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Indhold

Odsherreds Gymnasium

Revisionsprot okollat af 17. april 2020

1

Indledning
Vi har revideret årsregnskabet for 2019 for Odsherreds Gymnasium (inst itutionen), der udarbejdes eft er
Finansministeriets bekendt gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om st at ens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendt gørelsen), Finansministeriet s Økonomisk Administ rat ive Vejledning (www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalit ets paradigme for årsrapporten 2019 med tilhørende vejledning. Vi har
i t ilknytning til revisionen læst ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Årsregnskabet viser følgende hovedt al for instit utionen:
t.kr.

Omsætning
Årets result at
Samlede aktiver
Egenkapit al

201 9

201 8

37.890
745
36.265
2.689

36.884
66
32.411
1.944

Revisionsprotokollat et er alene udarbejdet til brug for best yrelsen, Børne og Undervisningsministeriet
og Rigsrevisionen og forudsæt tes ikke anvendt af andre eller t il andre formål.

2

Konklusion
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt st andarderne for offent lig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i lov nr. 1143 af 23. oktober 2017 om inst itutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision
og tilskudskont rol m.m. ved inst itutioner for erhvervsret tet uddannelse, almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse m.v. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omt alt i vores revisionsprotokollat af den 31. oktober 2019.
Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller f remhævelser, samt afgivet en udt alelse om ledelsesberetning og målrapport eringen uden bemærkninger.

3

Overordnede komment arer og risikofaktorer

3.1

Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat
Der var ikke kritiske 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 betydning for vurdering af årsregnskabet og/ eller forvalt ningen. Vi henviser til vores yderligere komment arer
t il årsregnskabet i afsnit 4, samt i vurderingen af forvalt ningen 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 oplyst, at der ikke har været t ilsynssager i regnskabsåret, eller er igangværende tilsynssager hos hverken
Rigsrevisionen eller st yrelsen.
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I det te revisionsprotokollat har vi beskrevet væsentlige forhold, som ef ter vores vurdering er relevante
for best yrelsen, Børne og Undervisningsminist eriet og Rigsrevisionen.
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4

Finansiel revision

4.1

Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse
Revisionen har været rett et mod forret ningsgange og interne kont roller, hvor der eft er vores vurdering
kan være risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.

Instit utionen har et begrænset ant al medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at et ablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effekt iv intern kont rol. Ledelsen er bekendt
med, at det t e medfører en øget risiko for, at t ilsigtede og ut ilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opst å og forblive uopdagede. Inst itutionens ledelse har oplyst , at en effektiv funktionsadskillelse
på alle områder ikke er hensigtsmæssig med de roller inst it ut ionens nuværende medarbejdere har. Den
forøgede risiko er vurderet og accepteret af institut ionens daglige ledelse, der er opmærksom på de
heraf forøgede krav til ledelsesmæssig overvågning.
Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilret telagt ud f ra en subst ansbaseret tilgang, hvor vi ved stikprøver tester poster i result at opgørelse, balance, pengest rømsopgørelse, noter og andre krævede oplysninger m.v. til ekstern og anden dokument ation, samt udfører
subst ansanalyt isk revision. Ved subst ansanalyt isk revision vurderer vi udvalgt e regnskabsposter gennem analyse af forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle oplysninger.
Vi har efterprøvet institut ionens væsent ligste forretningsgange, dispositioner, regist reringer og regnskabsaflæggelse, herunder at institut ionen følger ret ningslinjerne i:

►

Lov om instit utioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med tilhørende
bekendt gørelser, cirkulærer m.v. samt institut ionens vedtægt er.

►

Instit utionens regnskabsinst ruks.

►

Styrelsen for Undervisning og Kvalit ets inst rukser for tilskud t il almen gymnasial og almen voksenuddannelse (AGV-t ilskudsinst ruks)

►

Styrelsen for Undervisning og Kvalit ets tilskudsmeddelelser

►

Paradigme for årsrapport og vejledning om udarbejdelse af årsrapport for st atsfinansierede institut ioner under Undervisningsministeriet.

Vi har ved t ilret t elæggelsen af revision og udvælgelsen af stikprøver for 2018 gennemgået udvalgt e områder, så alle bliver gennemgået over en årrække.
Revisionen har omfat t et en vurdering af, om inst itutionens væsent ligste forretningsgange, int erne kont roller og rapporteringssystemer fungerer forsvarligt på de områder, vi gennemgår.
Vi har gennemgået følgende områder:

► Den generelle it -sikkerhed på det administ rat ive område
► Statst ilskud
► Løn
► Andre væsentlige områder:
·

Øvrige forhold i revisionsbekendt gørelsen

o
o
·

Fast ejendom
Momskompensat ion

Øvrige forhold:

o
o

Omkostninger
Anlægsaktiver
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Forretningsgange og interne kont roller afpasses ef ter inst itut ionens st ørrelse og karakt er med henblik
på, at forebygge uforudset e t ab i inst itutionen, underst øt te ledelsens t ilsyn med inst itutionen, og at
sikre en ret tidig og pålidelig økonomirapportering.
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o
o
o
o
o
o

Debitorer
Likvide beholdninger, herunder elekt roniske bet alingssystemer
Skyldig løn
Feriepengeforpligtelse
Opbevaring af bogføringsmat eriale
Ajourføring af inst itutionens regnskabsinst ruks

Vi har overordnet vurderet, om institut ionens forret ningsgange er bet ryggende set i forhold t il instit utionens størrelse og organisation samt de dertil knyt tede interne kont roller, uden at det giver anledning
t il væsentlige bemærkninger.
Instit utionens bogføring er tilret telagt så den kan danne grundlag for opstilling af såvel årsregnskab som
andre økonomiske informationer, og det er vores opfat telse, at institut ionen har et ableret t ilst rækkelige
kont rolforanst altninger til sikring af en korrekt regist rering af alle indtægt er og omkostninger samt instit ut ionens aktiver.

