
Revisionsprotokollat af 8. april 2019

Årsrapport 2018

Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 99. d. 8. april 2019
Pkt.5. Bilag 2



Indledning og opsummering

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for KU for 2018 og opsummerer vores 
observationer i dette revisionsprotokollat 

Vi fremlægger vores årsafslutningsprotokollat for 2018-revisionen for bestyrelsen. Vi gør opmærksom på følgende 
hovedbudskaber i protokollatet:

Kvalitet i revisionen er vores førsteprioritet. 
Vi planlægger og udfører vores revision for 
at sikre, at vi har fokus på de mest 
væsentlige og risikofyldte forretningsom-
råder og administrative funktioner, der har 
betydning for årsregnskabet.

I den finansielle revision af årsregnskabet 
har vi vurderet væsentlighedsniveauet til 
80 mio.kr. Vi vil rapportere alle identifice-
rede fejl, der enkeltvis eller sammenlagt 
ligger over 4 mio.kr.

Revisionsomfanget for 2018 er fastsat ud 
fra det forventede resultat for 2018. 
Omfanget er revurderet på baggrund af 
årets realiserede resultater, uden det har 
givet anledning til væsentlige ændringer.

Deloitte har ved opstarten af revisionen 
udarbejdet en revisionsstrategi, og vi har 
ikke identificeret observationer, som vil
medføre ændringer heri.

Årets resultat 
Resultatet for 2018 udgør 266 mio.kr., 

og er 128 mio.kr. højere end det 
oprindelige budget for 2018 (2017: 
+203 mio.kr., 2016: +276 mio.kr., 
2015: +100 mio.kr.). Afvigelsen for 

2018 skyldes primært en stigning i FL-
indtægter (+79 mio.kr.), lavere løn til 
VIP (+85 mio.kr.), lavere resultat af 
finansielle poster (-20 mio.kr.) og 

udskudt indflytning i nye byggerier. 
Resultatet er 37 mio.kr. lavere end 

2017, hvilket primært skyldes udvik-
lingen i finansielle poster. KU har i 

2019 igangsat implementering af en ny 
budgetmodel, der bl.a. har til formål at 

reducere budgetafvigelserne.

Eksternt finansierede projekter
KU´s andel af omsætningen, der 

udgøres af eksternt finansierede, er 
betydelig. Vi har konstateret, at 
projekterne har væsentlig betyd-

ning for KU´s mulighed for at 
ramme det budgetterede resultat, 
ligesom der løbende stilles skær-
pede krav til dokumentationen og 
overholdelse af regler på området. 
Vi anbefaler derfor øget fokus på 
området og har fået oplyst, at KU 

ved implementeringen af ny 
budgetmodel også vil vurdere 
mulighederne  for at forbedre 

opfølgnings- og 
kontrolmulighederne.

Andre forhold
KU har indledt en voldgiftssag 

mod bygningsstyrelsen, idet KU 
vurderer, at  betydelige budget-
overskridelser kan henføres til 
Bygningsstyrelsens sagshånd-
tering. KU er som følge heraf 

blevet pålagt betydelige husleje-
stigninger. KU har indregnet den 
opkrævede leje, men har alene 

betalt en leje svarende til den op-
rindeligt aftalte, og har i regn-

skabet oplyst, at lejen forventes 
reduceret. Vi er enige i den regn-

skabsmæssige indregning.

Generelle it-kontroller
Som et centralt element i 

revisionen har vi gennemgået 
KU’s generelle it-kontroller 

vedrørende administrativ it og har 
fundet, at disse er passende, men 
med anbefalinger til overvågning 

af brugerrettigheder. 
Rigsrevisionen har foretaget en 
særlig undersøgelse af sikker-

heden omkring forskningsdata og 
har fundet, at der er behov for at 

øge sikkerheden.
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Konklusion og 
rapportering

Revisionens fokusområder

Revisionens formål og omfang, herunder ansvarsfordeling

I vores tiltrædelsesprotokollat af 1. november 2018 (bilag) er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen 
mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar 
heraf.

Udførelse og 
vurdering

Forståelse og 
planlægning

2. Revisionsrisici
1. Konklusion på 
vores revision

4. Forvaltnings-
revision
(SOR)

8. Underskrifter

5. Andre 
rådgivnings-

ydelser

3. Andre 
væsentlige 

revisionsområder

6. Opfølgning på 
bemærkninger 

tidligere år

7. Redegørelse for 
den udførte revi-
sion (udvalgte 

områder)

9. Symboler

Vi fremlægger observationerne fra vores revision og andre områder
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1. Konklusion på vores revision

Vi afgiver en revisorerklæring uden forbehold, fremhævelser eller andre 
rapporteringsforpligtelser

Konklusion på finansiel revision

Årsregnskabet udviser følgende:

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende 
form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisorerklæring 
uden forbehold eller fremhævelse af forhold i regnskabet 
eller ved revisionen.

Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningen, hoved-
og nøgletal, og afrapportering på strategisk rammekontrakt, 
herefter benævnt ledelsesberetningen, for at påse, at 
informationerne i ledelses-beretningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og de informationer, 
som vi i øvrigt er blevet bekendte med i forbindelse med 
vores revision, samt at den er udarbejdet i 
overensstemmelse med statens regnskabsregler. 

Vi har ikke fundet fejlinformation i ledelsesberetningen, og 
vil bekræfte dette i vores udtalelse herom.

Vi har afsluttet vores revision af årsregn-
skabet for KU for 2018, som ledelsen har 
udarbejdet, og afgivet en revisorerklæring 
uden forbehold eller fremhævelse af for-
hold i regnskabet eller ved revisionen.

Vi har forespurgt ledelsen om eventuelle 
begivenheder indtruffet efter balancedagen 
samt gennemlæst materiale vedrørende 
seneste interne rapportering pr. 28. 
februar 2019. Dette har ikke givet 
anledning til bemærkninger.

Vi har konstateret ikke-korrigerede fejl på 
5,8 mio. kr. vedrørende manglende 
reduktion af bygningsdrift i 2018. Vi 
henviser til omtale i afsnit 7.6.

Som krævet ved lov erklærer vi, at vi op-
fylder lovgivningens krav til uafhængighed, 
og at vi under vores revision har modtaget 
alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Vi betragter med vores påtegning revision-
en af årsregnskabet for 2018 som afsluttet. 
Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål 
vedrørende dette og tidligere regnskabsår 
op til yderligere undersøgelser. I den for-
bindelse kan der fremkomme nye oplys-
ninger, som kan give anledning til, at kon-
krete forhold, der er behandlet ved påteg-
ningen, bliver vurderet på ny.

mio.kr. 2018 2017

Resultat 266 304

Aktiver 6.544 6.338

Egenkapital 2.275 1.971

Heraf teknisk egenkapital 971 933

Heraf fleksibel egenkapital 1.305 1.038 Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltnings-
revision

Revisionen har omfattet aktivitets- og ressourcestyring, mål-
og resultatstyring, styring af offentlige indkøb, løn og ansæt-
telsesforhold, indtægtsdækket virksomhed samt processer 
vedrørende rejseafregning. Vi har afgivet udtalelse om, at 
den foretagne revision ud fra en vurdering af væsentlighed 
og risiko ikke har givet anledning til væsentlige bemærk-
ninger. Det skal dog bemærkes, at KU fem år i træk har haft 
betydelige positive budgetafvigelser. Se også s. 528 for 
nærmere omtale.

Vi har i henhold til definitionerne i SOR, med høj grad af sik-
kerhed konkluderet, at dispositioner inden for de undersøgte 
områder er i overensstemmelse med relevante bestemmelser 
i bevillinger, love og forskrifter samt indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Høj grad af sikkerhed giver en høj sikker-
hed, men giver ikke en absolut sikkerhed for at reglerne er 
overholdt.

Økonomisk udvikling og going concern

Årets resultat er 128 mio.kr. højere end oprindeligt forven-
tet. KU’ resultat for 2018 udgør 266 mio.kr. sammenlignet 
med 304 mio.kr. for 2017. Årets udvikling kan primært 
henføres til netto finansielle poster, som i 2017 var en ind-
tægt på 34 mio.kr. mod en omkostning på 5 mio.kr. i 2018. 

Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret forhold, 
der indikerer, at der i 2018 og perioden frem til regnskabets 
aflæggelse, er truffet dispositioner, der bringer universitetets 
videreførelse i fare.
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1.1 Ledelsens påtegninger

Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsen skal iht. lovgivningen afgive 
en påtegning på årsrapporten, hvori det 
bekræftes, at:

• Årsrapporten er blevet godkendt.

• Årsregnskabet i alle væsentlige 
henseender er rigtigt, dvs. udar-
bejdet i overensstemmelse med 
statens regnskabsregler, herunder at 
målopstillingen og afrapportering på 
strategisk rammekontrakt er 
fyldestgørende.

