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institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for 

almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.  

Orientering om regnskabsaflæggelsen for 2018 og 2019 samt revi-

sorkvalitet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer i dette brev om følgen-

de emner:  

 

• Styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2018 og tilhørende revi-

sionsprotokollat 

• Finansiel strategi 

• Revisorkvalitet 

• Retningslinjer for regnskabsaflæggelsen og regnskabsindberetning 

for 2019 

 

Styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2018 og tilhørende revi-

sionsprotokollat 

I tilknytning til styrelsens gennemgang af institutionernes årsrapport og 

tilhørende revisionsprotokollat modtager den enkelte institution hvert år 

et brev fra styrelsen. I nogle tilfælde vil institutionen modtage et gen-

nemgangsbrev fra styrelsen uden bemærkninger til institutionens indbe-

rettede regnskabsmateriale, og i andre tilfælde vil styrelsen fx bede insti-

tutionen om at redegøre for et eller flere forhold. 

 

Institutioner, hvor bestyrelsen efter styrelsens vurdering ikke har angivet 

en tilfredsstillende stillingtagen på revisors eventuelle bemærkninger i 

revisortjeklisten, vil blive bedt om at redegøre for de pågældende for-

hold. Omvendt vil en tilfredsstillende stillingtagen til revisors bemærk-

ninger ikke give anledning til yderligere opfølgning fra styrelsens side. 

 

Styrelsen forudsætter, at institutionen implementerer de eventuelle initia-

tiver til udbedring af svagheder i forretningsgange mv., som bestyrelsen, 

på baggrund af revisors bemærkninger, måtte have angivet i sin stillingta-

gen, uanset om styrelsen har fremhævet forholdet i gennemgangsbrevet 

til institutionen eller ej. 
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Institutionen kan ikke betragte et brev uden bemærkninger fra styrelsen 

som udtryk for, at institutionen ikke skal forholde sig aktivt til revisors 

bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet.  

 

Alene fuldmagt 

Styrelsen henstiller til, at ingen som udgangspunkt alene kan disponere 

over institutionens midler. For at sikre funktionalitet i hverdagen, anbe-

faler styrelsen, at bestyrelsen fastsætter et maksimum beløb, som den 

daglige eventuelt kan disponere over, således at for eksempel intuitionens 

daglige leder bemyndiges til alene at foretage betalinger med institutio-

nens Dankort/MasterCard under denne beløbsgrænse. 

Funktionsadskillelse ved lønudbetalinger 

Der er revisorer, som i revisionsprotokollatet anfører, at institutionen 

ikke har etableret systemmæssig funktionsadskillelse ved lønudbetalinger. 

I forhold til institutioner, som anvender Silkeborg data, anfører revisor 

generelt, at der er en systemmæssig svaghed i opsætningen af adgangsret-

tighederne, således at det ikke er muligt at etablere en fuld systemmæssig 

funktionsadskillelse ved lønudbetalinger.  

 

Revisor anfører ofte i sit revisionsprotokollat, at institutionens leder som 

kompenserede kontrol kontrollerer og attesterer institutionens lønudbe-

talinger.  

Styrelsen finder en sådan kompenserede kontrol tilstrækkelig under for-

udsætning af, at kontrollen er fuldt ud dokumenteret, og at bestyrelsen i 

forbindelse med økonomiopfølgningen påser, at lønnen til institutionens 

leder svarer til det aftalte. 

Strategisk kompetenceløft (EUD)- kontering  

I perioden 2014-2016 er der udbetalt midler til strategisk kompetence-

løft til institutionerne på EUD området. Midlerne kan anvendes frem til 

2020. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er det derfor 

vigtigt at forholde sig til, om der er periodiseret midler til strategisk 

kompetenceløft, som skal indtægtsføres på SKS-konto 1011 i 2019.  

 

Styrelsen skal henstille til, at alle omkostninger vedrørende strategisk 

kompetenceløft bliver konteret på formål 6018, da styrelsen løbende 

følger op på, hvor mange midler de enkelte institutioner har anvendt i 

forhold til institutionernes tildelte midler.  

