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!ndledning
Vi har revideret kommunens fremlagte 6rsregnskab lor 2Ot7 , der udarbejdes efter 0konomi- og lndenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommunerne. Revisionen er afsluttet den 1. juni 2018,
og vi har i tilknytning til revisionen lest ledelsesberetningen.
Revisionen af Srsregnskabet for 2077 har omfattet kommunens Srsregnskab samt de oversigter, bemerkninger og redegorelser, der skal udarbejdes i henhold til de galdende regler for regnskabsafleggelsen.

Arsregnskabet udviser folgende hovedtal (mio. kr.):
Regnskabsopgorelse (udgiftsbaseret)

3tll220L7

Resultat af ordiner driftsvirksomhed
Resultat af det skattefinansierede omr8de

3LlL220t6

276,4
97,3

756,2

4.396,5
277,6
- 2.867,2

4.348,6
223,9
- 2.780,7

55,3

Balance

Aktiver i alt
Likvide beholdninger
Egenkapital
Positive tal = overskud/tilgodehavender
Negative tal = underskud/gald
Eqenkapital = - er lig positiv

2

Konklusion pe den udforte revision
Vi har forsynet Srsregnskabet med en revisionsp6tegning, som er uden modifikationer af konklusionen,
men med folgende fremhavelse af forhold om budgettal i Srsregnskabet:
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgorelse om kommuners budget- og regnskabsvasen, revision m.v. medtaget det af byr6det godkendte Srsbudget f or 2077 som sammenligningstal iSrsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke varet underlagt revision.

3

Revisionsbemerkninger
Revisionsbemarkninger skal behandles af byrSdet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

3.1

Forhold, som har givet anledning

til revisionsbemarkninger

Revisionen har givet anledning til folgende 3 revisionsbemerkninger pE det sociale omrSde:
Manglende rettidighed i de individuelle samtaler i ressourceforlob og jobafklaringsforlob (ressourceforlobsydelse), forsinkelse i opfolgningen p5 sager om sygedagpenge og manglende indhold i samtalerne, samt manglende rettidighed i opfolgning pE det individuelle kontaktforlob for aktivitetsparate
og manglende rettidighed i ret- og pligttilbud, i forbindelse med tilbud og samtaler om uddannelses-

hjelp.
Vi folger op p5 revisionsbemerkningerne i forbindelse med revisionen for 2018.

Vi henviser til beretning nr. 14 for det sociale omrSde for en uddybning af revisionsbemerkningerne.

3.2

Opfolgning p3 revisionsbemarkninger
Den afsluttende revision har omfattet opfolgning p5 eventuelle revisionsbemarkninger fra tidligere
regnskabs6r, herunder gennemgang af kommunens afgorelser med hensyn til fremsatte revisionsbemerkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser.
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Der er foretaget opf@lgning p5 revisionsbemerkninger for 2016 vedrorende det sociale omrSde

4

Centrale forhold ved revisionen
Vi har identificeret folgende centrale forhold, der efter vores vurdering er mest betydelige ved vores
revision af Srsregnskabet for 2017:
Sociale udgifter
De centrale forhold ved revisionen er uendrede i forhold

til vores revisionsberetning af 8. maj 2017.

I vores revisionsp6tegning har vi i afsnittet om centrale forhold ved revisionen beskrevet, hvorfor hvert
forhold anses som et af de forhold, der var mest betydelige ved revisionen, og hvordan forholdet blev
behandlet ved revisionen, samt henvist til relevante noteoplysninger i regnskaberne.

4.1

Sociale udgifter
Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af omr6det for de sociale udgifter med statsrefusion
det revisionsomr6de der har den storste betydning for den finansielle revision, da der er vasentlige udgifter pE dette omrSde, der refunderes af Staten. Aabenraa Kommune skal have tilrettelagt konkrete og
sikre forretningsgange, siledes at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, og at der udbetales de korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne pE omrSdet
er komplekse og kraver derfor, at ledelsen i kommunen fastlegger retningslinjer for forretningsgange
og sagsbehandling.

Vores behandling

i revisionen

Vi har gennemgSet og testet vesentlige forretningsgange pE omr6der med Statsrefusion p5 det sociale
omr8de samt gennemfort revision af et antal personsager til afdakning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgorelse nr. 7677 at 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaf laggelse og revision p5 visse omr6der inden
for Borne- og Socialministeriets, Beskaftigelsesministeriets, Udlendinge - og lntegrationsministeriets,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortomr6der.

