vores bemærkninger nedenfor i afsnittet ”Adgangsrettigheder til Silkeborg 
Data (SD). ” 

32 Gymnasiet anvender det studieadministrative system Lectio. Leverandøren af Lectio har 
senest udarbejdet en systemrevisionserklæring dateret den 17. december 2020.  Erklæringen var 
uden forbehold. Ifølge aftale med STIL er erklæringen gældende i 2 år fra underskriftsdatoen. 

33 I begge erklæringer er det anført, at gymnasiet lokalt skal have en forretningsgang for op-
rettelse og nedlæggelse af brugere. Vi har kontrolleret, at denne forretningsgang er etableret, og at 
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der løbende tillige foretages gennemgang af adgangsrettighederne til systemerne til sikring af, at 
kun medarbejdere med behov herfor har adgang til systemerne. 

34 Vi har gennemgået de af institutionen tildelte rettigheder i Navision Stat med henblik på 
verifikation af de tildelte rettigheder til medarbejdernes arbejdsområder, samt om fratrådte medar-
bejdere bliver slettet i systemet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. 

35 Vi er i forbindelse med den kvartalsvise revision af aktiviteten og den gennemførte lønrevi-
sion ikke blevet bekendt med opdateringer eller systemfejl i Lectio eller Silkeborg Data. 

36 Herudover anvender gymnasiet fakturaflowsystemet Aqoola, hvorfra gymnasiet har ind-
hentet systemrevisionserklæring for 2021 uden bemærkninger. 

37 Revisionen af it-kontroller i øvrigt er primært baseret på forespørgsler til relevante medar-
bejdere på gymnasiet. Vi har på baggrund af vores gennemgang vurderet, at de udvalgte generelle 
it-kontroller vedrørende de administrative systemer hos gymnasiet er hensigtsmæssigt udformet og 
implementeret, og vi har ikke identificeret væsentlige systemsvagheder. Det skal dog bemærkes, at 
der ikke er udført test til verifikation af kontrollernes effektivitet i løbet af regnskabsperioden. 

38 Vi vurderer, at gymnasiets generelle it-miljø er tilrettelagt på betryggende vis og kan danne 
grundlag for et retvisende regnskab.  

Persondataforordningen (GDPR) 

39 Vi har påset, at gymnasiet har udarbejdet en overordnet politik samt underordnede handle-
planer i forhold til at overholde persondataforordningen.  

40 Gymnasiets ledelse har oplyst, at gymnasiet efter deres overbevisning overholder personda-
taforordningen. 

Whistleblower ordning 

41 Vi har påset, at gymnasiet har etableret en whistleblower ordning i overensstemmelse med 
gældende regler herfor.  

Formålsregnskab 

42 Vi har kontrolleret, at gymnasiets resultatopgørelse er opstillet på baggrund af det ud-
meldte kontoskema, og der ikke er forskelle mellem hovedtotaler i årsrapporten og resultatopgørel-
sen.  

43 Derudover har vi påset, at institutionen har etableret fordelingsnøgler i overensstemmelse 
med styrelsens konteringsinstruks. Vi har stikprøvevis påset, at institutionen har anvendt de fast-
lagte fordelingsnøgler i regnskabsåret. Vi har endvidere stikprøvevis påset, at undervisningsom-
kostninger er konteret på undervisningsformål, samt at administrationsomkostninger, fælles- og 
bygningsomkostninger er bogført på korrekte formål, jf. konteringsinstruksen. 

44 På baggrund af vores stikprøvevise gennemgang af fordelingsnøgler og formålskonteringen 
finder vi, at specifikationen af formålsregnskabet i al væsentlighed er korrekt. 
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Statstilskud 

45 Vi har afgivet kvartalsvise revisionserklæringer på de af gymnasiet foretagne aktivitetsind-
beretninger. Efter foretagne og aftalte supplerende aktivitetsindberetninger har vores revision af 
aktivitetsindberetningerne ikke givet anledning til bemærkninger. Vi er således ikke stødt på for-
hold, som efter vores opfattelse strider mod gældende tilskudsbekendtgørelser og -betingelser samt 
foreliggende tilskudspraksis. 

46 Herudover har vi afgivet en revisorerklæring på opgørelse af klasseloftet. 

47 Som grundlag for afgivelsen af vores erklæringer har vi gennemgået forretningsgangen for 
registrering af eleverne i det studieadministrative system, herunder procedurerne for registrering af 
indmeldelse, fraværsregistrering samt for udmeldelse. Ved de kvartalsvise aktivitetsindberetninger 
tester vi tillige på stikprøvebasis, at eleverne er studieaktive på tælledagen og dermed er tilskudsbe-
rettigede. 

48 Gymnasiets statstilskud består af taxametertilskud til undervisnings-, bygnings- og fælles-
omkostninger m.v.  

49 Vi har afstemt statstilskud til udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets tilskuds- og 
indberetningsportal, ligesom vi har kontrolleret, at tilskud indregnet i årsrapporten i overensstem-
melse med tilskuds- og regnskabspraksis er beregnet på baggrund af årselevtallene for 2020 og 
2021 samt modtagne skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriets vedrørende øvrige tilskud, 
herunder periodisering af tilskud i henhold til forbrug.  