 

Bankkonti til elevers studieture 

På baggrund af styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2018 med 

tilhørende revisionsprotokollat kan styrelsen konstatere, at revisor i en 

række tilfælde har bemærket, at nogle institutioner har oprettet bankkonti 

i institutionens navn til brug for elevernes studieture. Disse bankkonti 

bliver ikke optaget i institutionens bogføring eller medtaget i regnskabet. 
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Styrelsen skal henstille til, at alle bankkonti som er oprettet i institutio-

nens navn skal medtages i institutionens bogholderi og regnskab. 

 

Superbruger adgang til institutionens økonomisystemer 

Desuden kan styrelsen konstatere, at revisor ofte bemærker, at en admi-

nistrativ medarbejder har superbruger adgang til institutionens økonomi-

systemer.  

 

Styrelsen skal henstille til, at der er én medarbejder uden for institutio-

nens administration, som har superbrugeradgang. Det kunne f.eks. være 

en viceleder eller øverste leder, som ellers ikke har adgang til at bogføre i 

økonomisystemet. 

 

Derudover henviser styrelsen til nedenstående vejledning omkring su-

perbrugeradgang til Navision, som er udarbejdet af Styrelsen for IT og 

Læring (STIL). 

 

http://admsys.stil.dk/Navision-

Stat/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/Navision-Stat/190826-

anvendelse-af-lokal-bruger-med-SUPER-rettigheder 

 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Styrelsen har i forbindelse med styrelens validering af regnskabsdata kon-

stateret, at der i nøgletallene for god økonomistyring har været en række 

fejl i beregningen af nøgletallet ”Huslejeudgifter pr. kvadratmeter”. I den 

forbindelse har styrelsen for regnskabsåret 2019 i styrelsens vejledning til 

paradigme til årsrapporten valgt at præcisere betegnelsen og beregningen 

af nøgletallet. Nøgletallet vil fremover benævnes ”bygningsomkostnin-

ger/huslejeomkostninger pr. kvadratmeter”, da nøgletallet både gælder 

de institutioner, som ejer, og dem som lejer bygninger.   

 

Finansiel strategi 

Rigsrevisionen har i 2019 udarbejdet en beretning om uddannelsesinsti-

tutionernes finansiering af bygninger og grunde. Rigsrevisionen konklu-

derer på baggrund af deres undersøgelse, at få uddannelsesinstitutioner 

har en finansiel strategi, hvori de vurderer de finansielle risici, der er for-

bundet med institutionernes låneprofil. 

 

Styrelsen skal anbefale institutionerne at udarbejde en finansiel strategi i 

forhold til deres låneprofil. Herunder at vurdere finansieringen i sam-

menhæng med forventning til institutionens fremtidige indtægtsgrundlag 

og dermed undersøge, om deres nuværende realkreditlån svarer til insti-

tutionens ønskede finansielle strategi. 

 

For yderligere information henviser styrelsen til styrelsens vejledning i 

forhold til finansiering af bygninger. 
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https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-

drift/regulerede-institutioner/bygninger-og-ejendomme/finansiering-af-

ejendomme 

 

Revisorkvalitet 

Styrelsen har de seneste år haft et øget fokus på revisorkvalitet, og vil 

fortsætte med dette fremadrettet. 

 

I den forbindelse udarbejdede styrelsen i 2016 ”Paradigme for rapporte-

ring om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokol-

latet”. 

 

Styrelsen udarbejdede samtidigt en vejledning til paradigmet til revisions-

protokollatet, hvor revisorerne kan finde tekstforslag og beskrivelse af, 

hvad styrelsen forventer, at revisorerne undersøger i forbindelse med 

deres revision af institutionerne. 

 

Styrelsen har ved sin gennemgang af regnskabsaflæggelsen for 2017 og 

2018 fulgt op på, om institutionernes revisorer følger styrelsens ”Para-

digme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i 

revisionsprotokollatet”.  

 

I forbindelse med styrelsens tilsyn har styrelsen kunnet konstatere, at en 

række revisorer ikke har fulgt paradigmet og ikke har udført en revision, 

som lever op til styrelsens forventninger. I de tilfælde, hvor revisor ikke 

har leveret en tilfredsstillende kvalitet, har styrelsen pålagt institutionens 

bestyrelse at udpege en anden revisor i henhold til gældende regler her-

om.  

 

Fremadrettet vil styrelsen som led i det øgede fokus på revisorkvalitet 

endvidere foretage tilsynsbesøg på de institutioner, hvor styrelsen har en 

formodning om, at revisor ikke har udført en tilfredsstillende revision. 