Konklusion
Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemarkninger, og vi har sEledes ikke fundet fejl og mangler af en s6dan vasentlighed eller karakter, at
det vil komme til udtryk i vores revisionspStegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsSret 2077.
Vi har ikke fundet fejl og mangler af en sidan vasentlighed eller karakter, som giver anledning til modifikation i vores revisionsp5tegning af kommunens endelig restafregninger af statsrefusion for regnskabsSret 2017.

Resultatet af vores revision er afrapporteret til kommunen i revisionsberetning nr.14vedrorende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. i tverministerielle oversigter til ministerierne Beskeftigelsesministeriet, Borne- og Socialministeriet samt Udlendige- og lntegrationsministe-

riet.

5

Redegorelse for den ovrige revision
Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt standarderne for offentlig revision. Revisionens form6l og omfang samt ansvaret for regnskabsaflaggelsen er
omtalt i vores revisionsberetning nr. 7 al 74. april 2011
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Risikovurdering
Med henblik p5 at opdatere vores forstSelse og kendskab til kommunen og dens omgivelser samt vurdere risici for vasentlig fejlinformation i 6rsregnskabet har vi med den daglige ledelse droftet risikoen
for vesentlig fejlinformation i Srsregnskabet og de af ledelsen ivarksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik p3 at forebygge, opdage og korrigere fejl.
Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller og kontrollerne inden for udvalgte vasentlige regnskabsomrider.
PE baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for vasentlig fejlinformation i Srsregnskabet
har vi fastlagt den overordnede revisionsplan for 2017.

Vi har udarbejdet revisionsplanen med henblik p5 at reducere risikoen for, at vi ikke identificerer vesentlig fejlinformation i Srsregnskabet, til et acceptabelt lavt niveau.
Vasentlighedsniveauet er fastsat til 1 % af kommunens netto drifts- og anlagsudgifter, svarende til
36,7 mio. kr. Vi har ved fastsettelsen af vesentlighedsniveauet lagt vegt p5, at kommunen er en offentlig myndighed, hvor de vesentligste regnskabsbrugere fokuserer pE bevillingsoverholdelse. Som
folge heraf er vesentlighedsniveauet for den omkostningsbaserede del af balancen, som ikke p6virker
regnskabsopgorelsen (udgiftsregnskabet), bevillingsoverholdelse, og likviditeten fastsat til 3 % af egenkapitalen, svarende til 86 mio. kr.
Alle fejl, konstateret under revisionen, oplyses til ledelsen, og ikke-korrigeret fejlinformation over 1 mio.
kr. oplyses i afsnit 6.
Med henblik pi at udfore en effektiv revision har vi valgt at basere hovedvegten af vores revision p5 systembaseret revision, hvor vi har vurderet de af ledelsen etablerede registreringssystemer og forretningsgange samt ved stikprover testet de interne kontroller.

Herudover har vi foretaget substansbaseret revision, hvor vi ved stikprover har testet poster i resultatopgorelse, balance, noter og andre krevede oplysninger m.v. til ekstern og anden dokumentailon samt
udfort substansanalytisk revision. Ved substansanalytisk revision foretages en vurdering af udvalgte
regnskabsposter gennem analyse af forventelige sammenhenge mellem b5de finansielle og ikke-finansielle oplysninger.
Der har ikke veret andringer i revisionsstrategien i forhold
Revisionen er udfort i perioden 1. august 2Ol7

5.2

-

fl

ZO|T.

1. juni 2018.

Risiko for besvigelser
Vi har planlagt og udfort vores revision for at opnS hoj grad af sikkerhed for, at Srsregnskabet som helhed er uden vasentlig fejlinformation som folge af besvigelser eller fejl.
Vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vekke mistanke om besvigelser af betydning for informationerne i 6rsregnskabet.

Kommunaldirektoren og direktor for Staben har oplyst, at kommunens forretningsgange og interne kon-

troller inden for de vasentlige omr6der efter deres opfattelse anses for dakkende og velfungerende til
imodegSelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillLlse.

Kommunaldirektoren og direktor for Staben har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til besvigelser eller igangvarende undersogelser af formodede besvigelser.
Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtradelser af regnskabslovgivningen
eller anden lovgivning, der kan have vesenilig indvirkning pE 6rsregnskabet.
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I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i det
foreliggende Srsregnskab.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation, som ikke er korrigeret i Srsregnskabet.

