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1 Indledning

Vi har revideret  årsregnskabet for 2020 for Aarhus HF & VUC (institut ionen), der udarbejdes ef ter Fi-
nansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (Statens
regnskabsregler), Finansministeriets Økonomisk Administrat ive Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen
for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med t ilhørende vejledning. Vi har i t il-
knytning til revisionen læst ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Årsregnskabet viser følgende hovedtal for institutionen:

t.kr. 2020 2019

Omsætning 172.583 177.003
Årets resultat -940 -1.257
Samlede aktiver 328.793 333.894
Egenkapital 100.025 101.253

I det te revisionsprotokollat  har vi beskrevet væsentlige forhold, som ef ter vores vurdering er relevante
for bestyrelsen, Børne og Undervisningsministeriet  og Rigsrevisionen.

Revisionsprotokollatet er  alene udarbejdet  t il brug for bestyrelsen, Børne og Undervisningsministeriet
og Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

2 Konklusion

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offent lig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i lov nr. 1246 af 27. august  2020 om inst itutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision
og tilskudskontrol m.m. ved inst itutioner for erhvervsret tet  uddannelse, almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse m.v.  Revisionens formål og omfang samt ansvaret  for regnskabsaflæggel-
sen er omtalt i vores revisionsprotokollat  af den 17. december 2018.

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse
om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger.

3 Overordnede kommentarer og risikofaktorer

3.1 Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat

Der var ikke kr it iske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger i sidste års revisionsprotokol.

3.2 Forhold af væsentlig betydning for vurderingen af årsregnskabet og/ eller forvaltningen

Revisionen har ikke givet  anledning til væsent lige bemærkninger eller anbefalinger af væsentlig betyd-
ning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvaltningen. Vi henviser til vores yderligere kommentarer
t il årsregnskabet i afsnit 4, samt i vurderingen af forvaltningen i afsnit  5.

3.2.1 Tilsynssager hos Rigsrevisionen, styrelsen mv.

Vi har spurgt institutionen, om der har været eller er igangværende t ilsynssager. Institut ionen har op-
lyst, at  der ikke har været t ilsynssager i regnskabsåret, eller er igangværende tilsynssager hos hverken
Rigsrevisionen eller styrelsen.
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4 Finansiel revision

4.1 Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæg-
gelse

Revisionen har været rettet mod forretningsgange og interne kontroller, hvor der efter vores vurdering
kan være risiko for  væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.

Forretningsgange og interne kontroller afpasses ef ter inst itut ionens størrelse og karakter med henblik
på at  forebygge uforudsete tab i institut ionen, understøt te ledelsens t ilsyn med inst itutionen og at  sikre
en ret tidig og pålidelig økonomirapportering.

Vi har efterprøvet institut ionens væsent ligste forretningsgange, dispositioner, registreringer og regn-
skabsaflæggelse, herunder at  institut ionen følger retningslinjerne i:

► Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med tilhørende
bekendtgørelser, cirkulærer m.v. samt institut ionens vedtægter.

► Institutionens regnskabsinstruks.

► Styrelsen for Undervisning og Kvalitets instrukser for tilskud t il almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v. (AGV-instruksen)

► Styrelsen for Undervisning og Kvalitets t ilskudsmeddelelser

► Paradigme for årsrapport  og vejledning om udarbejdelse af årsrapport  for statsfinansierede institu-
t ioner under Undervisningsministeriet.

Vi har ved t ilret telæggelsen af revision og udvælgelsen af stikprøver for 2020 gennemgået udvalgte om-
råder, så alle afdelinger og uddannelser bliver gennemgået over en årrække.

Revisionen har omfat tet en vurdering af, om inst itutionens væsent ligste forretningsgange, interne kon-
troller og rapporteringssystemer fungerer forsvarligt  på de områder, vi gennemgår. Formålet  med gen-
nemgangen er at vurdere, om de interne kontroller er betryggende, det  vil sige, om

► kontrollerne er designet hensigtsmæssigt  i forhold t il de kontrolmål, de skal sikre

► kontrollerne faktisk er implementeret, og

► kontrollerne har fungeret i hele den periode, som revisionen omfat ter.

Gennemgangen har omfat tet en vurdering af, om

► de interne kontroller sikrer en fuldstændig, nøjagt ig og ret tidig behandling af godkendte transakt io-
ner

► de interne kontroller forhindrer, at fejl opstår, eller sikrer, at opståede fejl opdages og ret tes, og

► der er dokumentat ion for den foretagne databehandling og de udførte kontroller.

Vi har gennemgået følgende områder:

► Den generelle it -sikkerhed på det  administrative område

► Statstilskud

► Løn

► Andre væsentlige områder:

- Øvrige forhold i revisionsbekendtgørelsen
 Fast ejendom
 Momskompensat ion

Øvrige forhold:

 Omkostninger
 Anlægsakt iver
 Likvide beholdninger, herunder elektroniske betalingssystemer
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 Langfristet gæld og sikringsinstrumenter
 Skyldig løn
 Feriepengeforpligtelse
 Opbevaring af bogfør ingsmateriale
 Reelle ejere
 Ajourføring af inst itutionens regnskabsinstruks
 Bestyrelsens forhandlingsprotokol

Vi har foretaget en overordnet vurderet  af, om de dertil knyt tede interne kontroller er betryggende og
bliver efterlevet , uden at  det  giver anledning til væsent lige bemærkninger.

Institutionens bogføring er tilret telagt , så den kan danne grundlag for opstilling af såvel årsregnskab
som andre økonomiske informat ioner, og det  er vores opfattelse, at  institut ionen har etableret t ilstræk-
kelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt  registrering af alle indtægter og omkostninger
samt inst itutionens aktiver.

Til de enkelte områder kan vi supplerende anføre:

4.2 Den generelle it-sikkerhed på det administrative område

Som led i revisionen af inst itutionen har vi gennemgået den del af de generelle it -kontroller, som vi vur-
derer, er relevante for at kunne aflægge en årsrappor t, der giver et  retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, og som er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

Generelle it -kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret  vedrørende institutionens væsent lige
it -platforme, med henblik på at  opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understøt te
en pålidelig databehandling i it -baserede forretningsprocesser.

I henhold t il revisionsbekendtgørelsen skal der foreligge systemrevisionserklæringer for de systemer og
t ilhørende databehandling der er nævnt i revisionsbekendtgørelsen, vi har påset

1. at  inst itutionen vil modtaget en ISAE 3402 type 2 erklæring fra det administrat ive fællesskab
dækkende det  forudgående kalenderår. Institut ionen har pr. underskriftsdato endnu ikke
modtaget erklæringen, men der forventes ikke at  være ændringer hertil.

2. at  det  af skolen anvendte studieadministrat ive it -system er omfattet af
systemrevisionserklæring uden forbehold i overensstemmelse med ISAE 3402 type 2 og
offent liggjort  af Styrelsen for It  og Læring på WWW.st il.dk.