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 -kont roller, som vi vurderer, er relevante for at kunne aflægge en årsrapport , der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, og som er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.
Generelle it -kont roller er de kont roller, som ledelsen har et ableret vedrørende instit utionens væsent lige
it -platforme, med henblik på at opnå en velkont rolleret og sikker it -anvendelse og dermed understøt te
en pålidelig dat abehandling i it -baserede forretningsprocesser.
I henhold t il revisionsbekendt gørelsen skal der foreligge syst emrevisionserklæringer for de syst emer og
t ilhørende dat abehandling der er nævnt i revisionsbekendt gørelsen, vi har påset
1.

at inst it utionen har modt aget en ISAE 3402 t ype 2 erklæring fra det administ rative fællesskab
dækkende det forudgående kalenderår.

2.

at det af skolen anvendte studieadminist rat ive it -system er omfat t et af
systemrevisionserklæring uden forbehold i overensst emmelse med ISAE 3402 type 2 og
offent liggjort af Styrelsen for It og Læring på www.stil.dk.

3.

at inst it utionen har modt aget en ledelseserklæring udarbejdet af Moderniseringsst yrelsen
svarende til en ISAE 3402 t ype 2- revisionserklæring.

4.

at inst it utionen har indhentet systemrevisionserklæringer for de systemer der afvikler
t ransaktioner af økonomiske eller studierelevant e oplysninger eller som i øvrigt har væsentlig
bet ydning for revisionen af årsrapporten eller indberetninger t il Undervisningsministeriet , og
som ikke er dækket af ovenst ående punkt 1-3. vi har vurderet at den gennemførte
systemrevision er bet ryggende for disse syst emer.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Moderniseringsst yrelsen eller en underleverandør t il st at en er ansvarlig for masterversionen af Navision
Stat og SLS. Rigsrevisionen, som bl.a. foret ager gennemgang af Moderniseringsst yrelsens processer
mv. til masterversionerne, afgiver ikke en syst emrevisionserklæring eller en rapport om it -revisionen for
2019. Moderniseringsst yrelsen har dog afgivet en udvidet ledelseserklæring for 2019 i lighed med sidst e år, som omhandler de anført e systemer. Der er ingen væsentlige bemærkninger i den udvidede ledelseserklæring for 2019, hvorfor vores revision er baseret på, at syst emerne fungerer ef ter hensigten, og
der ikke er væsentlige svagheder i syst emerne, hvor der skal indføres manuelle kompenserende kont roller. Der er indgået en dat abehandleraft ale mellem Moderniseringsst yrelsen og instit ut ionen.
Det er vores opfat telse, at instit ut ionens it -miljø er tilret telagt på bet ryggende vis og kan danne grundlag for et ret visende regnskab.
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Til de enkelte områder kan vi supplerende anføre:
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Funktionsadskillelse og brugerrettigheder

Som led i revisionen har vi gennemgået de et ablerede brugerret t igheder samt proceduren for tildeling
og ændring af ret tigheder t il institut ionens it -syst emer. Den et ablerede funkt ionsadskillelse i økonomiafdelingen understøt t es ikke i alle t ilfælde af adgangsret tigheder t il systemerne. Vi har i vores revision t aget højde for det t e.
Det er ikke et systemmæssigt krav i lønsystemet at der skal to til at godkende før lønnen bogføres og
udbet ales. Det te er uændret i forhold til t idligere år. Institut ionen har et ableret kompenserende kont roller til imødegåelse af risikoen herved.
Persondataforordning (GDPR)

Vi har påset, at instit utionen har udarbejdet en overordnet politik samt underordnede handleplaner i forhold til at overholde persondat aforordningen.

4.3

Statstilskud
Vi har gennemgået og vurderet forret ningsgangene vedrørende regist rering af t ilskudsudløsende fakt orer, med henblik på at påse, om den interne kont rol er bet ryggende.
Vi har st ikprøvevis påset, at inst itutionens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte og
i den forbindelse, at institut ionens regist rering af ant allet af årselever er rigtig, jf. AGV-inst ruksen og
Ministeriet s bekendt gørelse om t ilskud til inst itutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Indmeldelse, fraværsregistrering og udmeldelse

I forbindelse med vores løbende erklæringer på grundlaget for årselever, har vi foret aget en gennemgang af forretningsgangen for opt agelse og regist rering af elever i Lectio, herunder procedurerne for
regist rering af indmeldelse, fravær og udmeldelse.
Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.
Det er vores opfat telse, at regist reringen af indmeldelse, fravær og udmeldelse i de kont rollerede afdelinger, generelt foret ages i henhold til retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsminist eriet, og at regist reringen fungerer bet ryggende.
Gennemførte aktiviteter og elevindberetninger

Vi har t il brug for beregning af tilskud til institut ionen afgivet revisorerklæringer på de ordinære kvart alsvise erklæringer samt enkelt e supplerende indberetninger.
Det er vores opfat telse, at elevindberetningsområdet fungerer bet ryggende.
Modtagne tilskud, herunder aktivitet (årselever)

Vi har påset, at der er foret aget afst emning af de bogførte tilskud t il oversigt fra Børne og Undervisningsminist eriet, samt at modt aget tilskud er efterregnet i forhold til indberett ede årselever og gældende sat ser. Vi har foret aget efterkont rol for at påse, at der ikke er sket ændringer i tilskudsgrundlaget , som ikke er blevet indberet tet og revisorattesteret.
Under vores revision af t ilskudsudløsende f aktorer, er vi ikke st ødt på forhold, som efter vores opfat t else st rider mod gældende t ilskudsbekendt gørelser og – betingelser samt foreliggende tilskudspraksis.
I forbindelse med revisionen af inst itutionens årsregnskab er det vurderet, at inst itutionens t ilskudsgrundlag er uændret i forhold til de erklæringer, vi har afgivet i årets løb.
Vi har påset, at forudbet alt st atst ilskud for 2020 indgår i post en periodeafgrænsningspost er under passiverne.
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Instit utionens ledelse har oplyst, at instit utionen eft er deres overbevisning overholder persondat aforordningen.