7

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Som revisor for Aabenraa Kommune skal vi udfore revisionen i overensstemmelse med standarder for
offentlig revision nr. 6 og7.
Det betyder, at vi itilknytning til vores revision af 6rsregnskabet gennemforer juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offenilig revision.
I vores juridisk-kritiske revision efterprover vi med hoj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersogte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf leggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgEede aftaler og sadvanlig praksis.

I vores forvaltningsrevision vurderer vi med hoj grad af sikkerhed, om de undersogte systemer, processer eller dispositioner understotter skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af Srsregnskabet.

12077 har vores juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision omfattet indkobsomr$det.
Herudover udforer vi juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en integreret del af den finansielle revision pE udvalgte omrider.

7.L

lndkobsomrEdet
Det er vores overordnede konklusion, at Aabenraa Kommune har en velfungerende styring af indkobsomrSdet.

Aabenraa Kommune har godkendt den geldende lndkgbs- og udbudspolitik den 30. marts 2016. politikken skal bl.a. bidrage til at skabe et okonomisk r6derum, der samlet set bidrager til understottelsen af
Aabenraa Kommunes vakstplan og finansieringen af kommunens serviceydelser.
lndkobs- og udbudspolitikken fastslSr, at der er'et mil for compliance-grad p5 80 procent mSlt pE aftaleniveau. Af virksomhedsaftalen for lT-Afdelingen (som Udbud og lndkob er en del af) fremgir en m6lsetning om at oge compliance-graden med 5 procent p5 udbudsomr6det gennem kommunikation og opfolgning med de decentrale opkobere.
Udbudsenheden gennemforer 6rligt ca. 30-40 udbud til en samlet verdi p5 ca. 44 mio. kr., men med variation fra 5r til 6r. Der er godkendt udbudsplan for 2018, der indeholder indkobsvolumen for ca.40-45
mio. kr. Udbud og lndkob har vurderet, at der er besparelsespotentialer p3 ca. 1,45 mio. kr. iforbindelse
med udbud.
Der udarbejdes kvartalsvis compliance-rapport, der er tilgangelig via Aabenraa Kommunes intranet.
Compliance-graden var pi koncernniveau pE ca.82 procenti2076. Det er lederen af Udbud og lndkob,
der udarbejder compliance-rapporterne. Vi har forst6et, at der ikke er en automatiseret proces til generering af compliance-rapporter, og at disse udarbejdes manuelt. Vi har forstSet, at det kan tage 1-3 uger

at udarbejde compliance-rapporterne.

Aabenraa Kommune har et kontraktstyringsmodul tilknyttet KMD E-indkob, hvor der er overblik over
indkobskontrakter. Vi har forstSet, at modulet, ikke indeholder alle aftaler, der gelder for kommunen. Vi
har forst5et, at der ikke er en samlet oversigt over kommunens indgiede indkobsaftaler.
Vi har endvidere forst6et, at der er dialog med visse leverandorer, men at forvaltningerne som hovedregel ikke deltager.
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P6 baggrund af samtaler og interview med konsulent og ledelse i kommunen samt gennemgang af en

rekke sager er det vores vurdering, at kommunen i forbindelse med anbringelse og kob af dognpladser
henhold til servicelovens bestemmelser iagttager s6vel faglige som okonomiske hensyn.

Det er videre vores vurdering, at kommunens tilsynsniveau i forhold til opfolgning p5 det bestilte er af
hoj kvalitet og bidrager til lobende at sikre, at der er overensstemmelse mellem bestilling/betaling og
levering af en konkret ydelse.

Anbefalinger
Vi har folgende anbefalinger til Aabenraa Kommune:
At det vurderes, hvorvidt processen med udarbejdelse af compliance-rapporter i hojere grad kan
systemu nderstottes.

At kontraktstyringsmodulet opdateres med alle geldende aftaler for derved at sikre et samlet overbtik.

At der i endnu h@jere grad sattes fokus p3 en oget dialog med de vigtigste leverandorer. Da det
ikke nodvendigvis er de storste (volumen) leverandorer, der er de mest kritiske for kommunen, kan
det overvejes at foretage en prioritering af de eksempelvis 1OO vigtigste leverandorer og Srligt afholde dialogmOder med de 10 vigtigste samt 10 ovrige virksomheder fra den prioriterede liste (skifter fra 5r til 5r).
Konklusion
Vi har ingen bemerkninger til vores forvaltningsrevision p5 indkobsomridet.