50 Revisionen af statstilskud gav ikke anledning til bemærkninger. 

Særlige tilskud  

51 Gymnasiet har som følge af Covid-19 modtaget særtilskud på DKK 163.851 til dækning af 
ekstra omkostninger til rengøring som følge af Covid-19. Vi har modtaget en opgørelse, der viser, at 
gymnasiet ikke har brugt hele tilskuddet. Det ikke forbrugte beløb på DKK 45.029 er afsat som 
gæld i regnskabet. 

52 Vi afgiver ikke særskilt erklæring herpå. 

53 Gymnasiet har modtaget DKK 154.286 til brug for efteruddannelsesinitiativer. Vi har mod-
taget en opgørelse fra gymnasiet, som viser, at gymnasiet minimum har afholdt merudgifter på det 
modtagne tilskud. Vi afgiver ikke særskilt erklæring herpå.  

54 Gymnasiet har modtaget DKK 469.885 til brug for fagligt løft for eleverne. Vi har modtaget 
en opgørelse fra gymnasiet, som viser, at gymnasiet minimum har afholdt merudgifter på det mod-
tagne tilskud. Vi afgiver ikke særskilt erklæring herpå.  

55 Vi har for ovenstående særtilskud kontrolleret, at indtægter og udgifter er konteret på de 
formål, der er anvist hertil. Gennemgangen heraf har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Løn 

56 Vi har gennemgået lønområdet for kontrol af korrekt udbetaling af løn til gymnasiets med-
arbejdere i henhold til indgåede overenskomster, aftaler m.v., og denne gennemgang er nærmere 
beskrevet under afsnittet om juridisk-kritisk revision. 
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57 Vi har uden bemærkninger kontrolleret, at gymnasiet har udarbejdet en lønafstemning for 
2021.  

Andre væsentlige områder 

Ledelsesberetningen og målrapporteringen 
58 I tilknytning til vores revision af regnskabet har vi læst ledelsesberetningen og målrappor-
teringen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentlig 
inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har vi overvejet, hvorvidt ledelsesberetningen inde-
holder krævede oplysninger i henhold til loven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. 

59 Vi har tillige anvendt de i ledelsesberetningen og målrapporteringen anførte oplysninger i 
forbindelse med vores indledende vurderinger ved gennemførelsen af forvaltningsrevisionen. 

Resultatopgørelsen 

60 Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikati-
oner, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser 
og afstemninger til Navision Stat og bilagsmaterialet. 

Køb og kreditorer 

61 Revisionen af køb og kreditorer har bestået i en gennemgang, beskrivelse og forståelse af 
forretningsgangen på området, herunder en vurdering af, om forretningsgangen er opsat således, at 
der er den fornødne funktionsadskillelse i forbindelse med udbetaling af midler fra gymnasiets li-
kvide konti. 

62 Denne test er udført stikprøvevis, hvor der er kontrolleret for følgende: 

● Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person 
● Korrekt bogføring på art, formål og aktivitet 
● Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura 
● Kontrol af at betalingen er gennemført og godkendt af 2 personer i forening i overensstem-

melse med beskrivelserne i regnskabsinstruksen. 

63 Gymnasiet anvender statens økonomistyringssystem Navision Stat. Systemet er ikke opsat 
til en effektiv systemmæssig funktionsadskillelse mellem opdatering/ændring og godkendelse af 
stamoplysninger på kreditorer, hvilket ligeledes er en systemsvaghed. 

64 Den manglende systemmæssige funktionsadskillelse i Navision Stat medfører øget risiko 
for uautoriserede ændringer i stamoplysninger på kreditorer og dermed forkerte bankudbetalinger. 
Gymnasiet har derfor indført procedurer, der skal være med til at minimere risikoen for forkerte 
bankudbetalinger.  

65 Ved vores gennemgang af området har vi endvidere kontrolleret, at de individuelle ind-
købsgrænser for de disponeringsberettigede er indarbejdet i institutionens i fakturaflowsystem, 
samt at de disponeringsberettigede samt indkøbsgrænserne er i overensstemmelse med institutio-
nens regnskabsinstruks 

66 Gennem vores stikprøvevise revision af kreditorområdet er vi ikke blevet bekendt med uau-
toriserede ændringer i stamoplysninger eller forkerte bankudbetalinger. 
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Balancen 

67 Under revisionen af årsrapporten har vi, i overensstemmelse med reglerne for god revisi-
onsskik, overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og vurderingernes forsvarlighed, ligesom vi 
har påset, at de os bekendte gældsposter og forpligtelser er korrekt medtaget i årsrapporten. Vi har 
nedenfor uddybet vores revision. 