• Årsrapporten indeholder en ledel-
sesberetning og afrapportering på 
strategisk rammekontrakt, som 
indeholder en retvisende rede-
gørelse og de relevant forhold og at 
de dispositioner, som er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med love og andre for-
skrifter mv.

• Der er etableret forretningsgange, 
der sikrer en økonomisk hensigts-
mæssig forvaltning af de midler, der 
er omfattet af årsrapporten.

Vi har ifm. vores revision udført revisions-
handlinger i overensstemmelse med gæl-
dende love og revisionsstandarder ved-
rørende ledelsens påtegninger på årsrap-
porten, ledelsens regnskabserklæring og 
besvigelser.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
vores revision har identificeret fejl i års-
regnskabet som følge af besvigelser/regn-
skabsmanipulation eller misbrug af univer-
sitetets aktiver.

Direktionens regnskabserklæring

Som led i revisionen har direktionen 
afgivet en regnskabserklæring over for 
os vedrørende årsregnskabet for 2018. 
Direktionen har bl.a. bekræftet, at:

• Statstilskuddet er anvendt i over-
ensstemmelse med de givne vilkår, 
og at tilskudsgrundlaget er opgjort i 
overensstemmelse med gældende 
regler.

• KU’s forvaltning vurderes at være 
tilrettelagt i overensstemmelse med 
principperne for god offentlig økono-
mistyring og sikrer, at KU er spar-
sommelig, produktiv og effektiv.

• KU har efter ledelsens opfattelse 
overholdt lovgivningen, og forvalt-
ningen har været økonomisk hen-
sigtsmæssig.

Endvidere har direktionen erklæret, at 
fejl, der er konstateret under revi-
sionen, er rettet i årsregnskabet.

Forespørgsler om besvigelser

Det er ved lov pålagt os at indhente 
udtalelser fra den daglige og øverste 
ledelse om eventuelle konstaterede 
eller formodede besvigelser eller fejl-
informationer.

Direktionen og bestyrelsen har oplyst 
over for os, at de ikke har kendskab til 
besvigelser, påståede besvigelser eller 
formodninger om besvigelser, ligesom 
der ikke vurderes at være særlig risiko 
for væsentlige fejl i KU’s årsregnskab 
som følge af regnskabsmanipulation 
eller misbrug af universitetets aktiver.

Vi vil drøfte risikoen for besvigelser 
med bestyrelsen på mødet den 8. april 
2019. 
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1.2 Ledelsesberetning, afrapportering på strategisk rammekontrakt og anden compliance

Generelt høj kvalitet i ledelsesberetningen, afrapportering på strategisk rammekontrakt 
og overholdelse af gældende lovgivning

Vi har til brug for bestyrelsens overvejelse med-
taget visse nærmere informationer om ledelses-
beretningen, afrapportering på strategisk 
rammekontrakt og anden compliance.

Vores revision har ikke omfattet ledelsesbe-
retningen og afrapportering på strategisk 
rammekontrakt (ledelses-beretningen) i 
årsrapporten. 

Statens regnskabsregler kræver imidlertid, at vi 
gennemlæser ledelsesberetningen for at påse, at 
informationerne i ledelsesberetningen er i over-
ensstemmelse med årsregnskabet og de infor-
mationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med 
i forbindelse med vores revision. 

Denne gennemlæsning omfatter også en vur-
dering af, om ledelsesberetningen indeholder de 
oplysninger, som i henhold til statens regn-
skabsregler skal indgå i ledelsesberetningen. Vi 
har desuden som led i forvaltningsrevisionen 
foretaget gennemgang af afrapportering på 
strategisk rammekontrakt (den del der indgår i 
årsrapporten).

Vi har kontrolleret, at ledelsen overholder pligter 
i henhold til lovgivningen i relation til statens 
regnskabsregler.

Vi har kontrolleret, at årsrapporten er aflagt i 
overensstemmelse med relevante vejledninger.

Årsrap-

port

Anvendt 

regnskabs-

praksis

Årsrapport-brev og 

andet 

fra SIU

Krav om revision, 

og omtale af 

institutionsrevisor 

(kap. 5)

Styrelses-

bestemmelser 

(kap. 3)

Pligt om regnskab 

og revision 

(kap. 4)

Universitetets 

bogføringspligter

Oplysningskrav vedr. 

årsrapporten 

(kap. 4)

Indkøb 

KU har i 2018 arbejdet med forbedring af bl.a. 

indkøbspolitik og rapportering, og KU’s indsat-

ser på området er omtalt i ledelsesberetningen. 