7.2

Kommunens okonomi

7.2.L

Budget og bevillingskontrol
Vi har stikprovevist p6set, om kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillegsbevillinger og ovrige beslutninger af bevillingsmassig karakter. Samtidig
har vi undersogt, om kommunens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med geldende reg:
ler.

mio. kr.

Renter, skatter, tilskud og udligning
0konomiudvalg
Arbejdsmarkedsudvalget
B0rne- og Uddannelsesvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og miljoudvalg

Vekst- og Udviklingsudvalget
Driftsudgifter i alt

Budget

Korrigeret

Regnskab

Overforsler

budget

20L7

tit2018

-3.750,7 -3.769,8
447,9
837,6
970,3

-3.777,2

424,O

406,6

6,5

816,3
999,2
97,3

787,7
987,3
95,9
1.133,8
133,s
7,4

27,6

3.552,2

54,7

94,7
7.174,7
767,7

1.1 55, 1

6,5

7,3

140,8

3.631,6 3.640,2

1,0
7,4
74,8
3,5
-0,1

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er 88 mio. kr., og overforsel af driftsmidler til 201g er
opgjort fl 54,7 mio. kr.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at Aabenraa Kommune forer en meget stram og betryggende
okonomistyring,
der skal sikre budgetoverholdelse. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er gg mio. kr. overforsel af driftsmidler til 2018 er opgjort til ca.54,7 mio. kr. Der er siledes samlet set et mindre
forbrug i
forhold tilkorrigeret budget p6 ca.33,3 mio. kr.
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Vurdering af kommunens okonomi
Vi har foretaget en vurdering af kommunens okonomi med udgangspunkt i det realiserede regnskabsresultat i2077 oq budget 2018.

Resultatet af ordiner drift pi det skattefinansierede omr5de i regnskabet tor 2077 er et overskud p3
276,4mio. kr. Afdrag p5l6n har i2077 udgjort 66,2mio. kr. Der er afholdt anlegsudgifter for netto
120,0 mio. kr., som er finansieret af driftsoverskud, lSnoptagelse og kassebeholdningen.
Kassebeholdningen, mElt i forhold til kassekreditreglen som 365-dages gennemsnittet, er steget fra 397
mio. kr. ultimo 2016 til445 mio. kr. ultimo 2017.

Budgettet for 2018 viser et overskud pA den skattefinansierede ordinere drift pA tZnl mio. kr., anlagsudgifter for netto 146,3 mio. kr. og afdrag p5 tin p5 61,9 mio. kr. Der budgetteres med l6noptagelse pE 55,1 mio. kr. og et likviditetsforbrug p5 15,1 mio. kr.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at Aabenraa Kommune forer en betryggende okonomistyring, der skal sikre
budgetoverholdelse.
Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmarksom pE behovet for, at driften skal generere et okonomisk r6derum til afdrag p5 t6n og til ikke-lEneberettigede anleg, og at kommunen har en

god likviditet.

7.3

LSnoptagelse
Vi har gennemg6et kommunens procedure for lSnoptagelse og lSnerammeopgorelse for bl.a. at p$se, at
denne folger 0konomi- og lndenrigsministeriets regler pE omridet.
Endvidere har vi p6set, at den udarbejdede opgorelse over lSnerammen kun indeholder kategorier af ud-

gifter og belobsstorrelser, som kan medtages, jf. lSnebekendtgorelsen med tilhorende fortolkninger.
Konklusion
Kommunens l6nerammeberegning og l8noptagelse er i overensstemmelse med geldende regler

8

Revision af forretningsgange og interne kontroller m.v.
Revisionen af forretningsgange og interne kontroller har til form8l at undersoge og vurdere, om kommunens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt.

Form6let er at p6se, hvorvidt der forefindes korrekte, valide og rettidige regnskabsregistreringer som
grundlag for regnskabsaf laggelsen.
Revisionen har veret rettet mod forretningsgange og interne kontroller, hvor der er en risiko for vesentlige fejl og mangler i 6rsregnskabet.
I

8.1

det folgende har vi omtalt forhold, som, vi vurderer, bor komme til byrSdets kendskab.

lnterne kontroller
Vi har efterprovet, hvorvidt de interne kontroller er designet og implementeret samt stikprovevist testet, om de udfores og dokumenteres tilfredsstillende. Vores revision er udfort ved interviews samt ved
gennemgang af dokumentation for de udforte kontroller i henhold til kommunens kasse- og regnskabsre-

gulativ og bilag.