Materielle anlægsaktiver  

68 Vi har ved vores revision af gymnasiets grunde og bygninger samt inventar og udstyr stik-
prøvevis kontrolleret, at årets afskrivninger er korrekt registreret i gymnasiets anlægskartotek og 
overholder retningslinjerne for dette område. Vi har desuden indhentet tingbogsoplysninger til sik-
ring af adkomsten til ejendommene. 

69 Vi har endvidere påset, at institutionen har udarbejdet en flerårig plan med henblik på sik-
ring af, at der sker en forsvarlig vedligeholdelse af ejede ejendomme. Der er udarbejdet en vedlige-
holdelsesplan, der dækker en periode på frem til og med 2025.  

70 Vi har fået oplyst, at vedligeholdelsesplanen er indarbejdet i budgetterne for de kommende 
år, og at vedligeholdelsesplanerne forelægges bestyrelsen sammen med budgetterne.  

71 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Likvide beholdninger 

72 Vi har stikprøvevis påset, at gymnasiets bankkonti løbende afstemmes. Herudover har vi 
foretaget en overordnet gennemgang af gymnasiets forretningsgange samt fuldmagtsforholdene på 
kasse/bank området.   

73 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Momskompensation 

74 Vi har foretaget revision af den af gymnasiet udarbejdede årsopgørelse over momskompen-
sation fra Børne- og Undervisningsministeriet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærknin-
ger.  

Feriepengeforpligtelser 

75 Gymnasiet har i 2021 indbetalt alle skyldige indefrosne feriemidler inkl. tilhørende rente, 
hvilket følger opfordringen om indbetaling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

76  Vi har kontrolleret, at beregningsmetoden for den skyldige feriepengeforpligtelse vedrø-
rende samtidighedsferie følger Moderniseringsstyrelsens vejledning fra december 2021.  

Sociale klausuler  

77 Vi har påset, at gymnasiet har udarbejdet en skriftlig handlingsplan, der beskriver, hvorle-
des gymnasiet vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkeds-
politik, samt hvilke foranstaltninger gymnasiet vil iværksætte, for at 3,5 % af årsværker er ansat på 
særlige vilkår, jf. Bekendtgørelse nr. 932 af 3. juli 2017 om sociale klausuler. 
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Registrering af reelle ejere 

78 Vi har påset, at oplysninger om reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen stemmer overens med 
den nuværende bestyrelse. 

Ikke korrigerede fejl  

79 Vi har i forbindelse med revisionen ikke identificeret væsentlige fejl, der burde have været 
korrigeret i årsregnskabet for 2021. 

Undervisningsmiljø 

80 Vi har påset, at gymnasiet gennemfører undervisningsmiljøvurderinger i overensstemmelse 
med Bekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017 om elevers og studerendes undervisningsmiljø.  

Strategi for finansiel risikostyring (finansiel strategi) 

81 I henhold til bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikosty-
ring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse (BEK nr. 1954 af 
14/12/2020) skulle gymnasiets bestyrelse senest den 1. juli 2021 have en skriftlig strategi for insti-
tutionens finansielle risikostyring.  

82 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i 2021 udarbejdet og offentliggjort en skabelon 
til brug for udarbejdelse af retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring. Anvendelse af ska-
belonen er obligatorisk.  

83 Vi har påset,  

● at institutionens bestyrelse har godkendt Strategien for Finansiel Risikostyring 
● at strategien som minimum indeholder de punkter, som er med i styrelsens standardskabe-

lon til institutionens Strategi for Finansiel Risikostyring 
● at den finansielle strategi er gennemgået af bestyrelsen, og  
● at bestyrelsen har forholdt sig til, om strategien bliver fulgt, samt om der er behov for en 

tilpasning af strategien.  

84 Gymnasiet udarbejder som led i den økonomiske styring flerårige budgetter og likviditets-
budget for det kommende år, hvilket er i tråd med den beskrevne finansielle strategi for finansiel 
risikostyring.  

Juridisk-kritisk revision 

Juridisk-kritisk revision generelt 
85 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsent-
lige regelbrud. 

86 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revi-
sion af et årsregnskab for gymnasiet. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række 
særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men 
som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overord-
nede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.  
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87 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:  

● Gennemførelsen af indkøb (obligatorisk i 2021) 
● Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner (skal gennemføres årligt) 
● Gennemførelsen af salg (skal gennemføres årligt). 

 
Planlægning af juridisk-kritisk revision 
88 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammen-
hæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført som en del af eller led i den 
finansielle revision.  

89 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men 
vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. 
Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision: 

● Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen 
(kontrol af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner) 

● Kontrol af regeloverholdelse ved gennemgang af kvartalsvise aktivitetsindberetninger til mini-
steriet (kontrol af tilskudsgrundlag, herunder gennemførelse af salg) 

● Kontrol af budgetvejledningens regler om udførelse af indtægtsdækket virksomhed og om 
køb/salg/udlejning/leje af fast ejendom (kontrol af gennemførelse af salg)  

● Gennemgang af formålsregnskab (kontrol af dispositioner inden for gymnasiets formål). 
 