Odsherreds Gymnasium

Revisionsprot okollat af 17. april 2020

Det er vores opfat telse, at instit ut 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 udbet aling af tilskud t il fælles- og bygningsomkostninger mv.
Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.

4.4

Løn
Vi har gennemgået og vurderet inst itutionens forretningsgange og interne kont roller på lønområdet , på
grundlag af regnskabsinst ruksen og oplysninger fra institut ionens administ rative personale.

Det er ikke et systemkrav, at der skal to personer til at godkende lønudbet aling i SLS.
Instit utionen har derfor indført kompenserende kont roller, der sikrer, at alle indt ast ede dat a, efterfølgende kont rolleres. Vi har påset , at de kompenserende kontroller udføres.
Vi har ved st atus gennemgået afst emningen mellem lønsystemet SLS og finansbogholderiet, samt indberetningen til SKAT af årets udbet alte lønninger
Instit utionens lønninger er vurderet i forhold til institut ionens budget for 2019 og realiserede lønninger
for 2018, samt ændringer i ant al ansat te.
Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.

4.5

Andre væsentlige områder
Øvrige forhold i revisionsbekendtgørelsen
Fast ejendom

Vi har som led i vores revisionsplanlægning valgt at udskyde gennemgang af fast ejendom.
Momskompensation

Instit utionen er omfat t et af Børne og Undervisningsministeriets momskompensat ionsordning. Årets
samlede momskompensat ion har udgjort 797 t .kr.
Vi har i forbindelse med at t est at ion af den årlige momsudgiftsopgørelse påset , at institut ionen har foret aget en sandsynliggørelse af det opgjorte og indberet tede momskompensat ionsbeløb for 2019, samt at
beløb og oplysninger i opgørelsen er opgjort i overensstemmelse med betingelserne i den gældende bekendt gørelse om momskompensat ion.
Øvrige forhold
Omkostninger

Vi har gennemgået og vurderet inst itutionens forretningsgange og interne kont roller vedrørende omkostninger. Vi har stikprøvevis kont rolleret , at der ikke afholdes udgift er uden forudgående behørig godkendelse, samt at bogføringsbilag kont rolleres og regist reres korrekt og ret t idigt i overensstemmelse
med instit utionens beskrivelse i regnskabsinst ruksen.
Instit utionens omkostninger er vurderet i forhold til inst itutionens budget for 2019 og realiseret for
2018.
Vi har ligeledes st ikprøvevis sammenholdt øvrige omkostninger med bilag og kont rolleret , at de er behandlet momsmæssigt korrekt, samt at der er korrekt periodiseret pr. 31. december 2019.
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Vi har påset, at der er en passende funkt ionsadskillelse mellem regist rerende, disponerende og kont rollerende personer på lønområdet, gennemgået afstemningen mellem lønsystemet SLS og finansbogholderiet , samt gennemgået institut ionens budgetopfølgningsprocedurer.
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Vi har st ikprøvevis påset, at arts- og formålskonteringen er i overensstemmelse med gældende regler.
Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.
Anlægsaktiver

Vi har påset, at der er sammenhæng mellem anlægskart oteket s regist reringer og finansbogholderiet
samt årsrapporten. Vi har desuden foret aget en sandsynliggørelse af de ført e afskrivninger samt påset ,
hvorvidt afskrivningsprincipperne er i overensstemmelse med den gældende regnskabsbekendt gørelse.
Vi kan hertil oplyse, at gymnasiet i lighed med tidligere år afskriver invent ar over 10 år. Af de Moderniseringsst yrelsens vejledninger fremgår, at afskrivningshorisonten bør være 5 år. Gymnasiet har oplyst
overfor os, at afskrivningshorisonten ret tes med virkning fra 2020.
Vi har st ikprøvevis kont rolleret akt ivernes tilstedeværelse, og st ikprøvevis sammenholdt året s t ilgang og
afgang med underliggende bilag.
Vores revision har ikke givet anledning t il yderligere bemærkninger.

Vi har som led i vores revisionsplanlægning valgt at udskyde gennemgang af inst itutionens vedligeholdelsesplaner.
Tilgodehavender fra salg

Vi har påset, at der er sammenhæng mellem debitormodulet og finansbogholderiet samt årsrapport en.
Vi har gennemgået den aldersfordelte debitorlist e og stikprøvevis påset efterfølgende indbet alinger.
Det er den daglige ledelses opfat telse, at tilgodehavenderne vil indgå med de regnskabsmæssige værdier.
Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.
Likvider beholdninger, herunder elektroniske betalingssystemer

Likvide beholdninger best år af indest ående på bankkont i. Vi har påset , at disse er afstemt til eksternt
kont oudtog, ligesom vi har indhent et engagementsforespørgsler fra pengeinstitut ter.
Vi har påset at likvide midler anbringes i overensstemmelse med best emmelserne i lov om inst itutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Elektroniske betalingssystemer
Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået institut ionens elekt roniske bet alingssystemer. 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 bet alinger.

►

Syst emernes adgangsbegrænsning.

Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.
Beholdningseftersyn

Vi har ikke foret aget uanmeldt beholdningseftersyn af likvide beholdninger på inst itutionen i 2019, da
skolen har en begrænset kassebeholdning og skolens procedure sikrer løbende afstemning af banker,
kreditorer og debitorer.
I forbindelse med vores løbende revision har vi gennemgået og vurderet forretningsgangen, fuldmagt sforhold samt de int erne kont roller omkring ind- og udbet alinger.
Vi har påset, at der løbende sker afstemning af likvide beholdninger samt debitorliste og kredit orliste i
forhold t il finansbogholderiet . Vi har i forbindelse med revisionen ikke konst ateret uoverensstemmelser i
forhold t il regnskabsinst ruksen.
Ovenst ående har ikke givet anledning t il bemærkninger.
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Plan for vedligeholdelse af bygninger
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Langfristet gæld

Vi har gennemgået den langfrist ede gæld og påset, at den er afstemt med årsopgørelser fra kreditforeninger og långivere. Vi har stikprøvevis kont rolleret indregning til amortiseret kost pris samt opdeling af
gæld, der forfalder inden for 1 år henholdsvis efter 5 år.
Instit utionen har 30. december 2019 omlagt sine lån hos Nykredit og har i den forbindelse realiseret et
kurst ab på 462 t .kr. I lighed med tidligere år, vil kurst abet blive amort iseret over lånets løbetid.
Instit utionen har ikke en nedskrevet finansiel st rat egi.
Instit utionen har et fast forrentet lån på 24,3 mio. kr., med en løbet id t il 2049.
Instit utionen ønsker ikke en risikof yldt finansiel st rat egi, hvilket fremgår af at inst it utionen i 2019 i forbindelse med låneomlægning er fortsat med et fast forrentet lån.
Vi anbefaler, at instit ut ionen udarbejder en skriftlig finansiel st rat egi og løbende t ager stilling t il de finansielle risici ved institut ionens låneprofil.

Skyldig løn best år af t imer overført til afspadsering fra skoleåret 2018/ 19.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Feriepengeforpligtelse

Forpligtelsen indeholder årets opt jente feriepenge, restferie og feriegodt gørelse, der beregnes på baggrund af den ferieberet t igede løn.
Vi har gennemgået skolens beregning af feriepenge forpligtelsen og påset at metoden er uændret i forhold til tidligere år.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Implementeringen af den nye ferielov kan få regnskabsmæssige konsekvenser for regnskabet for 2020,
afhængigt af hvorledes skolen har valgt af afvikle ferie i 2020.
Skolen har normalt ultimo regnskabsåret afsat feriepenge svarende til 25 dages ferie og 5 dages feriefridage samt feriegodt gørelse på 1,5 %pr. medarbejder.
Som følge af reglerne om indefrysning har medarbejderne kun 16,64 feriedage t il brug for ferieafholdelse i 2020. Da opsparingen af feriedage er uændret i perioden, medfører det at skolen ultimo 2020
har en større feriepengeforpligtelse end normalt , med mindre der afvikles samtidighedsferie i perioden
1/ 9 – 31/ 12 2020.
Opbevaring af bogføringsmateriale

Vi har fået oplyst og st ikprøvevis påset , at inst itutionen ikke har ændret de et ablerede forretningsgange
der sikrer, at bogføringsmateriale opbevares og arkiveres i overensstemmelse med reglerne i lov om
st at ens regnskabsvæsen.
Ajourføring af institutionens regnskabsinstruks

Instit utionens regnskabsinst ruks skal som udgangspunkt opdat eres i t akt med ændringer minimum en
gang årligt , for at sikre at der løbende sker ajourføring af arbejdsgange og rutiner på regnskabsområdet . Institutionens regnskabsinst ruks skal opdateres løbende og mindst 1 gang årligt .

4.6

Risiko for besvigelser
Vi har planlagt og udført vores revision for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation.
Vi har ikke under vores revision konst ateret forhold, der kunne indikere eller vække mist anke om besvigelser af bet ydning for oplysningerne i årsregnskabet.
Direkt ionen har oplyst , at institut ionens forret ningsgange og int erne kont roller inden for de væsentlige
områder eft er dens opfat telse anses for dækkende og velfungerende t il imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse.
Direkt ionen har endvidere oplyst , at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.
Vi t illader os at bet ragt e best yrelsens underskrift på det te revisionsprotokollat som en bekræft else på,
at bestyrelsen ikke har kendskab til sådanne forhold.
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4.7

Bestyrelsens forhandlingsprotokollat
Vi har læst best yrelsens forhandlingsprotokollat frem til mødet den 4. december 2019.

5

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Vi har ud over den finansielle revision foret aget juridisk-krit isk revision og forvaltningsrevision. Juridiskkrit isk revision og forvaltningsrevision er foret aget integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og er foret aget efter St andarderne for Offentlig Revision.

5.1

Juridisk-kritisk revision

5.1.1

Juridisk-kritisk revision, generelt

5.1.2

Planlægning af juridisk-kritisk revision

Børne og Undervisningsministeriet har udvalgt følgende områder, som er uden for rot at ion:

►

Løn- og ansæt telsesmæssige dispositioner

►

Gennemførsel af salg

►
Derudover har vi valgt at udskyde emnet ” gennemførsel af indkøb” , da der ikke har været større invest eringer i årets løb.
5.1.3

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

Vi har st ikprøvevis påset,

►

at inst it utionens disposit ioner sker i overensstemmelse med de overenskomster, aft aler m.m., der
gælder for institut ionens personale, jf. de bestemmelser om løn- og ansæt telsesvilkår, der er f ast sat af eller aft alt med Finansminist eriet .

►

at ansæt t else, herunder indplacering, afsked, andre st atusændringer, ydelse af t illæg samt regist rering af fravær, er foret aget af dert il bemyndigede personer.

►

at variable ydelser i form af over- og merarbejdsbet aling, timeløn samt særlige ydelser m.v. er at test eret af dert il bemyndigede personer.