Lanudgifter
Vi har gennemgSet og stikprovevist efterprovet kommunens noglekontroller i forbindelse med lonudbetaling, herunder at man overholder galdende overenskomster.
Gennemgangen gav ikke anledning til bemerkninger.
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Avrige drifts- og anleqsudqifter
Vi har gennemg8et og stikprovevist efterprovet kommunens noglekontroller i forbindelse med afholdelse af ovrige drifts- og anlagsudgifter, hvilket har givet anledning til folgende kommentarer:
Der er mulighed for teknisk at fastsette belobsgranser i KMD Opus Okonomi med henblik p5 forudg6ende godkendelse/anvisning inden udbetaling. Det er individuelt om denne funktionalitet anvendes af de
budgetansvarlige i deres okonomiske ledelsestilsyn med integreret anvisning.
Ledelsen er bekendt med, at dette medforer en oget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler
eller uregelmessigheder kan opstS og forblive uopdagede. Der foretages kompenserende opdagende
kontroller, som mindsker risikoen for, at fejl forbliver uopdagede.
Desuden har kommunen 37 betalingskort (visa/dankort) udstedt til ansatte.
Vi skal gore opmarksom p5, at bemerkningerne alene har til formSl at pSpege de fra et revisionsmassigt synspunkt foreliggende sikkerhedsmessige vanskeligheder og den begrensning af revisors ansvar,
der er en naturlig folge heraf, idet det er byr6det afgorelse, hvorvidt det omtalte forhold skal andres.
Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret forhold, der giver anledning til mistanke om tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler eller uregelmassigheder som folge af ovenstSende forhold.

8.2

Uanmeldt kontrol af kommunens likvide beholdning
Vi har den 30. november 2077 foretaget uanmeldt kontrol af kommunens likvide beholdning uden kom-

mentarer.

8.3

Revisionsbesog ved decentrale enheder
lntern Revision i Aabenraa Kommune foretager revisionsbesog ved de decentrale enheder. Med afset i
lntern Revisions kontrol af decentrale enheder har vi ligeledes foretaget stikprovevis kontrol af decentrale enheder.
FormSlet er at p6se, at de decentrale enheder udforer tilstrekkeligt ledelsestilsyn i overensstemmelse
med kasse- og regnskabsregulativet. Revisionsarbejdet er udfort ved interviews og har omfattet udvalgte temaer i forbindelse med det udforte ledelsestilsyn, herunder efterlevelse af interne retningslinjer
for okonomisk ledelsestilsyn og funktionsadskillelse.
Folgende enheder har varet omfattet af vores gennemgang:

10. Aabenraa
EntreprenorgErden
Konklusion
Vores gennemgang vedrorende de decentrale enheder har ikke givet anledning til bemerkninger

8.4

Revision af kommunens generelle it-kontroller vedrorende centrale systemer af betydning
for regnskabsaf leggelsen
Vi har som led i revisionen af kommunens 6rsregnskab foretaget gennemgang af kommunens generelle
it-kontroller. Vi har i forbindelse med gennemgangen, i lighed med tidligere 5r, ikke konstateret vesentlige svagheder i it-miljoet som vurderes at kunne pSvirke kommunens regnskabsaflaggelse vesenfligt.
Vores gennemgang har

varet rettet mod at finde evt. svagheder i it-miljoet, som kan have indflydelse
kommunens regnskabsafleggelse. Med baggrund heri har vores gennemgang alene omfattet de itsystemer, som vurderes serlig relevante for regnskabsaf leggelsen, herunder okonomi- og lonsystem,
samt en rakke af KMD-fagsystemerne.
pE

Det bemerkes, at eksterne serviceleverandorer udgor en vasentlig del af kommunens it-administration,
da kommunen i hoj grad anvender eksternt udviklede standardsystemer. Som folge heraf har vi gennemg6et de af kommunen indhentede revisorerklaringer fra kommunens vasentligste serviceleverandorer.
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Dette med henblik p5 at sikre, at serviceleverandorerne i regnskabsSret har etableret et passende kon-

trolmiljo p5 it-omr5det, som minimerer risikoen for fejl i kommunens regnskab.
Vores gennemgang har derfor primart fokuseret p6 kommunens interne procedurer og kontroller ved-

rorende brugeradministration.
Ved gennemgangen af brugeradministrationen har vi fokuseret p6, at der er etableret passende procedurer for oprettelse og nedlegning af brugere, samt at der kun anvendes administrative rettigheder inden for det arbejdsbetingede behov.