90 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af ge-
byropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er 
relevante for skolen.  

91 Udført juridisk-kritisk revision de seneste 4 år: 
 

 
Løn- og ansæt-
telsesmæssige 
dispositioner 

Gennemførelse 
af salg 

Gennemførelse 
af indkøb 

2020 X X X 
2019 X X X 
2018 X X X 
2017 X X X 

Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision 

Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner 

92 Lønninger er en væsentlig post for Støvring Gymnasium og vil derfor være udtaget til revi-
sion hvert år. 

93 For indeværende år har vi foretaget en gennemgang af følgende områder: 

● Adgangsrettigheder til Silkeborg Data (SD) 
● Korrekt udbetalt løn til udvalgte medarbejdere herunder nyansatte  
● Fratrådte medarbejdere 
● Uansøgte afskedigelser 
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● Chefaftale 
● Cheflønstillæg 
● Resultatlønskontrakt  
● Vederlag til bestyrelsen 
● Medarbejdere ansat under sociale klausuler. 

 Adgangsrettigheder til Silkeborg Data (SD) 

94 I lighed med tidligere år er der en generel systemmæssig svaghed i opsætningen af ad-
gangsrettighederne til SD, således at det ikke er muligt at opnå fuld systemmæssig funktionsadskil-
lelse ved lønudbetalinger.  

95 Dette er ikke hensigtsmæssigt ud fra et revisionsmæssigt synspunkt, da manglende adskil-
lelse mellem indtastning og godkendelse af lønudbetalinger øger risikoen, dels for besvigelser, dels 
for andre typer af fejl, eksempelvis tastefejl og forståelsesfejl, som ikke vil blive opdaget, hvis der 
ikke indføres kompenserende kontroller til minimering af risikoen 

96 Gymnasiet har indført supplerende kontroller til nedsættelse af denne risiko for besvigelser 
eller fejl, således at gymnasiets vicerektor hver måned gennemgår udbetalt løn til medarbejderne 
med adgang til lønsystemet og kvitterer for den udbetalte løn. De kvitterede lønsedler bliver opbe-
varet som dokumentation for gennemgangen. 

97 Kontrollen kan ikke fuldstændig eliminere risikoen for besvigelser eller fejl, men er en god 
kontrol til minimering af risikoen for besvigelser, og det er vores vurdering, at gymnasiet ikke kan 
minimere risikoen yderligere.  

98 I Silkeborg Data kan den brugerprofil, der er logget på systemet, ikke foretage ændringer 
relateret til brugerprofilens eget CPR-nr. Herved er risikoen for besvigelser i egen løn minimeret. 
Denne foranstaltning forhindrer dog ikke, at der stadig kan indberettes og udbetales løn uden god-
kendelse fra anden person. Gymnasiet har som følge heraf opretholdt de interne kontroller med 
godkendelse af løn til medarbejderne jf. pkt. 92 og dermed fortsat minimeret risikoen for besvigel-
ser på lønområdet. 

99 Som følge af den systemmæssige manglende funktionsadskillelse har vi i forbindelse med 
revisionen af lønområdet foretaget en gennemgang af udbetalte lønninger til medarbejderne i løn-
afdelingen samt gymnasiets rektor og vicerektor. 

100 Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 

Korrekt udbetalt løn til udvalgte medarbejdere herunder nyansatte  
101 Med udgangspunkt i en stikprøve på 10 medarbejdere, samt rektor, vicerektor og lønmed-
arbejdere med adgang til lønsystemet har vi foretaget en kontrol af, hvorvidt der sker udbetaling af 
løn til disse personer i overensstemmelse med underliggende ansættelsesbreve. 

102 Vi har ved denne gennemgang kontrolleret, at: 

● indplacering er i overensstemmelse med udfærdiget ansættelsesbrev 
● der er dokumentation i personalemappen eller i indgåede lokalaftaler for udbetaling af per-

sonlige tillæg 
● der foretages korrekt pensionsberegning 
● der ved evt. udbetaling af engangsvederlag til rektor - i overensstemmelse med bestemmel-

serne i regnskabsinstruksen og vejledninger - er sket attestation af disse af bestyrelsesfor-
manden/bestyrelsen. 
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103 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Fratrådte 

104 På en repræsentativ stikprøve på fratrådte medarbejdere for indeværende år har vi kontrol-
leret, at der er sket korrekt afregning af feriepenge til disse. Gennemgangen har ikke givet anled-
ning til bemærkninger. 

Uansøgte afskedigelser 

105 Gymnasiet har for indeværende år haft 1 uansøgt afskedigelse. Vi har kontrolleret, at der i 
forbindelse med opsigelsen er givet medarbejderen mulighed for en partshøring i overensstem-
melse med gældende regler herom.  

106 Vi har endvidere påset, at der er sket korrekt afregning af feriepenge og evt. fratrædelses-
godtgørelse.  

107 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.   