3. at  inst itutionen har modtaget en ledelseserklæring udarbejdet  af Moderniseringsstyrelsen
svarende til en ISAE 3402 type 2- revisionserklæring.

4. at  inst itutionen har indhentet  systemrevisionserklæringer for de systemer der afvikler
t ransakt ioner af økonomiske eller studierelevante oplysninger eller som i øvrigt  har væsentlig
betydning for revisionen af årsrapporten eller indberetninger til Undervisningsministeriet , og
som ikke er dækket af ovenstående punkt  1-3. Vi har påset at  den gennemførte systemrevision
er betryggende for disse systemer. Institut ionen har pr. underskr iftsdato endnu ikke modtaget
erklæringen fra Silkeborg Data, men der forventes ikke at  være ændringer hert il.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Det er vores opfat telse, at  institut ionens it -miljø er tilret telagt  på betryggende vis og kan danne
grundlag for et  retvisende regnskab.

Funktionsadskillelse og brugerrettigheder

Som led i revisionen har vi gennemgået de etablerede brugerret tigheder samt proceduren for tildeling
og ændring af ret tigheder t il institut ionens it -systemer. Den etablerede funkt ionsadskillelse i økonomiaf-
delingen understøt tes ikke i alle t ilfælde af adgangsret tigheder t il systemerne. Vi har i vores revision ta-
get  højde for det te ved en større grad af substansrevision samt analyser af posteringer og ved gennem-
gang af  institut ionens kompenserende kontroller.
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Vi har påset at  opsætningen af brugerret t igheder og beløbsgrænser i institutionens fakturaflowsystem
er i overensstemmelse med inst itutionens regnskabsinstruks.

Det er ikke et  systemmæssigt krav i lønsystemet at  der skal to til at godkende før lønnen bogføres og
udbetales. Dette er uændret i forhold til t idligere år. Institut ionen har etableret  kompenserende kontrol-
ler til imødegåelse af risikoen herved.

Persondataforordning (GDPR)

Vi har påset, at  institutionen har udarbejdet  en overordnet polit ik samt underordnede handleplaner i for-
hold til at  overholde persondataforordningen.

Institutionens ledelse har oplyst, at  institutionen efter deres overbevisning overholder persondatafor-
ordningen.

4.3 Statstilskud

Vi har gennemgået og vurderet  forretningsgangene vedrørende registrering af t ilskudsudløsende fakto-
rer, med henblik på at  påse om den interne kontrol er betryggende.

Vi har st ikprøvevis påset, at  inst itutionens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte og
i den forbindelse, at  institut ionens registrering af antallet af årselever er rigtig, jf . AGV-instruksen og
Ministeriets bekendtgørelse om t ilskud til inst itutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse m.v.

Indmeldelse, fraværsregistrering og udmeldelse

I forbindelse med vores løbende erklæringer på grundlaget for årselever, har vi gennemgået forretnings-
gangen for optagelse og registrering af elever i LUDUS, herunder procedurerne for registrering af ind-
meldelse, fravær og udmeldelse.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Det er vores opfat telse, at  registreringen af indmeldelse, fravær og udmeldelse i de kontrollerede afde-
linger generelt  foretages i henhold til retningslinjerne fra Børne og Undervisningsministeriet , og at regi-
streringen fungerer betryggende.

Øvrig administration (krav) af uddannelser

Vi har påset, at  de bogførte indtægter for deltagerbetaling mindst  svarer  t il de til grund for årselevind-
beretningerne anførte elever gange deltagerbetaling pr. elev.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Gennemførte aktiviteter og elevindberetninger

Vi har til brug for beregning af tilskud til institut ionen afgivet  revisorerklæringer på de ordinære kvar-
talsvise erklæringer samt enkelte supplerende indberetninger.

Det er vores opfat telse, at  elevindberetningsområdet fungerer betryggende.

Modtagne tilskud, herunder aktivitet (årselever)

Vi har påset, at  der er foretaget afstemning af  de bogførte tilskud t il oversigt  fra Børne og Under-
visningsministeriet, samt at  modtaget t ilskud er efterregnet i forhold til indberettede årselever og gæl-
dende satser. Vi har foretaget efterkontrol for at  påse, at  der ikke er sket  ændringer i tilskudsgrundla-
get , som ikke er blevet indberet tet  og revisorat testeret.

Under vores revision af  t ilskudsudløsende faktorer  er vi ikke stødt  på forhold, som efter vores opfat telse
strider mod gældende t ilskudsbekendtgørelser og – bet ingelser samt foreliggende t ilskudspraksis.

I forbindelse med revisionen af inst itutionens årsregnskab er det  vurderet, at  inst itutionens t ilskuds-
grundlag er uændret  i forhold til de erklæringer, vi har afgivet  i årets løb.
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Vi har påset, at  forudbetalt statst ilskud for 2021 indgår i posten periodeafgrænsningsposter under pas-
siverne.

Det er vores opfat telse, at  institut ionens midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og
inst itutionens formål.

Bygnings- og fælles administration

Vi har st ikprøvevis gennemgået grundlagsårselever til brug for udbetaling af t ilskud t il fælles- og byg-
ningsomkostninger mv.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Særlige tilskud

Institutionen har modtaget 587 t.kr. til dækning af merudgifter t il rengøring som følge af Sundhedssty-
relsens retningslinjer til forebyggelse af Covid-19 som led i den gradvise genåbning af uddannelsesinsti-
tut ionen.

Ledelsen oplyser  at t ilskuddet er anvendt t il øget rengøring jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Institutionen har modtaget 1.080 t.kr. i Covid-19 tilskud t il udvikling af f jernundervisning på VUC. Til-
skuddet vedr. fremadret tet  udvikling og er derfor periodiseret  i regnskabet.

4.4 Løn

Vi har gennemgået og vurderet  inst itutionens forretningsgange og interne kontroller på lønområdet på
grundlag af regnskabsinstruksen og oplysninger fra institut ionens administrat ive personale.

Vi har påset, at  der er en passende funkt ionsadskillelse mellem registrerende, disponerende og kontrol-
lerende personer på lønområdet, gennemgået afstemningen mellem lønsystemet SD og f inansbogholde-
riet , samt gennemgået institut ionens budgetopfølgningsprocedurer.

Det er ikke et  systemkrav, at  der skal to personer til at godkende lønudbetaling i SD.

Institutionen har derfor indført  kompenserende kontroller, der sikrer, at  alle indtastede data efterføl-
gende, kontrolleres af en anden lønmedarbejder samt at  der gennemføres en detaljeret  lønopfølgning på
individniveau, der godkendes af de respekt ive afdelingsansvarlige. Vi har påset, at  de kompenserende
kontroller udføres.

Vi har ved status gennemgået afstemningen mellem lønsystemet SD og f inansbogholderiet samt indbe-
retningen t il SKAT af årets udbetalte lønninger.