Vurdering af ovrige generelle it-kontroller
Vi har p5 basis af foresporgsler vurderet, at kommunen har en passende it-organisation og it-strategi,
herunder it-beredskabsplan. Desuden har kommunen oplyst, at der er etableret kontroller for sikkerhedskopiering af kommunens data og fysisk sikkerhed af kommunens servere.
Det er vores vurdering, at kommunen, under hensyntagen til behandling af folsomme data skal have et

fortsat serligt fokus p6 kommunens cybersikkerhedsberedskab og overholdelse af kravene til behandling af folsomme data, der i henhold til den nye EU-forordning trader i kraft i maj 2018. Kommunen har
oplyst, at der arbejdes fokuseret pE kommunens overholdelse af EU-forordningens krav.
Vi har ikke efterprovet de modtagne oplysninger, da det ikke vurderes at have vesentlig indflydelse p5
vores revision af kommunens Srsregnskab.

9

Revision af Srsregnskabet tor 2OL7

9.L

Arsregnskabets opbygning og forretningsgange for regnskabsaflaggelsen
Vi har undersogt, om kommunens regnskabsaf leggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i geldende regler fra 0konomi- og lndenrigsministeriet. Den talmessige korrekthed og sammenhangen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.
Det er stikprovevist p6set, om regnskabets udgifter og indtagter har hjemmel i de vedtagne bevillinger,
og om de er i overensstemmelse med galdende love og bestemmelser samt indgiede kontrakter m.v. Vi
har ligeledes p5set, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sidan

kraves.

Vi har p6set, om de opforte aktiver og passiver i balancen har varet undergivet fornoden kontrol. Endvidere har vi undersogt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt pEnviler kommunen, er korrekt registreret.
Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og
for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her varet afstemninger, analyser af konti m.v.,
fysisk kontrol, efterregning, stikprovevis kontrol af bilag samt gennemgang af skrifilige aftaler.
Kommunens forretningsgange vedrorende regnskabsaf laggelse er gennemgEet. Ved gennemgangen
har vi vurderet, om kommunen i tilstrakkelig grad sikrer korrekt regnskabsaf leggelse ved hjelp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.

9.2

Arsregnskabets regnskabsposter
Vi har vurderet kommun-ens anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udovede regnskabsmassige
skon pE vasentlige omr5der. Revisionsbevis er indhentet i form af afstemninger, sagsrevision, analyser,
eksterne bekreftelser, bilag, skriftlige aftaler m.v.
Kommentarer til vasentlige regnskabsposter er anfort nedenfor.

382

EY

Aabenraa Kommune
Revisionsberetning nr. 15 af 1. juni 2018

Likvide beholdninger
Vi har stikprovevist pSset afstemning af likvide beholdninger pr.31. december
f

ra pengeinstitutter samt modtagne engagementsforesporgsler.

zofl fl

Srsopgorelser

Egenkapital
Vi har p6set, at kommunen har registreret og klassificeret egenkapitalen korrekt og i overensstemmelse
med 0konomi- og lndenrigsministeriets regelsat og kommunens regnskabspraksis m.v.

Hensaffe forpligtelser
Vi har vurderet kommunens dokumentation for regnskabsmessigt skon af hensatte forpligtelser vedrorende tjenestemandspensionsforpligtelser og arbejdsskadeforpligtelser.
Vi har p6set, at forpligtelserne er opgjort i overensstemmelse med Okonomi- og lndenrigsministeriets
regelsat og kommunens regnskabspraksis m.v.
Ko

rtf r i stede ga

Id

f or p

Ii

g te I se

r

Vi har stikprovevist p6set, at de kortfristede galdsforpligtelser er afstemt til underliggende dokumentation og indregnet i overensstemmelse med Okonomi- og lndenrigsministeriets regelsat og kommunens
regnskabspraksis m.v.
La n qf r i sted e

g

al d sf o r pl igte I se r

Vi har p6set, at de langfristede geldsforpligtelser er afstemt til underliggende dokumentation og indregnet i overensstemmelse med Okonomi- og lndenrigsministeriets regelsaet og kommunens regnskabspraksis m.v.

