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Tilbagemelding på økonomisk-administrativt tilsyn af FGU Fyn  

som led i styrelsens løbende tilsyn med revisorkvalitet  

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) udførte den 8. december 
2021 et anmeldt økonomisk-administrativt tilsynsbesøg på institutionen, 
jf. styrelsens anmeldelsesbrev til institutionen dateret 7. oktober 2021.  
 
Styrelsen redegør i dette brev nærmere for resultatet af tilsynsbesøget   
 
Tilsynsbesøgets formål og indhold  
Styrelsen udtog FGU Fyn til et tilsynsbesøg som led i det løbende tilsyn 
med revisorkvalitet og med det formål at efterprøve, om revisors rappor-
tering er tilfredsstillende i forhold til de faktiske forhold på institutionen.  
 
Styrelsens samlede vurdering  
Det gennemførte tilsyn har ikke givet anledning til væsentlige bemærknin-
ger.  
 
Styrelsen finder, på baggrund af det gennemførte tilsyn, at revisors arbejde 
ved revisionen af FGU Fyns årsrapport for 2020 er tilfredsstillende udført 
og afrapporteret i revisionspåtegningen på årsregnskabet og i det afgivne 
revisionsprotokollat om årsregnskabet for 2020. 
 
Det gennemførte tilsyn  
Styrelsen har hos FGU Fyn indhentet regnskabsmateriale og anden doku-
mentation for de væsentligste og mest centrale dele af institutionens regn-
skabsmæssige forhold og for de væsentligste regnskabsposter i institutio-
nens årsrapport for 2020.  
 
På baggrund af institutionens indberettede årsrapport for 2020, det af-
givne revisionsprotokollat om årsregnskabet for 2020, den tilhørende re-
visortjekliste, bestyrelsestjeklisten samt bestyrelsens stillingtagen til revi-
sors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokolla-
tet, har styrelsen på stikprøvebasis – men ud fra en vurdering af risiko og 
væsentlighed – sammenholdt revisors udførte revision og resultatet heraf 
ifølge revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet, med den indhen-
tede dokumentation hos FGU Fyn.  
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Styrelsen har ligeledes undersøgt, om revisor har anvendt de gældende pa-
radigmer for henholdsvis revisionspåtegning og revisionsprotokollat.  
 
Styrelsen finder, på baggrund af de udførte tilsynshandlinger, at revisor på 
tilfredsstillende vis har udført og afrapporteret revisionen af FGU Fyns 
årsregnskab for 2020.  
 
Styrelsen har i sin vurdering særligt lagt vægt på:  
 

 At den udførte revision ifølge revisors revisionsprotokollat har 
omfattet alle væsentlige regnskabsposter i årsrapporten for 2020 
og de centrale dele af institutionens regnskabsmæssige forhold.  

 

 At styrelsen - ved sammenholdelsen af revisors rapportering af re-
sultatet af sin revision med den indhentede dokumentation hos 
FGU Fyn - ikke er nået til andre konklusioner, end dem revisor 
har udtrykt i henholdsvis revisionspåtegningen på årsregnskabet 
for 2020 og i det afgivne revisionsprotokollat om årsregnskabet 
for 2020.  

 
Styrelsen kan konstatere, at institutionen under særlige specifikationer i 
årsrapporten for 2020 har angivet omkostninger til praktikpladsopsøgende 
arbejde med i alt 412.534 kr., selvom institutionen ikke er omfattet af ord-
ningen. Styrelsen finder, at revisor burde have oplyst institutionen herom, 
men har anset denne mangel for mindre væsentlig.  
 

Afslutning 

Skulle institutionen have spørgsmål til ovenstående brev er institutionen 

velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

Dette brev er sendt cc: til institutionens revisor.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Petersen 

Chefkonsulent  

Direkte tlf. +45 20 12 65 74 

jens.petersen@stukuvm.dk 

 