Institutionens lønninger er vurderet i forhold til institut ionens budget for 2020 og realiserede lønninger
for 2019, samt ændringer i antal ansatte.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

4.5 Andre væsentlige områder

Øvrige forhold i revisionsbekendtgørelsen

Fast ejendom

Vi har påset, at  institutionens disposit ioner vedrørende ejede bygninger og indgåede lejemål er foreta-
get  i overensstemmelse med de gældende regler.

Momskompensation

Institutionen er omfat tet af Børne og Undervisningsministeriets momskompensat ionsordning. Årets
samlede momskompensation har udgjort  5.621 t.kr.

Vi har i forbindelse med at testat ion af den årlige momsudgiftsopgørelse påset, at institut ionen har fore-
taget en sandsynliggørelse af det  opgjorte og indberet tede momskompensat ionsbeløb for 2020, samt at
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beløb og oplysninger i opgørelsen er opgjort  i overensstemmelse med betingelserne i den gældende be-
kendtgørelse om momskompensat ion.

Øvrige forhold

Omkostninger

Vi har gennemgået og vurderet  inst itutionens forretningsgange og interne kontroller vedrørende om-
kostninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret , at  der ikke afholdes udgifter uden forudgående behørig god-
kendelse, samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt  og ret t idigt  i overensstemmelse
med institutionens beskrivelse i regnskabsinstruksen.

Institutionens omkostninger er vurderet  i forhold til inst itutionens budget for 2020 og realiseret  for
2019.

Vi har ligeledes st ikprøvevis sammenholdt  øvrige omkostninger med bilag og kontrolleret , at de er be-
handlet  momsmæssigt  korrekt, samt at  der er korrekt  periodiseret pr. 31. december 2020.

Vi har st ikprøvevis kontrolleret , at  arts- og formålskonteringen er i overensstemmelse med gældende
regler.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Anlægsaktiver

Vi har påset, at  der er sammenhæng mellem anlægskartotekets registreringer og f inansbogholderiet
samt årsrapporten. Vi har desuden foretaget en sandsynliggørelse af de før te afskrivninger, samt påset
at  afskrivningsprincipperne er i overensstemmelse med den gældende regnskabsbekendtgørelse.

Vi har st ikprøvevis kontrolleret  akt ivernes tilstedeværelse, og st ikprøvevis sammenholdt årets t ilgang og
afgang med underliggende bilag.

Institutionen har i t idligere år valgt  at  bunke småanskaffelser af inventar med henblik på aktivering og
afskrivning. Fra 2020 har institut ionen valgt at ændre metode til direkte udgiftsførsel af alle investerin-
ger i inventar under småanskaffelsesgrænsen på 50 t .kr . Som følge af metodeændringen er der i 2020
foretaget restafskr ivning af t idligere akt iverede småanskaffelser for i alt 1.381 t. kr.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Plan for vedligeholdelse af bygninger

Institutionen er, jf . § 21, stk. 2 i Lov om institut ioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse, forpligtet t il at  vedligeholde sine bygninger på et  forsvarligt  niveau, i overensstemmelse
med en af bestyrelsen godkendt f lerårig plan, og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. t il de
t ilskudsberet tigede akt iviteter.

Der er udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesplan den 8. oktober 2020, som indeholder et  overord-
net budget frem til 2030. Institut ionen anvender denne som grundlag for en vedligeholdelsesplan.

Der tages løbende st illing til om planlagt, men ej gennemført vedligeholdelse/ investering, skal gennem-
føres eller udskydes, herunder om det er forsvar ligt  ikke at  gennemføre dem.

Vi har i forbindelse med revisionen påset t ilstandsrapporten- og vedligeholdelsesplanen fra den 8. okto-
ber 2020 og sammenholdt denne med omkostninger til reparat ion og vedligeholdelse samt eventuelt
akt iverede omkostninger. Ledelsen er blevet  forespurgt  om planen overholdes eller om der vil opstå et
ef terslæb, som vil forringe tilstanden på bygninger. Dette er ikke tilfældet  og udskiftning af tag og vin-
duer er blandt andet fremrykket.

Vores revision har ikke givet anledning t il yderligere bemærkninger.
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Likvider

Likvide beholdninger består af indestående på bankkont i. Vi har påset, at  disse er afstemt til eksternt
kontoudtog, ligesom vi har indhentet engagementsforespørgsler fra pengeinstitut ter.

Vi har påset at  likvide midler anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om inst itutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Elektroniske betalingssystemer

Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået institut ionens elektroniske betalingssystemer. Vores
revision har været t ilret telagt  med henblik på at  vurdere følgende områder:

 Den indbyggede funkt ionsadskillelse, herunder at  der skal to personer t il at  godkende betalin-
ger.

 Systemernes adgangsbegrænsning.

Beholdningseftersyn

Vi har ikke foretaget uanmeldt  beholdningseftersyn af likvide beholdninger på inst itutionen i 2020, da
skolen har en begrænset/ ingen kassebeholdning og skolens procedure sikrer løbende afstemning af ban-
ker, kreditorer og debitorer.

I forbindelse med vores løbende revision har vi gennemgået og vurderet forretningsgangen, fuldmagts-
forhold samt de interne kontroller omkring ind- og udbetalinger.

Vi har påset, at  der løbende sker afstemning af likvide beholdninger samt debitorliste og kreditorliste i
forhold t il f inansbogholderiet . Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret  uoverensstemmelser i
forhold t il regnskabsinstruksen.

Ovenstående har ikke givet anledning t il bemærkninger.

Langfristet gæld og sikringsinstrumenter

Vi har gennemgået den langfristede gæld og påset, at  den er afstemt med årsopgørelser fra kreditfor-
eninger og långivere. Vi har stikprøvevis kontrolleret  indregning til amortiseret  kostpris samt opdeling af
gæld, der forfalder inden for 1 år henholdsvis efter 5 år.

Institutionens prior itetsgæld er variabelt f inansieret  og afdækket via rentesikringsinstrumenter således:

Afdækket frem t il 2024 42 % af gælden

Afdækket frem t il 2030 16 % af gælden

Afdækket frem t il 2044 42 % af gælden

Finansiel strategi

Vi har påset, at  institutionen har en nedskrevet finansiel strategi, som er udarbejdet  i forbindelse med
købet af Dalgas Avenue og revurderet  i 2020, herunder godkendt på bestyrelsesmødet den 7. december
2020.

Vi har gennemgået institut ionens lån og påset, at  inst itutionens lånerisici er i overensstemmelse med
inst itutionens f inansielle strategi.

Sikringsinstrumenter er indregnet under langfristet  gæld med en negativ værdi på 9,3 mio. kr. Årets re-
gulering, der er negat iv, har udgjort  288 t .kr.

Vi anbefaler, at  bestyrelsen løbende vurderer risici knyt tet til f inansielle af taler.

Vores revision har ikke givet anledning t il yderligere bemærkninger.
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Skyldig løn

Skyldig løn består af t imer overført  til afspadsering fra skoleåret 2019/ 20, 50 % af de forventede overti-
mer for skoleåret 2020/ 21 samt løn t il opsagte medarbejdere. Vi har stikprøvevis gennemgået opgørel-
serne og stikprøvevis afstemt t il underliggende grundlag.