Chefaftale 
 
108 Der er ingen i gymnasiets ledelse, der har valgt at overgå til ansættelse i forhold til cirku-
lære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Under-
visningsministeriets område.  

109 Vi skal dog alligevel anbefale bestyrelsen at udarbejde en lønpolitik for fastlæggelse af løn-
niveauet for chefgruppen på gymnasiet, således som dette er beskrevet i Undervisningsministeriets 
vejledning til cirkulæret om ansættelse af chefer.  

Cheflønstillæg 

110 Vi har kontrolleret, at udbetaling af cheflønstillæg til gymnasiets rektor er i overensstem-
melse med gældende regler herfor 

Resultatløn 

111 Det er kontrolleret og vurderet: 

• at udformningen af resultatlønskontrakten er i overensstemmelse med de af Under-
visningsministeriets udarbejdede retningslinjer,  

• at udmøntningen af resultatløn er begrundet, 
• at resultatlønskontrakten og udmøntningen er offentliggjort på gymnasiets hjemmeside, 

samt 
• at udmøntningen er indmeldt til Undervisningsministeriet. 

112 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger 
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Vederlag til bestyrelsen 

113 Vi har foretaget en kontrol af, at udbetaling af vederlag til gymnasiets bestyrelse er i over-
ensstemmelse med gældende bekendtgørelse herom.  

114 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Medarbejdere ansat under sociale klausuler 
 
115 Vi har foretaget stikprøvevis kontrol af ansatte under sociale klausuler, herunder bl.a. god-
kendelse til ansættelse i fx fleksjob, indberettet løn og refusion fra kommunen/Økonomistyrelsen 
samt arbejdstidsbrøk og indberettet antal årsværk. 

116 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Gennemførelse af salg 

117 Vi har gennemgået og afgivet erklæring på de kvartalsvise aktivitetsindberetninger på gym-
nasiet, som danner grundlag for tilskudsudbetalingen for 2021. Vores revision af aktivitetsindberet-
ningerne har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi er således ikke stødt på forhold, som efter 
vores opfattelse strider mod gældende tilskudsbekendtgørelser og –betingelser samt foreliggende 
tilskuds praksis. 

118 Herudover har vi afgivet revisorerklæring på opgørelsen af klasseloftet. Vi har ingen be-
mærkninger til vores revision af klasseloftet. 

119 Gymnasiet har ikke gennemført indtægtsdækket virksomhed. 

Gennemførelse af indkøb 

120 Vi henviser til pkt. 153-159 for en beskrivelse heraf. 

Andre forhold 

121 Vi har foretaget en kontrol af gymnasiets overholdelse af dispositioner på bygningsområ-
det, herunder bl.a. at  

● gymnasiet ikke har indgået lejekontrakter med en varighed på over 10 år, eller hvor den 
samlede forpligtelse i hele uopsigelighedsperioden under ét overstiger grænsen fastsat i 
den til enhver tid gældende regnskabsinstruks, 

● gymnasiet ikke har indgået huslejekontrakter, der i hele uopsigelighedsperioden under ét 
overstiger grænsen fastsat i den til enhver tid gældende budgetvejledning 

● gymnasiet ikke har bygget med henblik på udlejning. 

122 Desuden har vi stikprøvevis påset, at gymnasiets dispositioner er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

123 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er over-
holdt. Vi har ligeledes påset, at revisionsprotokollen er underskrevet af alle stemmeberettigede. 
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Gennemgang af formålsregnskab 

124 Under revision af gymnasiets formåls- og projektregnskab har vi foretaget en stikprøvevis 
gennemgang af øvrige omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for gymnasiets for-
mål og godkendt af dertil bemyndiget person. For en yderligere beskrivelse heraf henvises til afsnit-
tet ”Køb og kreditorer” pkt. 61-66. Endvidere henvises til pkt. 51-55 om gennemgang af bogføring af 
indtægter og omkostninger til særtilskud, samt pkt. 42-44 om vores gennemgang af det opstillede 
formålsregnskab og gennemgang af fordelingsnøgler i forbindelse hermed. 

Konklusion på den juridisk-kritiske revision 

125 Vi stikprøvevis påset, at gymnasiets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

126 Vi har ved vores revision således ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at for-
mode,  

● at gymnasiet i sit virke ikke er uafhængigt  
● at gymnasiets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og gymnasiets 

formål. 

Forvaltningsrevision  

Forvaltningsrevision generelt 

127 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsent-
lige forvaltningsmangler. 

128 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave 
med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklu-
sioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rap-
porteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den fi-
nansielle revision af årsregnskabet.  

129 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:  

● Aktivitets- og ressourcestyring (skal gennemføres årligt) 
● Mål- og resultatstyring (skal gennemføres årligt vedrørende resultatløn) 
● Styring af offentlige indkøb 
● Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter. 
 
Planlægning af forvaltningsrevision 
130 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammen-
hæng med den finansielle revision og således også enten gennemført som en del af eller led i den 
finansielle revision. 