Se endvidere pkt. 4.2

Indtægtsdækket virksomhed

Akkumuleret resultat er oplyst korrekt i årsrap-

porten, og er positivt. Nærmere beskrivelse af den 

udførte revision fremgår af pkt. 4.4.

GDPR

Vi har forespurgt, om KU har tilrette-

lagt processer i forhold til overhold-

else af Persondataforordningen, tes-

tet brugeradgange i relevante it-

systemer, og i ledelseserklæringen er 

det bekræftet, at der ikke har været 

overtrædelser af forordningen eller 

henvendelser fra Datatilsynet. Vores 

revision har ikke omfattet en særlig 

revisionsmæssig indsats ift. overhold-

elsen af GDPR.

Forskningsinfrastruktur

KU overholder EU’s regler for stats-

støtte og har opgjort deres forsk-

ningsinfrastruktur og vurderet, at 

dette er accessorisk. Ingen bemærk-

ninger hertil.
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2. Betydelige risici og fokusområder ved revisionen

Risiko Detailrisiko
Saldobalance-
post(er)

2018 2017 Bemærkninger fra den udførte revision

Indtægter og tilg. fra til-
skudsfinansierede aktivi-
teter indregnes med for højt 
beløb (F)(JK)

• Der er afholdt omkostninger på 
projekterne, der ikke er 
tilskudsberettigede.

Eksternt 
finansierede 
projekter

Vi har gennemgået forretningsgange, kontroller, projekter-
klæringer, foretaget stikprøver mv. Vi henviser til afsnit 2.1 
samt 6.4 for nærmere beskrivelse af vores gennemgang. 

Omkostninger er i forkert 
regnskabsperiode (F) 
Bevillingskontrol (JK)

• Omkostninger indregnes ikke på 
det reelle afholdelsestidspunkt.

Omkostninger

Vi har konstateret, at KU har tilrettelagt flere lag af kontroller, 
der sikrer indregning i korrekt periode, inkl. Omkostningsgod-
kendelse, controlling og omkostningsanalyser. Vores revision 
har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hensættelser vedrørende 
uafklarede regninger fra 
Bygningsstyrelsen er fejl-
behæftede (F)

• Hensættelsen er indregnet med 
for høj eller for lav værdi.

Hensættelser I/A

Vi har modtaget ledelsens notat der beskriver KU’s vurdering 
af sagen med Bygningsstyrelsen. Vi kan tilslutte os den regn-
skabsmæssig behandling af og oplysninger om de uafklarede 
regninger fra Bygningsstyrelsen, men vurderer at KU skal 
have fokus på området og sagerne, herunder også på 
aktstykke 148 som har medført ikke-korrigeret fejl i 2018. Se 
endvidere afsnit 7.6.

It-miljøet sikrer ikke en 
retvisende regnskabs-
rapportering (F)

• Der er risiko for, at der ikke er 
sikret fornødne generelle it-
kontroller til at minimere risici 
for fejl.

Tværgående
De generelle it-kontroller, KU varetager, er overordnet 
hensigtsmæssigt udformet og opretholdt. Vi henviser til 
protokol af 1. november 2018 for nærmere uddybning.

Ledelsens tilsidesættelse af 
kontroller (formodet risiko) 
(F)(JK)

• Der er en formodet betydelig 
risiko for, at ledelsen tilside-
sætter det interne kontrolmiljø 
mhp. at begå besvigelser.

Tværgående
Vi har ikke i forbindelse med den udførte revision konstateret, 
at kontroller er tilsidesat.

(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk-kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici

Risici og en udført revision, der tager afsæt i KUs tilrettelagte processer
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2.1 Nærmere oplysninger om betydelige revisionsrisici og fokusområder

Der er afholdt omkostninger på projekterne, der ikke er tilskudsberettigede

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige 
observationer

Eksternt finansierede projekter er en af KU’s største ind-
tægtskilder. Indtægter på eksternt finansierede projekter for-
udsætter, at KU kan dokumentere, at de aftalte aktiviteter er 
gennemført, og at løn- og driftsomkostninger samt evt. over-
head er dokumenteret i henhold til projektets bevillingsbe-
tingelser. Den skønnede hensættelse til egenfinansiering er 
på niveau med sidste år, og er ikke kompleks. 

Revisionen har omfattet en kombineret revisionsstrategi, her-
under test af processer, kontroller, stikprøve på manuelle 
posteringer og omposteringer, gennemgang af beregnet hen-
sættelse pr. 31.12, samt særskilt revision af en række 
projektregnskaber.