Af  den samlede hensættelse til skyldig løn på 4.733 t .kr. udgør løn til opsagte medarbejdere 1.813 t .kr.
(49 t .kr.). Vi har kontrolleret  at  forpligtelsen indgår i den rigt ige periode.

Vi gør opmærksomme på, at  der i forbindelse med fratrædelser kan komme et  betydeligt likviditetstræk
som følge af udbetaling af skyldig løn.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Feriepengeforpligtelse

Forpligtelsen indeholder feriepenge t il indefrysning, samt værdien af årets ej afholdte feriedage ef ter
overgang t il samtidighedsferie, feriefridage og feriegodtgørelse.

Vi har gennemgået opgørelsen af feriepenge til indefrysning i alt  12.448 t.kr. og påset at forpligtelsen
er afstemt til indberetning til VIRK.DK. Institut ionen forventer at  indbetale hele forpligtelsen t il feriefon-
den i 2021.

Vi har påset at  forpligtelsen er indekseret med 2,5 % for perioden 1/9 -31/12 2020. Indekseringen er
baseret  på et  skøn over den forventede indeksering som først  er endelig kendt i maj 2021.

Vi har gennemgået skolens opgørelse af skyldige feriepenge efter overgang til samtidighedsferie, i alt
8.564 t .kr .

Vi har gennemgået institut ionens beregning af feriepengeforpligtelsen, og påset at  metoden er uændret
i forhold til tidligere år. Grundlaget for opgørelse af værdi af en feriedag er ændret  i overensstemmelse
med økonomistyrelsens vejledning. Grundlaget for værdien af en feriedag består af medarbejderens
brut toløn inkl. eget og arbejdsgivers bidrag til pension.

Antallet  af skyldige feriedage og feriefridage pr. medarbejdere ult imo 2020, inklusive feriedage til inde-
frysning er øget med ca. 3,82 dage pr medarbejder, som følge af mindre ferieafholdelse i 2020 end nor-
malt .  Stigningen i den samlede feriepengeforpligtelse på 3.272 t .kr. skyldes hovedsageligt stigningen i
antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder samt at  værdien pr. feriedag er øget som følge af det  æn-
drede beregningsgrundlag. Samt i mindre grad stigningen i ansatte.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Opbevaring af bogføringsmateriale

Vi har fået  oplyst  og st ikprøvevis påset, at  inst itutionen ikke har ændret  de etablerede forretnings-
gange, der sikrer, at  bogføringsmateriale opbevares og arkiveres i overensstemmelse med reglerne i lov
om statens regnskabsvæsen.

Reelle ejere

Bestyrelsen skal en gang årligt  undersøge, om registreringen af reelle ejere hos erhvervsstyrelsen er
registreret  korrekt .

Vi har påset, at  oplysninger om reelle ejere hos erhvervsstyrelsen stemmer overens med den nuvæ-
rende bestyrelse.

Ajourføring af institutionens regnskabsinstruks

Institutionens regnskabsinstruks skal som udgangspunkt opdateres i takt  med ændringer minimum en
gang årligt , for at sikre at der løbende sker ajourføring af arbejdsgange og rutiner på regnskabsområ-
det. Regnskabsinstruksen er senest  opdateret  i 2020 og godkendt på bestyrelsesmødet 7. december
2020.

Regnskabsinstruksen indeholder en række oplysninger som vi gør brug af i vores revision. I det omfang
der er sket  ændringer siden 2020, f.eks. omkring dispositionsberett igede medarbejdere, har skolen
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ajourført  disse underbilag og vi har drøftet  det te med de ansvarlige således at  vores revision er tilpasset
t il de gældende retningslinjer.

Bestyrelsens forhandlingsprotokollat

Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokollat  frem til mødet den 7. december 2020.

5 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Vi har ud over den f inansielle revision foretaget juridisk-krit isk revision og forvaltningsrevision. Juridisk-
kritisk revision og forvaltningsrevision er foretaget integreret  og sideløbende med den f inansielle revi-
sion af årsregnskabet og er foretaget efter Standarderne for Offentlig Revision.

Børne- og Undervisningsministeriet  har defineret  emner og områder, der er udenfor rotation.

Øvrige emner og områder, der foretages i rotat ion over en 5-årig periode, er valgt  ud fra følgende væ-
sentlighedsbetragtninger:

► Økonomisk væsentlighed

► Retlig væsent lighed (juridisk-krit isk revision)

► Samfundsmæssig/ polit isk væsentlighed (forvaltningsrevision)

5.1 Juridisk-kritisk revision

5.1.1 Juridisk-kritisk revision, generelt

Vi har i forbindelse med den f inansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

5.1.2 Planlægning af juridisk-kritisk revision

Børne og Undervisningsministeriet  har udvalgt følgende områder, som er uden for rotation:

► Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner

► Gennemførsel af salg

Derudover har vi valgt  at gennemgå emnet ” gennemførsel af indkøb”  jf . afsnit  5.3.

5.1.3 Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

Vi har st ikprøvevis påset, at  inst itutionens dispositioner på løn og ansættelsesområdet sker i overens-
stemmelse med de love, overenskomster, aftaler m.m., der gælder for institut ionens personale, jf . f i-
nansministeriets fastsat te eller af talte bestemmelser om, løn- og ansættelsesvilkår.

Vi har gennemgået institut ionens forretningsgange på løn og ansættelsesområdet, herunder påset

► at ansættelse, herunder indplacering, afsked, andre statusændringer, ydelse af t illæg samt registre-
ring af fravær, er foretaget af der til bemyndigede personer.

► at variable ydelser i form af over- og merarbejdsbetaling, t imeløn samt særlige ydelser m.v. er at te-
steret  af der til bemyndigede personer.

Vi har st ikprøvevis revideret  institutionens lønudbetaling for perioden august 2020, og har herunder
kontrolleret  enkeltsager ved gennemgang og påset, at

► der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler

► der på personalesagerne foreligger fornødne dokumentation for uddannelse, t idligere beskæft igelse
og anciennitetsdato mm, samt indgåede lokalaftaler og udbetaling af  personligt  tillæg.

► pensionsbidrag er i overensstemmelse med gældende regler

► nettolønnen er beregnet korrekt
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Cheflønsaftalen

Institutionens ledelse er overgået til den nye chefaf tale fra OK 18 pr. 1. august  2019.

Vi har påset at

 rektors løn er godkendt af bestyrelsen og STUK

 der er sammenhæng i inst itutionens st illings- og lønhierarki, herunder at  rektor oppebærer den
højeste samlede løn.

 øvrige chefer, der er ansat i henhold til chefaftalen fra OK18 får en samlet  løn, der holder sig
inden for lønbåndet/normallønsområdet defineret  som +/ - 20 pct . Af den statslige medianløn
for stillinger i samme lønramme på tværs af det statslige område.