Vi har st ikprøvevis påset, at inst itutionens dispositioner på løn og ansæt telsesområdet sker i overensst emmelse med de love, overenskomster, aft aler m.m., der gælder for institut ionens personale, jf. finansministeriets fast sat te eller aft alte bestemmelser om, løn- og ansæt t elsesvilkår.
Vi har gennemgået instit ut ionens forretningsgange på løn og ansæt telsesområdet, herunder påset

►

at ansæt t else, herunder indplacering, afsked, andre st atusændringer, ydelse af t illæg samt regist rering af fravær, er foret aget af dert il bemyndigede personer og

►

at variable ydelser i form af over- og merarbejdsbet aling, timeløn samt særlige ydelser m.v. er at test eret af dert il bemyndigede personer.

Vi har st ikprøvevis revideret instit utionens lønudbet aling for sept ember 2019, og har herunder kont rolleret enkeltsager ved gennemgang og påset , at :

►

der foreligger ansæt telsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aft aler

►

der på personalesagerne foreligger fornødne dokument at ion for uddannelse, t idligere beskæft igelse
og anciennitetsdato mm, samt indgåede lokalaft aler og udbet aling af personligt tillæg.

►

pensionsbidrag er i overensst emmelse med gældende regler

►

nett olønnen er beregnet korrekt
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Vederlag til øverste chef og øvrige chefer

Alle cheflønsaft aler er endnu ikke forhandlet på plads. Cheflønsaft alen for øverste leder er forhandlet på
plads i januar 2020.
Vi har i forbindelse med vores revision af 2019 kont rollere:

►

rekt ors løn er godkendt af best yrelsen og STUK

►

at den for rektor forhandlede aft ale, er inden for det af STUK fastsat t e råderum

►

Sammenhængen mellem institut ionens stillings- og lønhierarki, herunder at øverste chef oppebærer
den højeste samlede løn

►

øvrige chefer, der er ansat i henhold til chefaft alen fra OK18 får en samlet løn, der holder sig inden
for lønbåndet / normallønsområdet defineret som +/ - 20 pct . Af den st at slige medianløn for st illinger
i samme lønramme på t værs af det st at slige område.

►

At øvrige chefer, der er ansat i henhold til chefaft alen fra OK18, er indplaceret i en lavere lønramme end rektor

Skattefri rejse – og kørselsgodtgørelse

Vi har st ikprøvevis kont rolleret , hvorvidt der sker korrekt udbet aling af skat tef rie rejse- og befordringsgodt gørelser, herunder at udbet alingsbilaget opfylder de krav, som stilles af SKAT som betingelse for at
bet ragt e udbet alingen som skatt efri.
Vi har ligeledes kont rolleret , at der for personer, der modt ager høj kørselssat s, foreligger en godkendt
kørselsbemyndigelse.
Variable ydelser

Vi har st ikprøvevis gennemgået variable ydelser, herunder overarbejde samt engangsvederlag for merarbejde og særlig indsat s. Gennemgangen af variable ydelser har ikke givet anledning til bemærkninger,
og vi har konst ateret , at der foreligger leder godkendelse heraf, og at det udbet ales i overensst emmelse
med reglerne.
Udbetaling af resultatlønskontrakter og engangsvederlag

Se result atløn under afsnit 5.2.4.
Fratrædelser

Vi har i forbindelse med gennemgang af fratrædelser påset at evt. godt gørelse er i overensstemmelse
med gældende regler og aft aler, samt at uansøgt afskedigelser er sket i overensst emmelse med gældende regler og aft aler.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vederlag til rektor og honorar til bestyrelse

I forbindelse med revisionen af vederlag t il ledelse og honorar t il best yrelse har vi påset, at

►

Vederlaget t il ledelsen er i overensstemmelse med indgåede kont rakt er og gældende regler

►

Honorar til best yrelsen er i overensstemmelse med gældende cirkulære

Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.
5.1.4

Gennemførelse af salg (juridisk-kritisk revision)
Indtægtsdækket virksomhed

Instit utionen har ikke haft indtægt sdækket virksomhed i 2019.
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5.1.5

Konklusion på den juridiske-kritiske revision

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

►

at inst it utionen i sit virke ikke er uafhængig, og

►

at inst it utionens 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 finansielle revision ikke konst ateret indikat ioner på væsentlige forvaltningsmangler.
5.2.2

Planlægning af forvaltningsrevision

►

Akt ivitet – og ressourcestyring

►

Mål og result at st yring, result atløn

Vi har valgt at udskyde revisionen af st yring af offent ligt indkøb og budget tering af flerårige invest eringsprojekt er, da der ikke har været foret aget større indkøb eller igangsat byggeprojekt er.

5.2.3

Aktivitets- og ressourcestyring

Vurderingen af aktivitets- og ressourcest yringen som led i forvaltningsrevisionen kan sammenfat tes t il,
at være en undersøgelse af, om inst itutionens aktivitet s- 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
det te.
Vurderingen af aktivitets- og ressourcest yringen omfat t er bl.a. undersøgelser af, om inst itutionen løbende følger op på drift s- og likviditetsbudget ter med henblik på at kunne prioritere mellem aktivit et erne og sikre tilpasningsmuligheder ved ændringer i behovet , og om ledelsen løbende måler produktivit et sudviklingen eller gennemfører analyser af, om ressourcerne st år mål med produktionens omfang.

Økonomistyring
Vi har gennemgået skolens tilret telagt e økonomist yring, der skal t ilgodese et overordnet ledelsesbehov,
herunder rapport ering t il bestyrelsen.
Der udarbejdes månedlige økonomiopfølgninger. Best yrelse modt ager seneste økonomiopfølgning indeholdende estimat for året samt konsekvens ved evt . behov for opret telse af én ekst ra klasse til best yrelsesmøderne. Den økonomiske udvikling gennemgås på bestyrelsesmøderne.
Vi har st ikprøvevis gennemgået inst itutionens økonomirapport ering.
Instit utionens best yrelse godkender årligt inst itutionens budget for det kommende år. Det t e budget omfat t er et result at budget.