KU har etableret tilstrækkeligt effektive forretningsgange 
med henblik på at sikre, at eksternt finansierede projekter 
forvaltes på forsvarlig vis, samt at regnskabet i al 
væsentlighed afspejler de underliggende registreringer og 
transaktioner. 

Vi har i 2018 afgivet 44 særskilte erklæringer vedrørende 
projekter for EU samt andre eksterne bevillingsgivere om 
anvendte projektmidler, hvoraf 22 af erklæringerne har givet 
anledning til fremhævelser eller bemærkninger. Disse 22 
fremhævelser eller bemærkninger udgøres hovedsageligt (18 
ud af 22) af fejl relateret til brugen af time sheets. Vi mener 
at denne fejlprocent bør kunne reduceres med en mere 
målrettet opfølgning. 

Fejlene vedrører primært formalia (overholdelse af frister, 
rettidige udfyldte og godkendte timesheets mv.), hvorfor 
revisionsstrategien er forblevet uændret fsva KU’s årsregn-
skab.

Risiko
Fejlbehæftet værdiansættelse af tilgode-
havende fra igangværende tilskudsaktiviteter 
som følge af, at grundlaget for opgørelsen af 
merforbrug og hensættelse til egenfinan-
siering er fejlbehæftet, samt at registrerede 
omkostninger ikke er tilskudsberettigede

Såfremt administrationen af eksterne til-
skudsprojekter er utilstrækkelig, er der øget 
risiko for regelbrud, tilbagebetalingskrav, 
udeholdelse fra at søge midler i fremtiden og 
omfattende omdømmetab.

I tillæg til afgivelsen af en række projekt-
erklæringer, har vi testet kontrolmiljøet om-
kring ekstern virksomhed, stikprøvevist testet 
manuelle posteringer og omposteringer, samt 
gennemgået hensættelsen til egenfinansie-
ring for 2018.

Observationer
Vi har fortsat bemærkninger på baggrund af 
vores projekterklæringer, herunder at der i 
50% af vores afgivne projekterklæringer er 
konstateret afvigelser.

Konklusion
Vi har ikke konstateret væsentlig fejlinforma-
tion ifm. vores revision, men har dog obser-
vationer på området. Se også pkt. 6.4.

mio.kr. 2018 2017 Udv.

Eksterne tilskud (indtægter) 3.058 2.913 +145/5%

Tilgodehavender fra igangværende 
tilskudsaktiviteter

673 601 +73/12%

Forudbetalte bundne tilskud 2.187 1.950 +238/12%

Pct. Hensættelse til egenfinansiering 
af bogført tilgodehavender

1,7% 1,4% +0,3 point

Forudbetalingsprocent (EV
nettolikviditet/likvide beholdninger 
+ værdipapirer) 

46,6% 53,4% -6,8 point

Tilgodehavender hos 
projektsamarbejdspartnere

247 224 +23/10% 

Indsigt og anbefaling

I 2018 er KU’s indtægter fra forskning, finansieret af eksterne 
bevillingsgivere, for første gang større end indtægterne fra forskning finan-
sieret fra finansloven.

Det er fortsat vores vurdering, at KU med fordel kan centralisere, digitali-
sere og automatisere udvalgte projektadministrations-funktioner med hen-
blik på at effektivisere, øge produktiviteten samt kvaliteten i styringen - fra 
ansøgning til afslutning. Vi anbefaler fortsat, at KU overvejer at øge kontrol-
indsatsen særligt i forhold til time sheets, herunder at det overvejes, om 
disse kan systemunderstøttes. KU har oplyst, at der i den fremtidige budget-
model og opfølgning også vil være øget fokus på bla. indirekte 
følgeomkostninger.
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2.2 Nærmere oplysninger om betydelige revisionsrisici og fokusområder

Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (formodet risiko) – ingen observationer

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

En ledelse indtager generelt set en stilling, hvor det er muligt for den at begå besvigelser, fordi den kan manipulere regn-
skabsmaterialet og udarbejde manipulerede regnskaber ved at tilsidesætte kontroller, der ellers synes at fungere effektivt. 
Incitamentet kan være til stede, idet ledelsens aflønning består af et variabelt element.

Vi har drøftet dette med medlemmer af ledelsen og andre. Vi har overvejet muligheden for manglende neutralitet i regn-
skabsmæssige vurderinger og skøn, herunder analyseret væsentlige regnskabsmæssige skøn som fx test af feriepenge-
hensættelse, brugstider på anlægsaktiver, hensættelser i relation til retssager og opgørelse af reetablering af indretning af 
lejede lokaler ved fraflytning.