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Vi har p5set, at Srsregnskabet indeholder en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser, og at fortegnelsen ogsE omfatter andre forpligtelser og rettigheder, som eventuelt kan blive aktuelle.
Vi har ingen kommentarer til kommunens fortegnelse.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens forretningsgange vedrorende regnskabsaf leggelsen generelt er
betryggende og med til at sikre en korrekt regnskabsaf leggelse. Det er vores vurdering, at kommunens
regnskabsafleggelse i al vasentlighed er foretaget i overensstemmelse med formkravene og at regnskabsposter er indregnet i overensstemmelse med 0konomi- og lndenrigsministeriets regelset og kommunens regnskabspraksis.

10

Ovrige forhold

10.1

,€ndringer i revisionspitegning
PE grund af andringer i revisorloven er revisionspategningen f or 2077 andret i forhold til 2016. Vi har
i pStegningen angivet, hvilket organ der har udpeget os, angivet datoen for hvornSr vi blev valgt som
revisor, og det tidsrum vi, uden afbrydelser, har varetaget opgaven. Vi har desuden i pitegningen bekreftet, at revisionspStegningen er forenelig med revisionsberetningen og erkleret, at der ikke er udfort forbudte non-audit services.
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Afgivne revisionsberetninger vedrorende 2017
Vi har i 2017 afgivet folgende delberetninger:

Beretning nr. 14 vedrorende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

12

Redgivningsydelser

L?.t

Foranstaltninger til sikring af revisors uafhangighed
Vi har etableret retninqslin.ier om uafhangighed. Disse retningslinjer sikrer, at vi, inden vi p6tager os en
opgave om afgivelse af revisionspitegninger pE regnskaber eller afgivelse af andre erklaringer med sikkerhed, taqer stilling til, om der foreligger omstpndigheder, som for en velinlormeret tredjemand kan
vakke tvivl om vores uafhanqiqhed.
Vi vil bekrefte vores uafhangighed som en del af vores revisionsp8tegning.

72.2

Andre opgaver end revision
EY har i 2017 efter anmodning udfort andre ydelser ud over den lovpligtige revision af kommunen.

Erkleringer med sikkerhed, omfattende
Revision af projektregnskaber og opgorelser
Anden radgivning, omfattende

-

Besvarelse af enkeltst:ende momssporgsm6l

Alle opgaver er forhendsgodkendt af kommunen. Vores honorar for revision og andre ydelser er oplyst

i

note 29 i 6rsregnskabet.

13

Bekreftelser
llorbindelse med regnskabsaflaggelsen har vi indhentet en skriftlig erklaring fra ledelsen om forhold af
vasentlig betydning for 6rsregnskabet, og hvor vi har vurderet et behov herfor.
Den skriftlige erklering omfatter Srsregnskabets indhold, herunder oplysninger om pantsetninger og
sikkerhedsstillelser, qarantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen. oversigt
over ikke'korrigerede forhold samt andre omrider, hvor det er vanskeligt at opnA et revisionsbevis.
Den modtagne regnskabserklering har ikke givet anledning

til bemerkninger.
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Afsl uttende oplysninger
Vi kan afslutningsvist oplyse,

at

vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhengighedsbestemmelser, og

at

vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Kobenhavn, den 1. juni 2018
ERNST & YOUNG

statsaut.
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Oversigt over kommunikation med kommunen
I

henhold til revisorlovgivningen skal vi oplyse, at vi, siden afgivelsen af revisionsberetning af 8. maj

2017, har haft folgende moder og droftelser med kommunens ledelse:

Organ

Kommunikationsform

Dato

Emne

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektor, Okonomichef og Kontorleder for Regnskab
Afdelingschef for Jobcenter og kontorledere
Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektor og Kontorleder for Regnskab
Okonomichef og Kontorleder for Regnskab

Mode om revisionsberetning
Mode om revisionsberetning

24. maj2078

Mode om besogs-

26. februar 2018

Resultatet af
revisionen
Resultatet af
revisionen
Resultatet af
revisionen

17. april2018

notat
Mode om revisionsplan

21. september 2077

Revisionsplan
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Oversigt over revisionspategnede regnskaber og opgorelser lor ZOLT
Vi har revideret og p6tegnet folgende specialregnskaber, opgorelser og indberetninger:
Endelig restafregning vedrorende statsrefusion 2017.
Ref

usionsopgorelsen vedrorende sarligt dyre enkeltsager for regnskabsSret 2OL7.