Produktivitet
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vurderingen af produkt ivit eten kræver et grundlag for sammenligning i form af en tidsserieanalyse, eller i form
af en sammenligning med produkt iviteten ved produkt ion af t ilsvarende ydelser, ent en inden for eller
uden for inst itutionen.
Vi har nedenfor sammenholdt Odsherreds Gymnasium for 2018 med nøglet al for gennemsnit t et for skoler med under 400 årselever.
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Børne og Undervisningsministeriet har udvalgt følgende områder som er uden for rot ation:

Odsherreds Gymnasium

Odsherreds
Gymnasium
201 8

Landsgns.,
STX < -40 0
ÅE 2018

Afvigelse
ift.
landsgennemsnit
201 8

Statst ilskud
Anden omsætning

91,4
5,4

94,9
6,0

-3,5
-0,5

Omsætning i alt

96,8

100,9

-4,1

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administ rat ion
Administ rative fællesskaber, vært sinstit ut ion
Bygningsdrift
Akt iviteter med særlige tilskud
Kost afdeling

75,0
0,2
7,6
0
11,9
0
0

69,7
0,6
12,4
0,3
14,3
1,1
1,2

5,2
-0,3
-4,8
-0,3
-2,4
-1,1
-1,2

Driftsomkostninger i alt

94,7

99,6

5,0

2,1

1,2

0,9

-2,0

-1,5

(0,5)

-

-

-

0,2

-0,2

0,4

t .kr

Resultat før finansielle poster

Finansielle post er
Ekst raordinære post er
Resultat

Som det fremgår af ovenst ående, havde Odsherreds Gymnasium i 2018 realiseret et result at pr. årselev
0,4 t.kr. højere end landsgennemsnit tet . Odsherreds Gymnasium ligger højere på omkostninger til undervisningens gennemførsel, men væsent lig lavere på omkost ninger til ledelse og administ ration og lavere på bygningsdrift .
Vi henviser i øvrigt til årsrapport ens hoved- og nøglet al.
Det er vores vurdering, at inst itutionen har en tilfredsst illende aktivit ets- og ressourcest yring, der understøt ter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne.
Budget for det kommende regnskabsår

Vi har fået forelagt det af best yrelsen godkendte budget for 2020. Vi har ikke gennemgået budget tet
yderligere.
Result at budget tet viser et overskud på 985 t.kr. på baggrund af en akt ivitet på 369 årselever.
Det finansielle beredskab

Odsherreds Gymnasium har i henhold til pengest rømsopgørelsen for 2019 forøget det likvide beredskab
med 3.680 t .kr. Likvide beholdninger udgør 10.381 t .kr. pr. 31. december 2019. Instit utionen har en
kassekredit med en t rækningsmulighed på 1.000 t .kr. Heraf var der anvendt 0 t .kr. pr. 31. december
2019. Inst itutionen har derfor en samlet likviditet til rådighed på 11.381 t .kr. pr. 31. december 2019.
Likviditet sbeholdningen hen over året forvent es af ledelsen at kunne imødegå driftens likviditet sbehov
som budget teret for 2020. Likviditet en burde være t ilst rækkeligt henset til størrelsen og kompleksit eten
af inst itutionens virksomhed.
Det er vores opfat telse, at udviklingen i institut ionens likviditet er rimelig og muliggør finansiering af
vedligeholdelsesomkost ninger via egen indtjening fra driftsakt ivitet erne over en årrække. St ørre gennemgribende renoveringer/ forbedringer af ejendommen vil dog nat urligt skulle finansieres ved yderligere låne opt agelse.
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Instit utionens likvidit etsgrad, beregnet som forholdet mellem omsæt ningsaktiverne og den kort fristede
gæld samt forud modt agne indtægter, kan for 2019 opgøres t il 102%. I 2018 var samme likviditet sgrad
86%. Inst it utionens likvidit etsgrad vurderes at være t ilf redsst illende.
5.2.4

Mål- og resultatstyring

Vurderingen af mål- og result at st yring omfat ter blandt andet undersøgelser af, om institut ionen har
målret tet sine incit ament sprogrammer t il at opnå de ønskede result ater i forhold til inst itutionens formål.

►

Flyt te/ løfte den enkelte elev

►

Udvikling af undervisningst ilbud

►

Udvikle samarbejdsrelationer internt og eksternt

Værdierne underst øt tes af st rategiske målsætninger og dertilhørende indsat sområder. Det er vores vurdering, at indsatsområderne er i overensstemmelse med inst it utionens formål. Derudover er det vores
vurdering at indsat sområderne er indarbejdet i result at kontrakt en.
Resultatløn

Instit utionen har anvendt result at lønskont rakt er for rektor fsa. Skoleåret 2018/ 19 som incit ament for
målopfyldelse.
Vi har som krævet , jf. revisort jeklisten, påset , at result atlønskont rakt en med øverste leder, er indgået i
overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalit ets- og Tilsynsst yrelsen den 27. juni 2013,
samt at best yrelsens result atvurdering ligeledes er foret aget i overensstemmelse hermed.
Result atlønskont rakten for 2018/ 19 er evalueret på best yrelsesmødet 12. sept ember 2019 med en udmønt ningsprocent på 100 %for basisrammen og 100 %for ekst rarammen mod en udmøntning for 2018
på henholdsvis 95 %og 95 %.
Det er kont rolleret at :

►

at udformningen af result atlønskont rakt en er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets udarbejdede retningslinjer

►

at udmønt ningen af result atløn er begrundet

►

at result atlønskont rakt og udmøntning er offentliggjort på institut ionens hjemmeside

►

at udmønt ningen af result atlønnen ikke har været 100 %flere år i t ræk

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.
5.2.5

Konklusion på forvaltningsrevision

Vi har ved vores revision af instit ut ionens forvalt ning ikke konst ateret nogen forvalt ningsmæssige uregelmæssigheder.