 øvrige chefer, der er ansat i henhold til chefaftalen fra OK18, er indplaceret  i en lavere løn-
ramme end institut ionens rektor

Skattefri rejse – og kørselsgodtgørelse

Vi har st ikprøvevis kontrolleret , hvorvidt  der sker korrekt  udbetaling af  skat tefrie rejse- og befordrings-
godtgørelser, herunder at  udbetalingsbilaget opfylder de krav, som stilles af SKAT som betingelse for at
betragte udbetalingen som skattefr i.

Vi har ligeledes kontrolleret , at  der for personer, der modtager høj kørselssats, foreligger en godkendt
kørselsbemyndigelse.

Vi har i forbindelse med gennemgangen konstateret at enkelte rejseafregninger ikke opfylder SKAT’s
krav, herunder manglende udfyldelse af adresse til og fra m.v.

Vi anbefaler at  der er større fokus på korrekt  udfyldelse af rejseafregningerne t il brug for udbetaling af
skat tefrie rejse- og befordringsgodtgørelser.

Variable ydelser

Vi har st ikprøvevis gennemgået variable ydelser, herunder overarbejde samt engangsvederlag for mer-
arbejde og særlig indsats. Gennemgangen af variable ydelser har ikke givet  anledning til bemærkninger,
og vi har konstateret , at  der foreligger leder godkendelse heraf, og at  det  udbetales i overensstemmelse
med reglerne.

Udbetaling af resultatlønskontrakter og engangsvederlag

Rektor er overgået t il den nye cheflønsaf tale og har derfor ikke længere en resultatlønskontrakt.

Derudover har vi konstateret at  der ikke er udbetalt  engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats
for rektor.

Fratrædelser

Vi har i forbindelse med gennemgang af fratrædelser påset at  evt. godtgørelse er i overensstemmelse
med gældende regler og af taler, samt at  uansøgt afskedigelser er sket i overensstemmelse med gæl-
dende regler og aftaler.

Gennemgangen har ikke givet  anledning til bemærkninger.

Vederlag til rektor og honorar til bestyrelse

Der er i 2020 omkostningsført  1.121 t .kr. (2019: 1.100 t .kr.) i vederlag t il rektor.

Honorar til bestyrelsen har udgjort  87 t .kr. i 2020 (2019: 87 t .kr.).

Vi har påset, at :

► Vederlaget t il rektor er i overensstemmelse med indgåede aftaler og gældende regler

► Honorar til bestyrelsen er i overensstemmelse med gældende cirkulære.

Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.
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5.1.4 Gennemførelse af salg (juridisk-kritisk revision)

En bet ingelse for at  drive indtægtsdækket virksomhed er bl.a., at  inst itutionen afsætter sine produkter
på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning. Vi har i den forbindelse indhen-
tet  og vurderet Inst itutionens forretningsgange og procedurer vedrørende indtægtsdækket virksomhed.

Institutionen har ikke haft  akt ivitet vedrørende indtægtsdækket virksomhed i 2020.

Det samlede resultat for indtægtsdækket virksomhed andrager da 0 t .kr. i 2020, og det  akkumulerede
resultat  udgør 197 t .kr. Kravet om, at  det  akkumulerede resultat  for de sidste 4 regnskabsår skal være
positivt , er opfyldt .

5.1.5 Gennemførsel af køb

Der henvises til afsnit  5.3.1.

5.1.6 Konklusion på den juridiske-kritiske revision

Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der  giver os anledning t il at  formode,

 at inst itutionen i sit  virke ikke er uafhængig, og

 at inst itutionens midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår  og institut ionens
formål.

5.2 Forvaltningsrevision

5.2.1 Forvaltningsrevision, generelt

Vi har i forbindelse med den f inansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltnings-
mangler.

5.2.2 Planlægning af forvaltningsrevision
Børne og Undervisningsministeriet  har udvalgt følgende områder som er uden for rotation:

► Akt ivitet  – og ressourcestyring

► Mål og resultatstyring, resultat løn

Vi har valgt  at gennemgå området, styring af offentlige indkøb jf. afsnit  5.3.1

Vi har valgt  at udskyde revisionen af styring af f lerårige investeringsprojekter, da der ikke har været
nogle væsentlige byggeprojekter.

5.2.3 Aktivitets- og ressourcestyring
Vurderingen af akt ivitets- og ressourcestyringen som led i forvaltningsrevisionen kan sammenfat tes t il
at  være en undersøgelse af, om inst itutionens aktivitets- og ressourcestyring er ret tet  mod at sikre en
sparsommelig, produkt iv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og om det er muligt  at  følge op på
dette.

Vurderingen af akt ivitets- og ressourcestyringen omfat ter bl.a. undersøgelser af, om inst itutionen lø-
bende følger op på drifts- og likviditetsbudgetter med henblik på at kunne prioritere mellem aktivite-
terne og sikre tilpasningsmuligheder ved ændringer i behovet, og om ledelsen løbende måler produktivi-
tetsudviklingen eller gennemfører analyser af, om ressourcerne står mål med produktionens omfang.

Økonomistyring

Vi har gennemgået skolens tilret telagte økonomistyring, der skal t ilgodese et  overordnet ledelsesbehov,
herunder rapportering t il bestyrelsen.

Skolens bestyrelse modtager kvartalsvis budgetopfølgning på resultatet  med afvigelsesforklaring og
estimat for regnskabsåret . Den økonomiske udvikling gennemgås på bestyrelsesmøderne.
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Vi har st ikprøvevis gennemgået inst itutionens økonomirapportering, og påset at rapporteringen er udar-
bejdet  på grundlag af en ajourført  og afstemt råbalance.

Institutionens bestyrelse godkender årligt  inst itutionens budget for det kommende år. Dette budget om-
fatter et  resultat-, balance- og investerings- og likviditetsbudget.

Produkt ivitet

Produktivitet  vedrører forholdet mellem anvendelsen af  ressourcer og produktionens omfang. Vurderin-
gen af  produkt iviteten kræver et grundlag for sammenligning i form af  en tidsserieanalyse eller i form af
en sammenligning med produktiviteten ved produktion af tilsvarende ydelser enten inden for eller uden
for institut ionen.

Vi har i forbindelse med vores revision analyseret produktiviteten ved sammenholdelse af følgende cen-
trale nøgletal med budget og sidste år, samt med forventninger t il det  kommende år:

t .kr. Budget
2021

Realiseret
2020

Budget
2020

Realiseret
2019

Lønomkostninger pr. 100 årselever
Lønomkostninger ved undervisningens

gennemførelse 6.206 6.167 6.067 6.297
Lønomkostninger øvrige 1.063 1.078 1.266 1.037

Lønomkostninger i alt 7.269 7.245 7.333 7.334

Omkostninger (incl. løn) pr. 100 årsele-
ver

Undervisningens gennemførelse 6.783 6.623 6.713 6.863
Markedsføring 70 10 77 10
Ledelse og administration 1.108 1.127 1.316 1.109
Bygningsdrift 953 1.288 1.064 1.024
Akt iviteter med særlige tilskud 0 45 0 62

Omkostninger i alt 8.914 9.093 9.170 9.068

Årselever og årsværk
Årselever i alt 1.935 1.885 1.756 1.941

Årsværk i alt 231 233 215 258

Omkostningerne pr. 100 årselever  er realiseret med en stigning på 0,3 % i forhold til 2019 og med en
reduktion på 0,8 % i forhold til budget for 2020. Lønomkostningerne er reduceret  med 1,2 % i forhold til
2019, og t ilsvarende reduceret  med 1,2 % i forhold til budget.

