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

Udvidet ledelses- og revisorerklæring som følge af midlertidige foranstaltninger på børne- og 
undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 

OPLYSNING OM INSTITUTIONEN 

INDBERETNING 

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

1. Indberetningsperiode i henhold til IEU-Instruksen:

2. Institutionsnummer (6 cifrede nummer):

3. Institutionens navn:

44.. Kontaktperson: Direkte Tlf.: E-mail:

Bemærk. Der kan kun erklæres for et 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
bilagnr. der suppleres 

8. Antal
poster/rækker 

9. 
Afsendelsesdato 

10. Supplerende Indberetning:

Giver tilskudskontrollen anledning til supplerende indberetning (Vælg)

11. Udlagt Undervisning:

Har Institutionen udlånt udbudsgodkendelser til andre institutioner? (vælg)
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Ledelseserklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud enkeltfag optaget i FKB 

12. På institutionens vegne har jeg sikret mig, at aktivitet indberettet på de ovenfor anførte bilagsnumre er 
opgjort korrekt i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse og instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU-instruksen).

12 a. På institutionens vegne har jeg sikret mig, at bestemmelserne i bekendtgørelse 1870 af 9. december 2020 
om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og 
afhjælpningen i forbindelse med COVID-19, er overholdt. 

12 b. På institutionens vegne har jeg i det omfang, det har været aktuelt, sikret mig, at der foreligger dokumenta-
tion for at nødundervisning er blevet gennemført og administreret i henhold til bekendtgørelse 629 af 15. maj 
2020 om dagtilbud og nødundervisning på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning 
i forbindelse med COVID-19. 

Dato Institutionens leders underskrift m. blåt 

Sendes til amuaau@stukuvm.dk 

mailto:amuaau@stukuvm.dk
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Den uafhængig revisors erklæring om indberetning af aktivitet 
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 

Til institutionens ledelse samt til Undervisningsministeriet, 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Institutionsnummer (6 cifre): 
Institutionsnavn: 
Indberetningsperiode, iht. IEU-instruksen: . kvartal 2020 
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 in- 
stitutioner ved erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) og tilskudsinstruksen for til- 
skud for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen), samt bekendtgørelse1870 af 9. de-
cember 2020 om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som 
led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19. 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Indberetningerne af aktivitet er foretaget til brug for børne- og 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 IEU-tilskudsbekendtgørelse, IEU-instruksen og  bekendt-
gørelse 1870 af 9. december 2020 om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under 
særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19, samt - i det omfang, 
det måtte være aktuelt - i overensstemmelse med bekendtgørelse 629 af 15. maj 2020 om dagtilbud og 
nødundervisning på børne- og undervisnings området som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse 
med COVID-19. 

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 IEU-tilskudsbekendtgørelsen , IEU-instruksen og  
bekendtgørelse 1870 af 9. december 2020 om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under 
særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19, samt - i det omfang, det 
har været aktuelt - i overensstemmelse med bekendtgørelse 629 af 15. maj 2020 om dagtilbud og nødun-
dervisning på børne- og undervisnings området som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-
19. 

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 revi-
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sorlovgivning samt med gældende bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Revisionsbekendtg-
ørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores1 Vælg konklusion med/uden forbehold 

er underlagt international standard om kvalitetsstyring, 
ISQC 1, og anven-der således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker 
og procedurer ved-rørende 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 integ-
ri-tet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

Som led i vores undersøgelser har vi stikprøvevis efterprøvet den information, der ligger til grund for insti- 
tutionens opgørelse af aktivitet, herunder har vi stikprøvevis efterprøvet det udbetalte tilskud til de fore- tagne 
indberetninger. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis 
ved registrering og opgørelse af aktiviteten.2 
Hvis revisor tager forbehold, indsættes afsnit med overskriften: ”Forbehold” og der redegøres for forbeholdet 
under overskriften: ”Grundlag for konklusion med forbehold”. 

Vælg konklusion med/uden forbehold 3

Det er vores opfattelse, at de i kvartalet foretagne aktivitetsindberetninger 4, 
I tilfælde af forbehold insætte teksten på rullelisten 
i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i gældende IEU-tilskudsbekendtgørelse, IEU-
instruksen og bekendtgørelse 1870 af 9. december 2020 om tilskud til almindelig undervisning, der 
gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med 
COVID-19, samt - i det omfang, det har været aktuelt - i overensstemmelse med bekendtgørelse 629 af 15. maj 
2020 om dagtilbud og nødundervisning på børne- og undervisnings området som led i forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med COVID-19. 

Fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen 

1 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”konklusion”: ”med forbehold”. 
2 Hvis revisor tager forbehold, indsættes herefter, inden ”Konklusion”, et afsnit med overskriften: ”Forbehold” og der redegøres for 
forbeholdet under overskriften: ”Grundlag for konklusion med forbehold”. 
3 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”Konklusion”: ”med forbehold”. 
4 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”aktivitetsindberetninger”:”- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under Grundlag 
for konklusion med forbehold – ”. 
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Dato og sted med blokbogstaver 

Revisionsselskab med blokbogstaver 

Revisors navn med blokbogstaver Revisionsfirma (stempel) og underskrift m. 
blåt 

Sendes til amuaau@stukuvm.dk 

mailto:amuaau@stukuvm.dk
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