5.3

Rotationsemner
Der er i året ikke udvalgt emner i rot at ion.

6

Ikke-korrigeret fejlinformation
Der er ikke i forbindelse med revisionen konst ateret fejlinformat ion, som ikke er korrigeret i årsregnskabet .
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7

Assistance og rådgivning

7.1

Foranstaltninger til sikring af revisors uafhængighed
Vi har i henhold t il gældende bestemmelser et ableret retningslinjer om uafhængighed. Disse retningslinjer sikrer, at vi, inden vi påt ager os en opgave om afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber eller
afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, t ager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som
for en velinformeret t redjemand kan vække t vivl om vores uafhængighed.
I regnskabsåret har vi ikke påt aget os opgaver, som har medført behov for et ablering af særskilte foranst altninger for at mindske t rusler mod vores uafhængighed.

7.2

Andre opgaver end ordinær revision

►

Erklæringsarbejde i forbindelse med de kvart alsvise aktivitetsindberetninger

►

Assist ance i forbindelse med opstilling af årsregnskabet for 2019

Vores honorar for revision, afgivne erklæringer med sikkerhed m.v. er oplyst i specifikationerne i årsregnskabet.

8

Bekræftelse
Vi har indhentet en regnskabserklæring underskrevet af instit utionens ledelse samt engagementsoversigter 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 bet ragt e best yrelsens underskrift på det te revisionsprotokollat som en bekræft else på,
at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvigelser.

9

Nye krav i forhold til lovgivningen m.v.

9.1

Den nye ferielov
Skolen har pr. 1. september 2019 påbegyndt opsparing t il den nye ferielovs overgangsordning, også
kaldet indef rysningsordningen. Overgangsordningen skal eliminere den hidtidige ferielovs op t il 16 måneder mellem optjening og afvikling af feriedage og sikre overgangen t il den nye ferielovs princip om
samtidighedsferie.
Overgangsordningen vil medføre, at der opbygges en forpligt else til Fonden for Indef rosne Feriemidler
(hereft er: Fonden). Forpligtelsen kan enten vælges afviklet , i t akt med at de medarbejdere, som var ansat i indefrysningsperioden, forlader arbejdsmarkedet , t ypisk ved pension eller kan vælges indbet alt t il
Fonden. Fonden sørger deref ter for udbet aling og indeholdelse af skat over for medarbejderen m.v.
Ledelsen overvejer i forhold til renteniveau og likviditet sbehov, hvorvidt skolen skal vælge at indbet ale
indefrosne feriemidler til Fonden.

9.2

Reelle ejere
Skoler er f remover forpligt et t il at indhent e og opbevare dokument ation for de reelle ejere og med passende intervaller sikre sig, at oplysningerne er opdateret. Passende int ervaller er minimum en gang årligt.
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Mindst en gang årligt skal skolen således gennemgå regist reringerne om de reelle ejere for at sikre, at
de er korrekte, og at skolen har den fornødne dokument at ion i deres arkiv. Result atet af denne undersøgelse skal fremlægges på det møde, hvor best yrelsen, godkender årsrapport en. Bliver skolen opmærksom på behovet for ændring af de lovpligtige regist rerede reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register, skal
der foret ages ændring hos Erhvervsst yrelsen hurt igst muligt .
Skolen skal kunne dokument ere, at undersøgelserne er udført, og at oplysningerne om reelle ejere til
enhver tid er i overensstemmelse med regist reringerne hos Erhvervsst yrelsen. Det te dokumenteres t ypisk ved udt ræk fra Erhvervsst yrelsen, som opbevares sammen med nedenst ående dokument ation.
For hver reel ejer, skal der foreligge følgende dokument at ion på skolen:
CPR-nr. dokumenteret ved kopi af pas, kørekort eller t ilsvarende dokument at ion.
Skolen er desuden forpligtet til ved forespørgsel at forsyne fx pengeinstitut ter og revisorer med oplysninger om skolens reelle ejere og legitimation af de enkelte reelle ejere.
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Lovpligtige oplysninger
I henhold t il bekendt gørelse om revision og t ilskudskont rol m.m. ved inst itutioner for erhvervsret tet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal vi endvidere oplyse,
at

vi opfylder lovgivningens krav t il revisors uafhængighed

at

vi har modt aget alle de oplysninger vi har anmodet om

at

de modt agne st atst ilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

at

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

Horsens, den 17. april 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
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Uffe Black Jensen
st at saut. revisor

Siderne 302–321 er fremlagt på mødet den 17. april 2020.
I best yrelsen:

Morten Blomhøj
formand

Claus Steen Madsen
næst formand

Sif Orbsen

Pet er Holm

Stephan Gamrath

Tobias Yohannes Hansen
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Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet
Revisors påtegning
Uden modificeret konklusion, væsentlig usikkerhed vedrørende fort sat drift ,
fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet eller revisionen eller andre rapport eringsforpligtelser
Af kræf tende konklusion
Konklusion med forbehold om fortsat drif t (going concern)
Konklusion med forbehold om øvrige forhold
Konklusion med forbehold vedrørende ikke reviderede budget t al
Væsent lig usikkerhed vedrørende fort sat drift
Fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet
Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen
Andre rapporteringsforpligtelser
Udt alelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (skal kun afkrydses,
såfremt der er bemærkninger)
Penneo dokumentnøgle: U15EH-SMSNS-TZMUK-MEDEE-P2IXI-3DKP4
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Revisortjeklisten
Forord til Revisortjekliste
Revisort jeklist en udarbejdes t il brug for st yrelsens gennemgang af årsrapport er for de regulerede inst it ut ioner. St yrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt t il st at ist iske formål.