Reduktionen i både lønninger  og omkostninger henføres t il at  året  har været præget af COVID-19, der
blandt andet har resulteret  i at  de samlede lønninger til censorer er faldet  grundet færre eksamener og
at antallet af årsværk er faldet  i forhold t il sidste år.  Bygningsdriften er øget både i forhold til sidste og
og i forhold t il budget som følge af  f lere vedligeholdelsesarbejder i 2020. I forhold til budgettet har der
været f lere årselever end forventet, hvilket har påvirket  gennemsnitsomkostningerne positivt i forhold
t il budgettet .

For 2021 forventes antallet af årselever at stige til 1.935, som afdækker HF, GSK/ SOF og AVU, hvor det
forventes at f lere hold bliver afviklet  som online undervisning. Det forventes at de samlede lønninger pr.
100 årselever stiger en smule i forhold til 2020 mens omkostninger pr. 100 årselever er budgetteret
med en reduktion på 2 %.

For yderligere at belyse produktiviteten har vi sammenholdt institut ionens realiserede nøgletal for 2019
med data offent liggjort  på Undervisningsministeriets regnskabsportal for de øvrige VUC-skoler for
2019.
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Vi har nedenstående sammenholdt Aarhus HF & VUC’s nøgletal for 2019 med nøgletal for gennemsnit -
tet  for andre skoler med mere end 1900 årselever samt med nøgletal for gennemsnit tet  for alle selv-
stændige VUC er for 2019.

t .kr.

Realiseret
2019

Realiseret
2019

over 1 .900
årselever

Realiseret
2019 alle

VUC er

Lønomkostninger pr. 100 årselever
Lønomkostninger ved undervisningens

gennemførelse 6.297 6.478 6.401
Lønomkostninger øvrige 1.037 980 1.130

Lønomkostninger i alt 7.334 7.458 7.531

Omkostninger ( incl. Løn) pr. 100 årsele-
ver

Undervisningens gennemførelse 6.863 7.285 7.205
Markedsføring 10 70 101
Ledelse og administration 1.109 1.109 1.175
Bygningsdrift 1.024 1.129 1.146
Akt iviteter med særlige tilskud 62 62 80

Omkostninger i alt 9.068 9.655 9.707

Årselever og årsværk
Årselever i alt 1.941 2.683* 1.083¤
Årsværk i alt 258 347* 143¤258

* ) Gennemsnit af KVUC, HF & VUC FYN, VUC & HF Nord og Aarhus HF & VUC

¤) Gennemsnit  af  de 24 VUC er

Som det fremgår, har Aarhus HF & VUC i 2019 realiseret  samlede omkostninger pr. 100 årselever, der
er lavere end gennemsnit tet  for store skoler og gennemsnit tet  for alle VUC-skoler. Lønningerne pr. 100
årselever er ligeledes realiseret  på et lavere niveau, for Aarhus HF & VUC end gennemsnit tet  for store
skoler, men ligger højere end gennemsnit tet  for alle VUC-skoler.

De gennemsnitlige lønninger pr. årsværk for Aarhus HF & VUC ligger under de gennemsnitlige lønninger
pr. årsværk for alle VUC-skoler.

Ovenstående sammenligning er et ” råt”  gennemsnit  der ikke tager højde for eventuelle forskelle i sam-
mensætning af årselever.

Det er vores vurdering, at  inst itutionen i regnskabsåret har haft  en t ilfredsst illende akt ivitets- og res-
sourcestyring, der understøt ter en sparsommelig, produkt iv og effektiv anvendelse af  ressourcerne.

Budget for det kommende regnskabsår

Vi har fået  forelagt  det af bestyrelsen godkendte budget for 2021. Vi har ikke gennemgået budgettet
yderligere.

Resultatbudgettet  viser et  overskud på 342 t.kr. på baggrund af en aktivitet  på 1.935 årselever og 231
årsværk.

Budgettet  er baseret  på taksterne jf. FL2021 samt en forventning om overenskomstmæssige lønstignin-
ger. Der forventes samlet  f lere kursister i 2021 end realiseret  i 2020 i form af større optag på AVU, HF2
og HFE, herunder især på online hold samt en større gennemførelsesprocent. Årsværk forventes at
være på niveau med realiseret  2020.
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Investeringsbudgettet  indeholder samlede investeringer for 2,2 mio. kr. fordelt med 0 mio. kr. på ejen-
dom og 2,2 mio. kr. på driftsmidler, herunder inventar og udstyr. Investeringerne forventes finansieret
ved t ræk på skolens likvide midler.

Investeringsbudgettet  er i overensstemmelse med den udmeldte investeringsramme fra ministeriet .

Periodens pengestrøm forventes at  være negativ med 6.931 t .kr. for 3. kvartal, mens den samlede likvi-
ditet forventes at  være positiv hen over året .

Det finansielle beredskab
Institutionen har i henhold til pengestrømsopgørelsen for 2020 forøget det likvide beredskab med 2.223
t.kr. Likvide beholdninger udgør 25.073 t .kr. pr. 31. december 2020. Institut ionen har en kassekredit
med en trækningsmulighed på 10.000 t.kr. samt en værdipapirbeholdning på 5.358 t.kr. Institut ionen
har derfor en samlet  likviditet  t il rådighed på t .kr . 40.430 pr. 31/12 2020.

Likviditetsbeholdningen hen over året forventes af ledelsen at  kunne imødegå driftens likviditetsbehov
som budgetteret  for 2021.Likviditeten burde være tilstrækkeligt  henset t il størrelsen og kompleksiteten
af inst itutionens virksomhed.

Institutionens likviditetsgrad, beregnet som forholdet  mellem omsætningsaktiverne og den kort fr istede
gæld samt forud modtagne indtægter, kan for 2020 opgøres t il 45,1%. I 2019 var samme likviditetsgrad
47,1%.  Institut ionens likviditetsgrad er t ilfredsstillende.

5.2.4 Mål- og resultatstyring

Vurderingen af mål- og resultatstyring omfat ter blandt andet undersøgelser af, om institut ionen har
målret tet  sine incitamentsprogrammer t il at  opnå de ønskede resultater i forhold til inst itutionens for-
mål.