Endelig restafregning vedrorende refusions- og tilskudsopgorelse pE integrations- og repatrieringsomr5det 2017.

Restafregninglor 2. halvSr 2017 vedrorende boliqlSn.
lndberetning om saldoopgorelse af momsrefusion for ultimo regnskabsSret 2017.
Refusion

i2076 vedrorende byfornyelser, folgende $Q 15 oq 16 i bekendtgorelse nr.811 af 23.

juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Regnskab for tilskud til driften af Aabenraa Musikskole, med tilskud fra Kunststyrelsen, for regnskabs5ret 2016.
Regnskab for tilskud til driften af Aabenraa Musikskole, med tilskud fra Kunststyrelsen, for regnskabs6ret 2017.
Opgorelse over udgifter ved kob af refusionsgodkendte forestillinger af bsrneteater og opsogende
teater for refusion modtaget under Kulturstyrelsen for Aabenraa Kommune for perioden 1. januar 31. december 2017.

Erklering om sikkerheden i de etablerede forretningsgange i Aabenraa Kommune vedrorende
NemlD, udarbejdet i henhold til RA-aftale, for perioden 1. november 2076 - 31. oktober 2017.
Erklaring om kommuners indberetning efter lov om kommuners afst6else af vandforsyninger eller
spildevandsforsyninger, i henhold til bekendtgorelse nr. 7272 at 14. oktober 2010, for Sret 2017.
lndberetning og erklering i henhold til kapitel 3 i bekendtgorelse nr. 7297 af 15. december 2008
om kommuners indberetning og erklaring efter elforsyningslovens Qg 37 og 37a og varmeforsyningslovens 55 23 I og 23 m, for perioden 2016.
Opgorelse af ikke-udbetalt feriegodtgorelse, lon under ferie og ferietillag for ferie6ret 1. maj 2016

- 30. april 2017.

Opfolgningsredegorelse om nedsettelse af fargetakster for biler, passagerer m.v. samt godstransport for perioden 1. januar - 31. december 2Ot7.
lndberetningen vedr. kompensation for oget afgiftsbelastning for regnskabsSret20T6 vedrorende
tilskuddet til nedsettelse af fergetakster for godstransport og passagerbefordring omfattet af
momslovens anvendelsesomrSde.

lndberetningen af supplerende oplysninger for perioden 2072-2076 for vedr. kommunens ressourceforbrug til koordinationsforum og indsatsplanlegning efter vandforsyningslovens SS12-13a.
Projektregnskabet "Klippekortmodellen til plejehjemsbeboere" for perioden 1. april 2Ol7 - 31.
Projektregnskabet "En mere verdig eldrepleje" for perioden 1. januar - 31. december 2077.
Projektregnskabet "Pulje for digitale laremidler" for perioden 1. januar - 31. december 2017.
Projektregnskabet "Omr5defornyelse Felsted" for perioden ZOTO - ZOl7.
Projektregnskabet for "Breddeidratsinitiativet ldret for alle" for perioden 1. januar 2Ol4 - 1. september 2017.
Projektregnskabet for "Strategisk og Okonomisk beslutningsgrundlag ved etablering af toldfrit lageromrSde" for perioden 1. januar 2Ol7 - 30. juni 2017.
Projektregnskabet "Start Tidligt - 0kologi for de 0-6 Srige born i Aabenraa Kommune" for perioden
1. januar 2077 - 31. december 2017.
Takstberegningen for 2018 efter serviceloven O 109.
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Arsregnskab for Ejerforeningen Mollemarsk, for regnskabsSret 1. januar - 31. december 2016.
Legatregnskaber for regnskabsSret 2016, for nedenstAende legater:

-

Bevarelse af Postmeste196rden

Henriette Marie Lansens Legat
Den velgorende fond

Jacob R. og Christine Jacobsens Legat.

Arsregnskaberne for Hans og Claus Christensens Mindefond for Srene 2014. 2015 oq 2016.
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