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Den uaf hangige revisors revisionspEtegning
Til byrSdet i Aabenraa Kommune
Revisionspetegning

pi Srsregnskabet

Konklusion

vi har revideret Srsregnskabet for Aabenraa Kommune for regnskabs:ret 1. januar - 31. december
2017, if. siderne 9-57 iSrsregnskab 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgorelse, balance, obligatoriske oversigter og noter med folgende hovedtal:

Resultat af ordinar driftsvirksomhed 21G,4 mio. kr.
Resultat af det skattefinansierede omrEde 97,2 mio. kr.
Aktiver ialt 4.396,4 mio. kr.
Likvide beholdning i att 277,6 mio.kt.
Egenkapital ialt -2.867,1 mio. kr.
Arsregnskabet udarbejdes efter kravene ibekendtgorelse om kommuners budget og regnskabsvesen,
revision m.v.
Det er vores opfattelse. at 6rsregnskabet i alle vasentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet
ioverensstemmelse med bekendtgorelse om kommuners budget og regnskabsvasen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til by16det.

Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er galdende iDanmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udiores
pE grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vorei
ansvar ifolge disse standarder og
krav er nermere beskrevet irevisionsp6tegningens afsnit rrRevisors ansvar for revisionen
af 6rsregnskal
bet'r. Det er vores opfattelse, at det opn;ede revisionsbevis er tilstr:ekkeligt og egnet som grundlai for
vores konklusion.

Uafhanqighed
Vi er uafhaengige af Aabenraa Kommune i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (lEsBA's etiske reqler) og de yderrigere krav, der er galdende i Danmark, ligesom vi hai opfyrdt vores 6vrige etiske forpligtelser ihenhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udfort forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet ibekendtgorelse om kommunal og regional revision.
Valg af revisor
Vi blev af byradet forste gang valgt som revisor for Aabenraa Kommune for regnskabseret 2oog og har
varetaget revisionen ien samlet opgaveperiode p5 10 6r frem til og med regnsiabsSret 2017. vi blev
senest antaget efter en udbudsprocedure i 2013 og fik revisionsaftaren forlanget til 2017.

Centrale forhold ved revisionen
centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved
vores revision af .irsregnskabet for regnskabs,iret 2017. Disse forhold blev behandlet som led ivores
revision af 6rsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Viafgiver ikke nogen
serskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennavnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhang.
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Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet iafsnittet "Revisors ansvar for revisionen af:rsregnskabet',.
herunder i relation til nedennevnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omlatiet
udformning og udforelse af revisionshandlinger som reaktion pE vores vurdering af risikoen for vesen
ig
fejlinformation iersregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinl
ger vi har udfort for at behandle nedennavnte forhold, danner grundlag for
vores konklusion om ersregnskabet som helhed.

Sociale udgifter
Revisionen af omradet for de sociare udgifter med statsrefusion er det revisionsomr6de,
der har den
storste betydning for den finansielle revision, da der er vesenflige udgifter pi oette omi6de,
oer reiunderes af staten. Regrerne p: omr:det er komprekse, hvirket ogearisikoen for unojagtig
refusionshjemtaqelse

Hvordan torholdet blev behandlet ved revisionen
Vi har gennemgAet og testet vesentlige forretningsgange og interne kontroller pi
omrEder med statsrefusion, herunder sarligt kommunens etablerede ledelsestilsyn pi det sociale omraoe, samt
uotori oeiaittest af et antar personsager tir afdaekning af, om der sker en korrekt udbetaring af sociare yderser
med

refusion.

Fremhavelse af forhold vedrorende revisionen
Aabenraa Kommune har i overensstemmerse med kravene ibekendtgorerse om kommuners
budget- og
regnskabsvasen, revision m.v. medtaget de af byradet qodkendte budgettar som sam
mentiqn inqstar
,irsregnskabet for 2OlT. Budgettal har ikke varet underlagt revision.

i-

Ledelsens ansvar for 6rsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 6rsregnskab, der i alle vesenflige henseender
er rigtigt.
dvs. udarbe.idet i overensstemmelse med bekendtgorelse om kommuners budgetoq regnskabsves6n,
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol. som ledelsen anser
for nodvendig
for at udarbe.ide et 6rsregnskab uden vasenflig fejrinformation, uanset om denne skyrdes
besvigerser

eller fejl.