Institutionen har følgende værdier:

► Faglighed

► Udvikling

► Åbenhed

► Rummelighed

Værdierne understøt tes af strategiske målsætninger og dertilhørende indsatsområder. Det er vores vur-
dering, at indsatsområderne er i overensstemmelse med inst itutionens formål. Da institut ionen er over-
gået t il den nye cheflønsaftale udarbejdes der ikke længere resultatlønskontrakter, hvor ovenstående
indsatsområder er indarbejdet. Indsatsområderne er i stedet indarbejdet i institut ionens forskellige
handleplaner for de enkelte afdelinger. Ledelsen har over for os bekræftet  at fokus på mål- og resultat-
styring ikke er blevet  mindre ved afskaffelse af resultat lønskontrakterne.

Revisionen har ikke givet  anledning til nogen bemærkninger.

5.2.5 Styring af offentligt indkøb

Der henvises til afsnit  5.3.1.

5.2.6 Konklusion på forvaltningsrevision

Vi har ved vores revision af institut ionens forvaltning ikke konstateret  nogen forvaltningsmæssige ure-
gelmæssigheder.
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5.3 Rotationsemner

5.3.1 Gennemførelse af indkøb (juridisk-kritisk revision) og styring af offentlige indkøb
(forvaltningsrevision)

Vi har i forbindelse med vores juridiske-kritiske revision gennemgået indkøb for at  ident if icere om insti-
tut ionen har afholdt  omkostninger, der er uden for inst itutionens formål eller ikke har været sparsom-
melige. Vi har i forbindelse med vores forvaltningsrevision gennemgået inst itutionens indkøb og påset at
indkøbene har den nødvendige bevilling og er i overensstemmelse med gældende indkøbsaftaler.

Vi har vurderet  om indkøbene er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der under hen-
syntagen t il institut ionens ar t og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af
offent lige midler samt hvorvidt  varer  og t jenesteydelser er erhvervet  på en økonomisk måde under hen-
syntagen t il pris, kvalitet  og kvantitet  jf. de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

Vi har gennemgået institut ionens forretningsgange og procedure på indkøbsområdet med inst itutionens
ansvarlige for indkøb. Institut ionen har udarbejdet  retningslinjer for køb og retningslinjer for udbud som
er gældende for alle inst itutionens indkøb.

Vi har gennemgået institut ionens retningslinjer og vurderer at  de er i overensstemmelse med gældende
regler omkring overholdelse af udbudsreglerne samt god offentlig forvaltning. Inst itutionen har så vidt
muligt  indgået indkøbsaftaler på alle væsentlige indkøbsområder dels via egne aftaler dels via indkøbs-
fællesskab og ved brug af SKI aftaler og Statens indkøbsaftaler.

Den lokale indkøber samt de budgetansvarlige skal sikre at indkøb foretages i overensstemmelse med de
gældende retningslinjer. Der skal så vidt  muligt  foretages indkøb på de gældende indkøbsaf taler. Ved
indkøb, hvor der ikke findes af taler inddrages Administrat ions- og økonomichefen t il sikring af udarbej-
delse af udbud eller indhentning af f lere tilbud i henhold til de gældende retningslinjer.

Vi har på baggrund af  udtræk fra institut ionens fakturaflowsystem samt institut ionens oversigt  over
årets udbud/ t ilbud udvalgt  4 udbud/ t ilbud til gennemgang. Vi har påset om indkøbspolit ikken er over-
holdt  for de udvalgte udbud/ tilbud både i forhold til indhentning af tilbud samt i forbindelse med evalue-
ring af tilbud og valg af leverandør.

I forbindelse med gennemgangen blev det  konstateret at der ved to udbud/ tilbud manglede indhentelse
af f lere tilbud som indkøbspolit ikken foreskriver. Den manglende indhentelse af t ilbud blev dog begrun-
det tilfredsst illende med følgende:

1. Der er reelt  ikke alternativer på markedet samt udbuddet/ tilbuddet er vurderet  af uvildig fag-
person

2. Der er tale om et igangværende forløb, som udviklede sig t il at  være langt mere omfat tende
end først antaget .

Vi har forespurgt institut ionen om deres egen opfølgning på overholdelse af indkøbsaftaler og fokus på
sparsommelig forvaltning.

I forbindelse med budgetopfølgningen og krav til de budgetansvarlige er der fokus på en sparsommelig
drift  der understøt ter de budgetansvarliges incitament t il at  overholde inst itutionens retningslinjer for
indkøb for derved at  sikre de bedste og billigste indkøb.

Skolens proces for styring af udbud og indkøb fungerer overordnet hensigtsmæssigt og der er god fokus
på at  overholde udbudsreglerne samt sikre en sparsommelig drif t. Vi har aftalt  med skolen, at  der frem-
adret tet  laves et  begrundet notat ved indgåede tilbud, hvor retningslinjerne i indkøbspolit ikken fraviges,
hvilket  også indskrives i indkøbspolit ikken.

6 Ikke-korrigeret fejlinformation

Der er ikke i forbindelse med revisionen konstateret  fejlinformation, som ikke er korrigeret  i årsregnska-
bet.
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7 Assistance og rådgivning

7.1 Foranstaltninger til sikring af revisors uafhængighed

Vi har i henhold t il gældende bestemmelser etableret  retningslinjer om uafhængighed. Disse retningslin-
jer sikrer, at  vi, inden vi påtager os en opgave om afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber eller
afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som
for en velinformeret  tredjemand kan vække tvivl om vores uafhængighed.

I regnskabsåret har vi ikke påtaget os opgaver, som har medført  behov for etablering af særskilte foran-
staltninger for at  mindske trusler mod vores uafhængighed.

7.2 Andre opgaver end ordinær revision

Siden afgivelsen af revisionsprotokollat  af den 20. april 2020 har vi ydet  følgende andre ydelser end re-
vision:

► Regnskabsmæssig assistance med opstilling af årsregnskabet for 2020.

► Gennemgang af projektregnskabet ’Klædt på t il fremtiden’

Vores honorar for revision, afgivne erklæringer med sikkerhed m.v. er oplyst i specif ikationerne i års-
regnskabet.

8 Bekræftelse

Vi har indhentet  en regnskabserklæring underskrevet af institutionens ledelse samt engagementsover-
sigter fra institut ionens banker.

Vores gennemgang af de indhentede erklæringer har ikke givet  anledning t il bemærkninger.

Risiko for besvigelser

Vi t illader os at  betragte bestyrelsens underskrift  på det te revisionsprotokollat  som en bekræftelse på,
at  bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvi-
gelser.

9 Nye krav i forhold til lovgivningen m.v.

9.1 Finansiel strategi

Styrelsen for undervisning og kvalitet  har udstedt  en bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og stra-
tegi for f inansiel risikostyring for alle statsfinansierede selvejende gymnasier, erhvervssko-
ler, VUC´ er og FGU-inst itutioner gældende fra 1. januar 2021.

Ifølge loven skal Aarhus HF & VUC senest den 1. juli 2021 have udarbejdet  en bestyrelsesgodkendt stra-
tegi for f inansiel risikostyring.