Vi har vurderet interne kontroller for årsafslutnings- og rapporteringsprocessen. Vi har derudover testet posteringer og kon-
troller for betydelige usædvanlige transaktioner.

Vi har for at imødegå risikoen testet posteringer omkring balancedagen og regnskabsafslutningen, idet erfaringen viser, at 
risikoen for tilsidesættelse er mere sandsynlig i denne periode. 

Usædvanlige transaktioner

Der har i løbet af året ikke været usædvanlige transaktioner.

Risiko
Ledelsens tilsidesættelse af kontroller ud-
gør ifølge ISA 240 altid en betydelig risiko. 
I dette afsnit beskriver vi de specifikke 
områder, der medfører risiko for tilside-
sættelse.

Vi har pligt til at udføre revisionshandlinger 
for at identificere eventuelle tilfælde af 
ledelsens tilsidesættelse af kontroller. Vi 
beskriver i dette afsnit de handlinger og de 
områder, vi har haft fokus på.

Observationer
Vi har ingen observationer vedrørende 
ledelsens tilsidesættelse af kontroller.

Konklusion
Vi har ikke identificeret fejl eller mangler, 
som følge af ledelsens tilsidesættelse af 
kontroller. Vores udførte revision har ikke 
givet anledning til bemærkninger.
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2.3 Besvigelsesrisiko

Forespørgsler om besvigelsesrisiko har ikke givet anledning til særskilte revisionsrisici

Drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigelser

Vi har med bestyrelsesformandsskabet og den administrative ledelse drøftet risikoen for at KU’s regnskab indeholder 
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Formålet er at opnå en bedre forståelse af ledelsens vurdering af risiciene forbundet med besvigelser, samt for at opnå 
kendskab til kontrolforanstaltninger, der er opsat for at imødegå disse risici.

Ledelsen har overfor os bekræftet, at den ikke har kendskab til besvigelser i årets løb, ej heller til igangværende under-
søgelser af formodede besvigelser.

Vi udfører vores revision med henblik på at 
opnå høj grad af sikkerhed, men ikke abso-
lut sikkerhed for, at årsregnskabet ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation som 
følge af besvigelser (tilsigtet) eller fejl (util-
sigtet).

Ledelsen har orienteret os om, at der ikke 
er identificeret eller indberettet væsentlige 
forhold frem til underskrivelsen af årsregn-
skabet.

Vi har drøftet overvejelserne om besvigel-
ser med den administrative ledelse på 
mødet, og med bestyrelsesformand den 
16. november 2018.

Vi vil også drøfte overvejelserne om be-
svigelser med bestyrelsen på mødet den 8. 
april 2019.

Bestyrelsens kendskab til besvigelser

Bestyrelsen bekræfter ved underskrift af dette protokollat:

• At bestyrelsen er bekendt med sit ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og op-
dage besvigelser, og er bekendt med, at selskabet har etableret funktionsadskillelse på alle områder

• At der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser (regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver), 
herunder fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser 

• At bestyrelsen ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigel-
ser, som kan have involveret ledelsen eller medarbejdere, og som kan have væsentlig betydning for årsregnskabet.
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3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte)

Risiko Detailrisiko
Saldobalance-
post(er)

2018 2017 Bemærkninger fra den udførte revision

Personaleomkostninger 
udbetales med forkert 
beløb (F)(JK)

• Der er risiko for, at KU udbetaler 
lønninger, der ikke er i overens-
stemmelse med gældende love, 
overenskomster og gældende 
retsnormer

Personale-
omkostninger

Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret til-
fælde, hvor KU har udbetalt løn, der ikke er i overensstem-
melse med gældende regler mm. Der er hensat til diverse 
meromkostninger som følge af OK18.

Uddannelses og forsk-
ningsaktiviteter indregnes 
i forkert periode eller med 
forkert beløb (F)

• Der er uoverensstemmelse mellem 
finanslovstilskud og indregnet tilskud 
i regnskabet

Taxameter-, 
basisforsknings
- og andre 
statslige 
tilskud

Vi har konstateret, at indtægter fra uddannelses- og forsk-
ningsaktiviteter er indregnet iom. finansloven.