131 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi 
sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. 
Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved 
forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige øko-
nomiske hensyn. 
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132 Under hensyntagen til gymnasiets aktivitets- og ressourcestyring, styring af offentlige ind-
køb og mål- og resultatstyring har vi med udgangspunkt i blandt andet gymnasiets egne analyser 
gennemgået nedenstående områder. 

133 Da gymnasiet ikke er i gang med flerårige investeringsprojekter, er dette ikke medtaget i 
den udførte forvaltningsrevision. 

134 Udført forvaltningsrevision de seneste 4 år: 

 
Aktivitets- og 

ressourcestyring 
Mål- og resultat-

styring 
Styring af offent-

ligt indkøb 

Budgetstyring af 
flerårige investe-
rings-projekter 

2020 X X X Ikke relevant 
2019 X X X Ikke relevant 
2018 X X X Ikke relevant 
2017 X X X Ikke relevant 

Aktivitets- og ressourcestyring 

Økonomistyring 

Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning 
135 Det er vores vurdering, at gymnasiet har en god økonomifunktion, og at den i forbindelse 
med vores gennemførelse af revisionen har forelagt et færdigt, godt afstemt og veldokumenteret 
materiale til brug for revisionens gennemførelse.  

136 Herudover har vi fået beskrevet gymnasiets økonomistyring, herunder at der arbejdes ak-
tivt med budgetudarbejdelse og opfølgning på et overordnet niveau samtidig med, at der arbejdes 
aktivt på det udførende niveau. Budgetopfølgningerne forelægges endvidere løbende for gymnasiets 
bestyrelse til orientering.  

137 Det er således vores vurdering, at gymnasiets ledelse er opmærksom på, at en aktiv økono-
mistyring er nødvendig til sikring af en fremadrettet optimering af sammenhængen mellem indtæg-
ter og omkostninger. 

138 Gymnasiets resultat udgør DKK 2,2 mio., hvor der var forventet et resultat på DKK 0. Gym-
nasiets ledelsen her i ledelsesberetningen til årsrapporten beskrevet afvigelser i form af flere særtil-
skud og færre omkostninger til elev- og censoraktivitet som følge af Covid-19  

139 For 2022 og 2023 budgetteres med underskud, som følge af et lavt elevoptag, som vil på-
virke negativt over en 3-årig periode. Bestyrelsen har drøftet og accepteret dette, da budget fra 
2024 og frem igen forventes at genere overskud.   

140 Det er således vores vurdering, at gymnasiets ledelse er opmærksom på, at en aktiv økono-
mistyring er nødvendig til sikring af en fremadrettet optimering af sammenhængen mellem indtæg-
ter og omkostninger. 

Det finansielle beredskab 

141 Gymnasiet har frie likvide midler for DKK 12,2 mio. pr. 31. december 2021, og gymnasiet 
har ikke haft negativ likviditet i løbet af året. 
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142 Gymnasiets egenkapital kan opdeles i bestanddele således: 

 

 

Anlæg  

Drift              

(arbejdskapital)  

 

I alt  

 DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.  

Grunde og bygninger samt udstyr 29,1    29,1  

Tilgodehavender   0,6  0,6  

Likvide beholdninger   12,2  12,2  

Langfristet gæld -24,6    -24,6  

Kort del af langfristet gæld   -1,0  -1,0  

Skyldige feriepenge (anses her for langfristet) -2,1    -2,1  

Skyldig løn, kreditorer og mellemregning 
BUVM   -7,9  -7,9  

Fordeling af egenkapital 2,4  3,9  6,3  

       
143 En høj arbejdskapital er udtryk for en lav kapitalbinding, og lavere kapitalbinding giver 
mere frirum til at igangsætte eventuelle planlagte investeringer eller andre tiltag for at kunne følge 
den af gymnasiet valgte strategi. 

144 De likvide midler er således på nuværende tidspunkt i stand til at modsvare de skyldige 
omkostninger, som hurtigt skal betales.   

145 Gymnasiets arbejdskapital er positiv med DKK 3,9 mio. mod DKK 2,3 mio. sidste år. 

146 Det er vores opfattelse, at gymnasiets likvide beredskab er tilfredsstillende, men vil dog 
blive påvirket negativt af de budgetterede underskud for de kommende to år.  

  



Udk
as

t

 

132 

 

Benchmark  
147 Vi har på basis af udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsportal foreta-
get en sammenligning af gymnasiets regnskabstal for 2020 med gennemsnittet for 47 gymnasier 
med mindre end 650 årselever. Indtægter og udgifter er målt i forhold til antal årselever i kalender-
året. Beløb er i TDKK pr. årselev.: 

148 Støvring Gymnasium har i 2020 haft flere årselever end gennemsnittet i benchmarket.  

149 Statstilskud pr. årselev og andre indtægter er lavere end benchmark, hvilket kan skyldes, at 
gymnasiet bl.a. ikke har HF-aktivitet, som genererer et højere taksameter pr. årselev end STX. 