Tjeklisten udf yldes af instit utionens revisor i tilknytning t il revisionen af årsregnskabet . Tjeklisten er en
del af revisionsprotokollatet til årsregnskabet . Revisionsprotokollat ets sider skal nummereres fort løbende. Institut ionens best yrelse er ansvarlig for, at inst itutionen foret ager elekt ronisk indberetning til
st yrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten eft er retningslinjer fast sat af styrelsen.

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke t ræde i stedet for modifikat ioner eller fremhævelser i revisionspåtegningen eller omt ale i revisors rapport ering af den udførte revision og konklusion vedrørende
risikoområderne, jf. § 20 i lov nr. 1287 af 20. november 2018 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendt gørelse om revision og tilskudskont rol m.m. ved regulerede institut ioner.
Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne
I kolonnen ” Afsnit i protokollat” anføres nummeret på afsnitt et i revisionsprotokollatet . Det er vigtigt at
afgive præcise henvisninger af afsnit i revisionsprotokollat et . En præcis henvisning kunne for eksempel
være afsnit 5.2.1. Ved hvert afsnit skal der foret ages en afkrydsning enten i kolonnen: ” Kritiske bemærkninger” , ” Væsentlige bemærkninger” , ” Ingen kritiske/ væsentlige bemærkninger” , eller ” Udskudt
t il næste år” eller ” Ikke relevant” .

Styrelsen definerer krit iske bemærkninger som forhold, hvor lovgivningen eller bemyndigelsen er overt rådt . Derudover skal forhold også angives som kritiske, hvis det vurderes at forholdene er krit iske i forhold til inst itutionens fortsat te drift . Det kunne f.eks. være en ut ilst rækkelig 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 t e i revisionsprot okollatet , skal revisor ikke angive det som en kritisk
bemærkning.
Styrelsen definerer væsentlige bemærkninger som forhold, som best yrelsen skal agere på, men som
ikke er en overt rædelse af lovgivningen eller bemyndigelsen. Det kunne f.eks. være manglende opdat ering af regnskabsinst ruksen, ut ilstrækkelige fuldmagtsforhold, store t ilgodehavende skolepenge (såfremt t ilgodehavendet er så stort , at det har væsent lig bet ydning 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 foret age rot ation over en 5-årig periode på de enkelte emner for juridisk-kritisk revision og forvalt ningsrevision. St yrelsen har imidlertid defineret væsentlige juridisk-kritiske og/ eller forvaltningsmæssige emner, som skal revideres hvert år (der må ikke foretages rotation på revisionen af disse emner).
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Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på st ikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forret ningsgange eller af mere overordnede vurderinger
af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilt e konklusioner om enkeltst ående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig
henblik på besvarelse af t jeklisten.

Odsherreds Gymnasium

Revisionsprot okollat af 17. april 2020

Revisortjekliste

Kritiske
bemærkninger

Væsentlige
bemærkninger/
anbefalinger

Ingen kritiske
bemærkninger

Udskudt, jf.
revisionsplanlægning

Ikke
relevant

Har revisionen givet anledning til kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger vedrørende
Overordnede kommentarer og risikofaktorer

1. Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidst e års
revisionsprotokollat
2. Forhold af væsentlig bet ydning for vurdering af årsregnskabet og/ eller forvalt ningen
3. Tilsynssager hos Rigsrevisionen, st yrelsen mv.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Finansiel revision
Forretningsgange og interne kont roller, disposit ioner, regist reringer og regnskabsaflæggelse
Den generelle it-sikkerhed på det administ rat ive område
Statst ilskud
Løn
Andre væsentlige områder
Juridisk-kritisk revision
Juridisk-kritisk revision, generelt
Gennemførelse af indkøb
Løn- og ansæt telsesmæssige dispositioner
Gennemførelse af salg
Forvaltningsrevision
Forvalt ningsrevision, generelt
Akt ivitets- og resursest yring
Mål- og result atst yring, result atløn
Mål- og result atst yring, andre områder
Styring af offent ligt indkøb
Budgetst yring af flerårige invest eringsprojekter

3.1
X
3.2
X
3.2.1

X

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

X
X
X
X
X

5.1

X

5.1.3
5.1.4

X

5.2.1
5.2.3
5.2.4

X
X
X

X
X

X
X
X
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Punkt

Afsnit i
protokollat

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Claus Steen Madsen

Kjeld Morten Blomhøj

Bestyrelse
På vegne af: Odsherreds Gymnasium
Serienummer: PID:9208-2002-2-999483421479
IP: 2.131.xxx.xxx
2020-04-19 19:09:31Z

Bestyrelse
På vegne af: Odsherreds Gymnasium
Serienummer: PID:9208-2002-2-742602256801
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2020-04-20 09:34:31Z

Stephan Schmidt Gamrath

Peter Damkjær Holm

Bestyrelse
På vegne af: Odsherreds Gymnasium
Serienummer: PID:9208-2002-2-645039071080
IP: 2.108.xxx.xxx
2020-04-20 09:48:25Z

Bestyrelse
På vegne af: Odsherreds Gymnasium
Serienummer: PID:9208-2002-2-598746192369
IP: 131.165.xxx.xxx
2020-04-20 16:26:15Z

Sif Kristine Renauld Orbesen

Tobias Yohannes Hansen

Bestyrelse
På vegne af: Odsherreds Gymnasium
Serienummer: PID:9208-2002-2-626617484733
IP: 78.143.xxx.xxx
2020-04-21 06:36:07Z

Bestyrelse
På vegne af: Odsherreds Gymnasium
Serienummer: PID:9208-2002-2-380280528290
IP: 5.103.xxx.xxx
2020-04-21 12:57:06Z

Uffe B Jensen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:24762043
IP: 87.104.xxx.xxx
2020-04-21 14:12:19Z
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