 

Det er op til den enkelte institution at vælge en revisor, men før bestyrel-

sen træffer beslutning om at udpege en ny revisor, bør bestyrelsen kunne 

svare ”ja” til nedenstående tre spørgsmål: 

 

• Er der indhentet tilbud fra flere forskellige revisorer? 

• Er det undersøgt om en bestemt revisor også reviderer andre insti-

tutioner, af samme type som ens egen institution?   

• Er det afdækket, hvilke ydelser, der er inkluderet i prisen? Er prisen 

eventuelt for ”god” i forhold til andre revisionsfirmaers honorar-

overslag? 

 

Derudover skal bestyrelsen huske, at revisor er bestyrelsens ”vagthund” i 

forhold til at rapportere om eventuelle uregelmæssigheder, som bestyrel-

sen ikke selv har kendskab til. Derfor bør bestyrelsen ligeledes overveje, 
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om der efter en årrække med samme revisor, er behov for udskiftning af 

revisor for at få et nyt syn på institutionens forretningsgange mv. 

 

Retningslinjer for regnskabsaflæggelsen og regnskabsindberetning 

for 2019 

Paradigme til årsrapport 

Styrelsen gør opmærksom på, at det følger af institutionsloven, at institu-

tionen er forpligtet til at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse med 

styrelsens paradigme for årsrapport samt tilhørende vejledning. 

 

Styrelsen har i forbindelse med regnskabsgennemgangen for 2018 kon-

stateret, at der er institutioner, som ikke følger styrelsens paradigme og 

tilhørende vejledning ved udarbejdelsen af årsrapporten. Fx er der insti-

tutioner, der ikke klassificerer finansielle instrumenter korrekt i årsrap-

porten. Derved bliver disse oplysninger heller ikke indberettet korrekt i 

forbindelse med regnskabsindberetningen. 

 

Styrelsen opdaterer hvert år paradigmet for årsrapporten samt den tilhø-

rende vejledning til udarbejdelse af årsrapporten. 

 

Opdateringen har i 2019 blandt andet medført krav om nye nøgletal og 

specifikationer i forhold til løn til øverste leder og nye særlige specifikati-

oner i forhold til investeringsrammer og it-omkostninger. 

 

Det gældende paradigme for årsrapport og tilhørende vejledning findes 

på styrelsens hjemmeside: 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-

drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-

institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner 

 

Regnskabsindberetningen for regnskabsåret 2019  

Styrelsen gør opmærksom på, at fristen for indberetning af regnskabsma-

teriale for regnskabsåret 2019 er: Onsdag den 8. april 2020.  

 

Institutionen vil forud for indberetningen modtage nærmere information 

om de praktiske forhold omkring indberetningen.  

 

Styrelsen henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammen-

fald imellem den person, der indtaster data, og den person, der signerer 

indberetningen digitalt med NemID.  

 

Styrelsen gør opmærksom på, at NemID, der anvendes i forbindelse med 

signeringen, skal være tilknyttet institutionens CVR-nr. 

 

Søgbare dokumenter 
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Styrelsen skal gøre opmærksom på, at årsrapport og revisionsprotokollat 

skal uploades som søgbare pdf-filer. Dvs. at pdf-filer, der er dannet ved 

at scanning af et papirdokument ikke kan anvendes, da det ikke vil være 

digitalt søgbart.  

 

Dokumenterne må gerne uploades uden underskrifter, da institutionen er 

forpligtede til at opbevare de underskrevne dokumenter på institutionen. 

 

Pilotforsøg med indberetning af årsrapport via Virk.dk 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med Styrelsen 

for It og Læring og Erhvervsstyrelsen igangsat et projekt, der skal resul-

tere i, at den årlige indberetning af årsrapporter og tilhørende revisions-

protokollater mv. for selvejende institutioner på Undervisningsministeri-

ets område på sigt skal indberettes via virk.dk (Erhvervsstyrelsens indbe-

retningsplatform).  

 

For regnskabsåret 2019 gennemføres et pilot-forsøg med indberetningen 

af årsrapporten via Virk.dk med deltagelse af samtlige 12 social- og 

sundhedsskoler. 

 

Afslutning  

Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er institutionen velkom-

men til at kontakte os på oac-support@stukuvm.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Torland 

Specialkonsulent 