150 På omkostningssiden bruger gymnasiet i 2020 tilsvarende færre midler pr. årselev end gen-
nemsnittet i benchmarket, hvilket skal ses i sammenhæng med de tilsvarende lavere indtægter.  
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Nøgletal 
151 Vi har udarbejdet oversigter, som illustrerer udviklingen fra 2016-2020 i overskudsgrad, 
likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad sammenlignet med landsgennemsnittet. Som 
graferne viser, afviger gymnasiet ikke væsentligt fra trenden for landet, dog er soliditetsgraden la-
vere end landsgennemsnittet. 
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Konklusion på aktivitets- og ressourcestyring 

152 Vi vurderer, at gymnasiets aktivitets- og ressourcestyring på de undersøgte områder funge-
rer tilfredsstillende. 

Gennemførelse og styring af offentlige indkøb 

Indkøbspolitik  
153 Institutionens bestyrelse og daglige ledelse har udarbejdet en skriftlig indkøbspolitik, der 
beskriver, hvornår og hvordan der skal indhentes tilbud, herunder anvendelse af allerede indgåede 
SKI-aftaler, Finansministeriets rammeaftaler eller andre fælles indgåede aftaler.  

Indhentelse af tilbud 
154 Gymnasiets ledelse har oplyst, at gymnasiets faktiske indkøbsprocedurer i året har fulgt 
den af bestyrelsen godkendte indkøbspolitik.  

155 Vi har i forbindelse med vores juridisk-kritiske revision stikprøvevis gennemgået nedenstå-
ende konti/indkøb for at undersøge, om gymnasiet har afholdt omkostninger, der er uden for gym-
nasiet formål eller ikke har været sparsommelige. Desuden har vi kontrolleret, at indkøbet er god-
kendt af rette person på gymnasiet. 

• Reparation og vedligeholdelse bygninger 
 
156 Udover gennemgang af ovenstående konti/indkøb har vi foretaget stikprøvevis gennem-
gang af bilag fra gymnasiets øvrige omkostningskonti til sikring af, at indkøbene anvendes inden 
for gymnasiets formål.   

157 Vi har ligeledes kontrolleret, om gymnasiet har foretaget enkelt-indkøb, som overstiger 
tærskelværdierne for lovpligtigt udbud. Dette er ikke tilfældet i 2021. 

158 Ved gennemførelsen af revisionen har vi konstateret, at der i årets løb er indhentet tilbud i 
overensstemmelse med den udarbejdede indkøbspolitik, og at tilbuddene gemmes på gymnasiet.  

Konklusion på styring og gennemførsel af offentlige indkøb 

159 Det er vores vurdering, at gymnasiet løbende generelt søger at disponere økonomisk hen-
sigtsmæssigt under hensyntagen til pris, kvalitet, kvantitet osv. og dermed efterlever god skik ved 
offentlige indkøb. 

Samlet konklusion på forvaltningsrevision 

160 Vi har ved vores revision af gymnasiets forvaltning ikke konstateret nogen forvaltnings-
mæssige uregelmæssigheder. 

Andre ydelser 

161 Som en del af revisionen af årsregnskabet har vi for indeværende år afgivet revisionserklæ-
ringer på aktivitetsindberetninger, klasseloft og momskompensationsordningen. 

162 Vi har endvidere deltaget i bestyrelsesmøde 26. marts 2021. 
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Afslutning 

163 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi rektor og regnskabschefens under-
skrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen. Heri bekræftes bl.a. fuldstæn-
digheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regn-
skabet, og at gymnasiets dispositioner er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

164 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet 13. december 2021 er gen-
nemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er 
vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i årsrapporten. 

165 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsrap-
porten. 

166 Under henvisning til Børne- og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 
2110 af 24. november 2021 erklærer vi: 

at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, 

at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, 
at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne 

statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt 
at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundla-

get er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 
 

 

Aalborg, den 31. marts 2022 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
Line Borregaard    
statsautoriseret revisor    

 

Siderne 116 - 138 er behandlet på bestyrelsesmødet, den 31. marts 2022. 

 

I bestyrelsen 

 

Iben Bøgh Bahnsen 
formand 

Peter Jensen 
næstformand 

Lene Schmidt Aalestrup 

 

 

Malene Gram Brith Lund Jørgensen Steen Madsen 

 

 

Charlotte Horn Mathilde Klitgaard Gregersen Silja Louise Ebert Svenningsen 
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Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet 

Af-
kryds Revisors påtegning 

x Uden modificeret konklusion, væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, fremhæ-
velser af forhold vedrørende regnskabet eller revisionen eller andre rapporteringsfor-
pligtelser 

☐ Afkræftende konklusion 

☐ Konklusion med forbehold om fortsat drift (going concern) 

☐ Konklusion med forbehold om øvrige forhold 

☐ Konklusion med forbehold vedrørende ikke reviderede budgettal 

☐ Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

☐ Fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet 

☐ Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen 

☐ Andre rapporteringsforpligtelser 

☐ Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (skal kun afkrydses, så-
fremt der er bemærkninger) 
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Revisortjeklisten 

Forord til Revisortjekliste 

Revisortjeklisten udarbejdes til brug for styrelsens gennemgang af årsrapporter for de regulerede institutioner. 

Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt til statistiske formål. 

 Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten er en del af 

revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres fortløbende.  Instituti-

onens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til styrelsen af revisors 

besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af styrelsen. 

Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de 

pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. 

Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regn-

skabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særligt henblik på besvarelse af 

tjeklisten. 

 Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for modifikationer eller fremhævelser i revisionspåteg-

ningen eller omtale i revisors rapportering af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, 

jf. § 20 i lov nr. 25 af 8. januar 2021 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og mini-

steriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved regulerede institutioner. 

Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne 

I kolonnen ”Afsnit i protokollat” anføres nummeret på afsnittet i revisionsprotokollatet. Det er vigtigt at afgive 

præcise henvisninger af afsnit i revisionsprotokollatet. En præcis henvisning kunne for eksempel være afsnit 

5.2.1. Ved hvert afsnit skal der foretages en afkrydsning enten i kolonnen: ”Kritiske bemærkninger”, ”Væ-

sentlige bemærkninger”, ”Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger”, eller ”Udskudt til næste år” eller ”Ikke 

relevant”. 

Styrelsen definerer kritiske bemærkninger som forhold, hvor lovgivningen eller bemyndigelsen er overtrådt. 

Derudover skal forhold også angives som kritiske, hvis det vurderes at forholdene er kritiske i forhold til insti-

tutionens fortsatte drift. Det kunne f.eks. være en utilstrækkelig økonomiopfølgning, eller manglende afreg-

ning af A-skat og AM-bidrag. Såfremt revisor har påset, at forholdet i løbet af regnskabsåret er bragt i orden, 

og revisor har anført dette i revisionsprotokollatet, skal revisor ikke angive det som en kritisk bemærkning. 

Styrelsen definerer væsentlige bemærkninger som forhold, som bestyrelsen skal agere på, men som ikke er en 

overtrædelse af lovgivningen eller bemyndigelsen. Det kunne f.eks. være manglende opdatering af regnskabs-

instruksen, utilstrækkelige fuldmagtsforhold, store tilgodehavende skolepenge (såfremt tilgodehavendet er så 

stort, at det har væsentlig betydning for institutionens likviditet, bør det være en kritisk bemærkning.) Såfremt 

institutionen i løbet af året ikke har betalt sin A-skat og AM-bidrag til tiden, men ved regnskabet afslutning 

har betalt den skyldige A-skat og Am-bidrag skal dette fremgå som en væsentlig bemærkning. 

Styrelsen gør opmærksom på, at i henhold til Standarderne for Offentlig revision nr. 6 og 7 er det muligt at fo-

retage rotation over en 5-årig periode på de enkelte emner for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 

Styrelsen har imidlertid defineret væsentlige juridisk-kritiske og/eller forvaltningsmæssige em-
ner, som skal revideres hvert år (der må ikke foretages rotation på revisionen af disse em-
ner). 
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Punkt Revisortjekliste 

Afsnit i 
proto-
kolat 

Kriti-
ske 
be-

mærk-
ninger 

Væsent-
lige 
be-

mærk-
ninger 

Ingen 
kritiske/ 
væsent-
lige be-
mærk-
ninger 

Ud-
skudt, jf. 

revisi-
ons- 
plan-

lægning 
Ikke 

relevant 

  
Har revisionen givet anledning til kritiske bemærknin-
ger eller væsentlige bemærkninger vedrørende:             

  
Overordnede kommentarer og 
risikofaktorer             

1. Opfølgning på bemærkninger og anbefalin-
ger fra sidste års revisionsprotokollat 

6-8     X      

2. Forhold af væsentlig betydning for vurde-
ring af årsregnskabet og/eller forvaltningen 

9-10    X      

3. Tilsynssager hos Rigsrevisionen og offent-
lige myndigheder 

11      X     

  Finansiel revision            

4. Forretningsgange og interne kontroller, di-
spositioner, registreringer og regnskabsaf-
læggelse 

16-27      X     

5. Den generelle it-sikkerhed på det admini-
strative område 

28-38      X     

6. Formålsregnskab 42-44      X     

7. Statstilskud 45-55      X     

8. Løn 56-57      X     

9. Andre væsentlige områder 58-84      X     

  Juridisk-kritisk revision            

10. Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner 92-116   X       

11. Gennemførelse af salg 117-119      X     

12. Gennemførelse af indkøb 120      X     

  Forvaltningsrevision            

13. Aktivitets- og ressourcestyring 135-152      X     

14. Mål- og resultatstyring 153-159      X    

15. Styring af offentligt indkøb       X     

16. Budgetstyring af flerårige investeringspro-
jekter 

         X  
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