Styring af offentlige 
indkøb (FV)

• Der er risiko for, at KU ikke følger 
retningslinjerne for styring af 
offentlige indkøb

Tværgående

Vi er enige i KU’s fortsatte fokus på indkøbsområdet, her-
under anbefaler vi fokus på udarbejdelse af indkøbspolitik 
samt rapportering til ledelsen med anvendelse af indkøbs-
rapporteringsværktøjet. Se nærmere i afsnit 6 (pkt. 6.3), 
samt afsnit 4.2.

Årsrapporten bliver be-
hæftet med fejl ifm. dens 
udarbejdelse (F)(JK)

• Risiko for, at KU ikke opstiller 
årsregnskabet iht. gældende 
lovgivning og vejledninger, samt at 
der sker fejl ifm. opstilling eller 
layout-proces

Tværgående
Vi har gennemgået regnskabsudarbejdelsesprocessen og det 
opstillede regnskab og finder, at dette følger gældende 
retningslinjer.

(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk-kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici

Risici og en udført revision, der tager afsæt i KUs tilrettelagte processer
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3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte) - fortsat

Risiko Detailrisiko
Saldobalance-
post(er)

2018 2017 Bemærkninger fra den udførte revision

Anlæg aktiveres/driftsføres ikke 
i overensstemmelse med an-
vendt regnskabspraksis (F)

• Risiko for at anlæg ikke 
aktiveres, eller at aktive-
rede anlæg burde være 
driftsført

Anlægsaktiver

Vi har erfaret, at KU’s processer for identifikation af udviklings-
projekter, hvortil der skal ske registrering af løn, ikke har været 
tilstrækkelige. Ingen væsentlige fejl konstateret. Der henvises til 
pkt. 7.3.

Aktivitets- og ressourcestyring 
(økonomistyring) (FV)

• Der er risiko for, at KU 
ikke i tilstrækkeligt om-
fang sikrer den fornødne 
økonomistyring 

Tværgående

Vi har konstateret, at der er etableret tilstrækkelige forretnings-
gange og interne kontroller til at sikre, at ledelsen får relevante 
informationer, samt at ledelse og bestyrelse har passende fokus 
på at følge økonomistyringen. Vi er samtidig enige i KU’s fokus og 
det igangværende projekt med henblik på optimering i økonomi-
styringsprocesser. Vi henviser til protokol af 1. november 2018 
for nærmere uddybning. Det skal dog bemærkes, at KU fem år i 
træk har haft betydelige positive budgetafvigelser, heraf de 4 
seneste år med betydelige afvigelser ift. budget (2018 128 mio. 
kr./1,4%, 2017: 203 mio.kr./2,3%, 2016: 276 mio.kr./3,3%, 
2015: 100 mio.kr./1,2%). Procentsatsen er angivet som afvigelse 
set i forhold til samlede indtægter.

Mål og resultatstyring (FV)

• Der er risiko for, at KU’s 
rapportering om mål og 
resultatstyring ikke er i 
overensstemmelse med de 
faktisk opsatte mål og rea-
liserede resultater

Tværgående

KU har udarbejdet statusrapport i henhold til de nye krav til 
afrapportering på strategisk rammekontrakt 2018-2021. 
Statusrapporten behandles på mødet den 8 april 2019. Første 
rapportering er indarbejdet i årsrapporten for 2018.

(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk-kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici

Risici og en udført revision, der tager afsæt i KUs tilrettelagte processer
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3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte) - fortsat

Risiko Detailrisiko
Saldobalance-
post(er)

2018 2017 Bemærkninger fra den udførte revision

Gennemførelse af salg 
(indtægtsdækket 
virksomhed) (JK)

• Der er risiko for, at der er gen-
nemført aktiviteter, som ikke er i 
overensstemmelse med reglerne 
for indtægtsdækket virksomhed, 
herunder at det akkumulerede 
resultat (egenkapital) er negativt 
i mere end 3 år 

Eksterne 
tilskuds-
aktiviteter

KU har beskrevne forretningsgange for gennemførsel af den 
indtægtsdækkede virksomhed, og aktiviteten har et begræn-
set omfang i forhold til de samlede aktiviteter, og de tilrette-
lagte kontroller afspejler aktivitetens omfang. Akkumuleret 
resultat er oplyst korrekt i årsrapporten, og er positivt. Se 
nærmere beskrivelse afsnit 4.4.

