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Ledelses- og revisors erklæring for AMU 

Økonomisk og Administrativt Center, sagsnr. 16/03666 
Version 01.2018 

Ledelseserklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
og eud-enkeltfag optaget i FKB 

Til institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler (PH) og 
Universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser. 

INSTITUTIONEN 

1. Indberetningsperiode i henhold til IEU-instruksen:

2. Institutionsnummer (6 cifrede nr.): _____ - _____

3. Institutionens navn: ______________________________________________________________

4. Kontaktperson: __________________________________________________________________

E-mail adresse: __________________________________________________________________

Telefon nr.: _____________________________________________________________________

INDBERETNING 
Bemærk. Der kan kun erklæres for ét kvartal på en blanket

Udfyld en linje for hver aktivitetsopgørelse, som institutionen har indberettet elektronisk i perioden og 
har modtaget tilskud for. 

5. Bilagsnr. 6. Indberetnings kategori 7. Henvisning til
bilagsnummer, der suppleres 

8. Antal poster 9. Afsendelsesdato

Total / Oprindelig - 
Supplerende 
Supplerende 
Supplerende 
Supplerende 

10. Supplerende indberetning:
Giver tilskudskontrollen fra institutionen anledning til ændringer eller tilføjelser til indberetning for
kvartalet?

11. Udlagt undervisning:
Har institutionen udlånt udbudsgodkendelser til andre institutioner?

12. Underskrift
På institutionens vegne har jeg sikret mig, at aktivitet indberettet på de ovenfor anførte bilagsnumre er
opgjort korrekt i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilskud til institutioner for erhvervsrettet
uddannelse og Instruks for tilskud til institutionen for erhvervsrettet uddannelser.

Dato: ______________________ ___________________________________ 

Institutionens leder underskrift med blåt 



Side 2 af 3 

Uafhængig revisors erklæring om indberetning af aktivitet 
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FBK 

Til institutionens ledelse samt Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Institutionsnummer: _______ _____  
Institutionsnavn: __________________________________________ 
Indberetningsperiode, i hht. IEU-instruksen:  
Ledelseserklæring dateret: ______________________ 

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt de i kvartalet foretagne indberetninger af aktivitet, 
som er anført i den af institutionen underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det anførte kvartal, 
er opgjort i overensstemmelse med reglerne i gældende bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til 
institutioner ved erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) og instruks for tilskud til 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen). 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Indberetningerne af aktivitet er foretaget til brug for Undervisningsministeriets beregning og udbetaling af 
tilskud og kan som følge heraf være uegnet til andre formål. 

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse og for ministeriets tilskudsforvaltning og kan 
ikke bruges til andre formål. 

Ledelsens ansvar for indberetningerne 

Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af aktiviteten i de anførte indberetninger er foretaget 
i overensstemmelse med reglerne i gældende bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner 
ved erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) og IEU-instruksen. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt 
indberetningerne af aktiviteten er opgjort i overensstemmelse med reglerne i gældende bekendtgørelse 
om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner ved erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-
tilskudsbekendtgørelsen) og IEU-instruksen. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med 
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning samt med gældende bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner 
for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
(Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores  

__________________________________________er underlagt international standard om kvalitetsstyring, 
ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og 
procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig 
regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for 
revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 
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Som led i vores undersøgelser har vi stikprøvevis efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens 
opgørelse af aktivitet, herunder har vi stikprøvevis efterprøvet det udbetalte tilskud til de foretagne indberetninger. 
Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af 
aktiviteten. 

BY OG DATO MED BLOKBOGSTAVER: 

_________________ ________________ 

REVISIONSSELSKAB MED BLOKBOGSTAVER: 

__________________________________ 

REVISORS NAVN MED BLOKBOGSTAVER: 
Underskrift med blå skrift og stempel: __________________________________ 

Det er vores opfattelse, at de i kvartalet foretagne aktivitetsindberetninger, 

i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i gældende IEU-tilskudsbekendtgørelsen og IEU-instruksen.
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