Ved udarbejdelsen af 6rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Aabenraa
Kommunes evne til at

fortsatte driften; at opryse om forhord vedrorende fortsat drift, hvor dette er rerevant; samt
at udarbeide Srsregnskabet p; grundlag af regnskabsprincippet om forisat drift, medmindre
ledelsen enten har
til hensigt at likvidere Aabenraa Kommune, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ

at gore dette.

end

Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet

vores mEl er at opn: hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som herhed er uden vesenflig
fejrinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. og at afgive en revisionsp;tegninq raO;n

konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, min er ikke en garanti ior,
at en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav,
der er galdende i Danmark, samt standarderne for offenflig revision, jf. rov om kommunerneistyrerse,
altid vil afdakke vasen ig fejrinformation, nEr s6dan findea. Fe.irinf ormationer t
an opstE som totqe ai'
besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det med rimeliqhed kan forventes.
at de enkeltvi-s eller samlet har indfrydelse pa de okonomiske besrutninger, som regnskabsbrugerne
traffer pB
grundlag af Srsregnskabet.
Som led ien revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de
yderligere krav, der er gardende i Danmark, samt standarderne for offenUig
revision, jf. rov om t<onimu,
nernes styrelse, foretager vi fagrige vurderinger og oprethorder professioner skepsis
under revisionen.
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Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation iSrsregnskabet. uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer oq udforer revisionshandlinger som reaktion pA disse risici
samt opnAr revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vesen ig fejlinformation forarsaget af besvigelser er hojere end ved
v.esentlig fejlinformation forersaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvargelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.
opnAr vi forst6else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Aabenraa Kommunes interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet p; grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opn:ede revisionsbevis er vesenilii usikkerhed forbundet med begivenheder elrer forhord, der kan skabe betydeliq tvivl om kommunens
evne til at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vesenuig usikkerhed, skal vi ivores
revisionspategning gore opmarksom pE oplysninger herom iSrsregnsiabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke er tilstrakkelige. modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pA det
revisionsbevis, der er opneet frem til datoen for vores revisaonsp8tegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medfore. at Aabenraa Kommune ikke laengere kan fortsatte driften.

vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmassige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer. herunder eventuelle betyielige
mangler iintern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end Ersregnskabet og revisors erklEring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre oplysninger. Andre oplysninger omfatter oplysninger iarsberetningen,
som ikke er omfattet af Srsregnskabet og vores erklering herom.

vores konklusion om Srsregnskabet dekker ikke Andre oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af ersregnskabet er det vores ansvar at l.ese Andre oplysninger
og iden
forbindelse overveje, om Andre oplysninger er vesentligt inkonsistente med 6rsregnikabei ellei vores
viden opnAet ved revisionen eller p; anden mAde synes at indeholde vasenflig fejlinformation. Hvis vi pa
grundlag af det udforte arbejde konkluderer, at der er vasenflig fejlinforma on i Andre oplysninger,
skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere iden forbindelse.

Erklaring ihenhold til anden lovgivning og ovrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
L€delsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaggelsen, er ioverensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgiede aftaler og sadvanlig
praksis. Ledelsen er ogse ansvarlig for, at der er taget skyldige okonomiske hensyn
ved forvlltningen jf
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af Srsregnskabet. Ledelsen har iden forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understotter sparsommelighed, produktivitet og ef,

fektivitet.

Itilknytning til vores revision af irsregnskabet er det vores ansvar at gennemfore juridisk-kritisk revision og forvalt n ingsrev is ion af udvalgte emner ioverensstemmelse med standarderne for offenflig 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 regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgAede aftaler og sedvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med hoj grad af sikkerhed, om de undersogie systemei, processer eller dispositioner understotter skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfattet af 6rsregnskabet.
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Hvis vi pE grundlag af det udforte arbejde konkluderer, at der er anledning til vasenUige kriUske be-

maerkninger, skal vi rapportere herom idenne udtalelse.

Vi har ingen vesentlige kritiske bemarkninger at rapportere iden forbindelse.
Kobenhavn, den 1. juni 2018
ERNSI & YoUNG
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