Loven indeholder bla. andet følgende:

► Forbud med renteswaps og andre ikke-konverterbare f inansielle instrumenter via indførelse af
positivliste over låneformer, som må anvendes

► Forbud mod afdragsfrihed – med mulighed for dispensat ion i helt særlige t ilfælde

► Forbud mod låntagning i udenlandsk valuta -bortset  fra euro

► Krav om bestyrelsesgodkendt f inansiel strategi, herunder f inansiel r isikostyring

► Styrket  t ilsyn med investeringer og gældsætning
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Styrelsen forventer at  udarbejde retningslinjer for hvad strategien for f inansiel r isikostyring skal inde-
holde, primo 2021.

Vi anbefaler at  inst itutionen opholder deres allerede udarbejdet  og godkendte strategi fra december
2020 med de kommende retningslinjer.

9.2 XBRL

For at  øge automat iseringen af regnskabsindberetningen og øge datakvaliteten skal regnskabet for
2020 indberet tes på virk.dk i XBRL-format. Der er udarbejdet  en XBRL- taksonomi som regnskabet skal
følge og som sikre at  der kun kan foretages indberetning af regnskaber der følger ministeriet regnskabs-
paradigmer. Det er derfor vigt igt  at regnskabet udarbejdes i fuld overensstemmelse med regnskabspara-
digmet.

Vi har aftalt at EY assisterer med konver tering af inst itutionens årsregnskab til XBRL.
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10 Lovpligtige oplysninger

I henhold t il bekendtgørelse om revision og t ilskudskontrol m.m. ved inst itutioner for erhvervsret tet  ud-
dannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal vi endvidere oplyse,

at vi opfylder lovgivningens krav t il revisors uafhængighed

at vi har modtaget alle de oplysninger vi har anmodet om

at de modtagne statst ilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

at refusion og t ilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Horsens, den 22. mar ts 2021
ERNST & YOUNG
Godkendt  Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Helle Lorenzen
statsaut. Revisor

Siderne 417–438 er fremlagt på mødet den 22. marts 2021.

I bestyrelsen:

Hans Halvorsen
formand

Berit  Eika
næstformand

Mogens Birkebæk Peter Moesgaard Louise Schmidt

Karen Frederiksen Marina Pagh Petersen Josephine Marie Lind Skov
Lausen

Casper Borch Hansen Jesper Krarup Andreasen Jens Joel

Bente Steffensen
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11 Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet

X Revisors påtegning
X Uden modif iceret  konklusion, væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift ,

fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet eller revisionen eller andre rap-
porteringsforpligtelser
Afkræftende konklusion
Konklusion med forbehold om fortsat  drift (going concern)
Konklusion med forbehold om øvrige forhold
Konklusion med forbehold vedrørende ikke reviderede budgettal
Væsent lig usikkerhed vedrørende for tsat  drift
Fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet
Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen
Andre rapporteringsforpligtelser
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (skal kun afkrydses,
såfremt der er bemærkninger)
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12 Revisortjeklisten
Forord til Revisortjekliste
Revisor tjeklisten udarbejdes t il brug for styrelsens gennemgang af  årsrapporter for de regulerede inst i-
tut ioner. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt t il stat i-
st iske formål.

Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i t ilknytning t il revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten er en
del af revisionsprotokollatet  t il årsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres fort lø-
bende.  Institut ionens bestyrelse er ansvarlig for, at  inst itutionen foretager elektronisk indberetning til
styrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat  af styrelsen.

Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret  på st ikprøvevise undersøgelser vedrø-
rende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger
af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at  afgive særskilte konklusioner om enkeltstå-
ende forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig
henblik på besvarelse af t jeklisten.

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for modif ikat ioner eller fremhævelser i revisi-
onspåtegningen eller omtale i revisors rapportering af den udførte revision og konklusion vedrørende
risikoområderne, jf . § 20 i lov nr. 1287 af 20. november 2018 om godkendte revisorer og revisionsvirk-
somheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved regule-
rede institut ioner.

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: ” Krit iske be-
mærkninger” , ” Væsentlige bemærkninger” , ” Ingen krit iske/ væsentlige bemærkninger” , eller ”Udskudt
t il næste år”  eller ” Ikke relevant” .

Styrelsen definerer krit iske bemærkninger som forhold, hvor lovgivningen eller bemyndigelsen er over-
t rådt . Derudover skal forhold også angives som kritiske, hvis det  vurderes at  forholdene er krit iske i for-
hold til inst itutionens fortsat te drift . Det kunne f.eks. være en ut ilstrækkelig økonomiopfølgning, eller
manglende afregning af A-skat . Såfremt revisor har påset, at  forholdet i løbet af regnskabsåret  er bragt
i orden, og revisor har anført  det te 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 opdate-
ring af regnskabsinstruksen, ut ilstrækkelige fuldmagtsforhold, store t ilgodehavende skolepenge (så-
fremt t ilgodehavendet er så stor t, at  det  har væsent lig betydning for inst itutionens likviditet , bør det
være en krit isk bemærkning.)

Styrelsen gør opmærksom på, at i henhold til Standarderne for Offent lig revision nr. 6 og 7 er det muligt
at  foretage rotation over en 5-årig periode på de enkelte emner for juridisk-krit isk revision og forvalt -
ningsrevision. Styrelsen har imidlert id defineret væsentlige juridisk-kritiske og/ eller forvaltningsmæs-
sige emner, som skal revideres hvert år (der må ikke foretages rotation på revisionen af disse emner).
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Punkt Revisortjekliste
Afsnit i

protokollat

Kritiske
bemærk-

ninger
Væsentlige

bemærkninger

Ingen kritiske/
væsentlige

bemærkninger

Udskudt, jf.
revisions-

planlægning
Ikke

relevant

Har revisionen givet anledning til kritiske bemærkninger el-
ler væsentlige bemærkninger vedrørende

Overordnede kommentarer og risikofaktorer

1. Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års
revisionsprotokollat

3.1
X

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnska-
bet og/eller forvaltningen

3.2
X

3. Tilsynssager hos Rigsrevisionen, styrelsen mv. 3.2.1 X
Finansiel revision

4. Forretningsgange og interne kontroller, disposit ioner, regi-
streringer og regnskabsaflæggelse

4.1
X

5. Den generelle it -sikkerhed på det  administrative område 4.2 X
6. Statstilskud 4.3 X
7. Løn 4.4 X
8. Andre væsentlige områder 4.5 X

Juridisk-kritisk revision

9. Juridisk-krit isk revision, generelt 5.1 X
10. Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner 5.1.3 X
11. Gennemførelse af salg 5.1.4 X
12. Gennemførsel af indkøb 5.3.1 X

Forvaltningsrevision

13. Forvaltningsrevision, generelt 5.2 X
14. Akt ivitets- og resursestyring 5.2.3 X
15. Mål- og resultatstyring, resultat løn X
16. Mål- og resultatstyring, andre områder X
17. Styring af offent ligt  indkøb 5.3.1 X
18. Budgetstyring af f lerårige investeringsprojekter X