Processer vedrørende rejse-
og udlægsafregninger (JK)

• Der er risiko for at KU’s proces-
ser vedrørende rejse- og ud-
lægsafregning ikke i tilstrækkelig 
grad sikrer at disse omkost-
ninger overholder interne og 
eksterne retningslinjer

Omkostninger I/A

KU har generelt etableret passende processer på området, 
men pba. resultaterne (væsentligt forbedret fejlprocent og 
øget brugertilfredshed med RejsUd) for den nye ordning på 
FA og JUR, anbefaler vi, at KU centraliserer området for at 
sikre effektive processer og forbedret regeloverholdelse 
(interne som eksterne retningslinjer). Se nærmere be-
skrivelse i afsnit 4.5.

(Rigsrevisionen)

KU’s beskyttelse af 
forskningsdata (cyber
security)(JK)(FV)

• På grund af det høje trussels-
niveau er det centralt, at 
universiteterne har en høj it-
sikkerhed, der beskytter forsk-
ningsdata. Formålet med under-
søgelsen er således at vurdere, 
om universiteterne beskytter 
forskningsdata i tilstrækkelig 
grad

Tværgående I/A

Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata 
fra centralt hold er utilstrækkelig, ligesom gennemgangen af 
it-sikkerheden på 3 institutter viser, at opgaven heller ikke i 
alle tilfælde løses decentralt på KU. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i 
februar 2018.

(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk-kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici

Risici og en udført revision, der tager afsæt i KUs tilrettelagte processer
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4.1 Mål- og resultatstyring

KU har udarbejdet første afrapportering på den strategiske rammekontrakt dækkende 
perioden 2018-2021

Formål

Formålet er at vurdere, om KU har tilrettelagt passende 
forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at KU kan 
rapportere om de mål, der aftalt med UFM i den strategiske 
rammekontrakt der løber fra 2018 til 2021, samt at der er 
fastlagt indikatorer og tilrettelagt procedurer, der 
understøtter udarbejdelse af en passende rapportering.

Afgrænsning

Revisionen omfatter gennemgang af de af KU tilrettelagte 
forretningsgange og kontroller for afrapportering på 
strategisk rammekontrakt, herunder at der er processer for 
rapportering til øverste ledelses-niveau, og at denne er i 
overensstemmelse med foretagne registreringer. 
Gennemgangen har ikke omfattet en vurde-ring af de 
forretningsmæssige beslutninger, der er truffet på baggrund 
af den modtagne information.

Omfang

Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering af, hvor-
vidt:

• Der er fastsat indikatorer for de aftalte strategiske mål.

• Målinger er baseret på passende dokumentation, fra 
interne og eksterne kilder.

• Rapporteringen af de enkelte målepunkter er sket i 
henhold til de opsatte målingskriterier

• Omtalen af målopfølgningen er sket i overensstemmelse 
den foreliggende dokumentation.

Risiko
Der er risiko for, at KU’s afrapportering på 
den strategiske rammekontrakt ikke er i 
overensstemmelse med de faktisk opsatte 
mål og realiserede resultater. For KU er de 
væsentligste områder forankret i en 
strategisk rammekontrakt, der er indgået 
med styrelsen, og hvor målrealisering har 
betydning for universitetets grundtilskud.

Vurdering af interne kontroller
Vi har konstateret, at der generelt er pas-
sende kontroller vedr. rapportering og op-
følgning på opsatte mål, herunder at resu-
ltatopfølgningen er forankret i direktion 
som bestyrelse.

Observationer 
Vi har ikke konstateret mangler i KU tilret-
telagte kontrol.

Konklusion 
Vi har konstateret, at der er etableret 
målinger der sikrer, at der rapporteres om 
de punkter der fremgår af den strategiske 
rammekontrakt, at afrapporteringen er 
sket i henhold til de foretagne målinger, og 
at der er redegjort for ikke opfyldte 
målepunkter i rapporteringen. Ledelse og 
bestyrelse har passende fokus på at følge 
de i den strategiske rammekontrakt 
opsatte mål. 

Observationer

KU har inden for de undersøgte områder etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at 
ledelsesinformationen er styringsrelevant og baseret på et 
validt datagrundlag og dermed medvirker til at ledelsen på 
relevante niveauer kan træffe beslutninger i forbindelse 
med målstyringen.

Der er i den strategiske rammekontrakt aftalte strategiske 
mål. Kontrakten er indgået i løbet af 2018, hvorfor det 
først har været muligt endeligt at fastlægge konkrete 
indikatorer og understøttende aktiviteter i løbet af 2018.

De nu fastsatte mål kan følges i hele regnskabsåret 2019, 
og vi anbefaler fortsat tæt opfølgning på at 
målsætningerne nås. Vi har fået oplyst at målrealisering 
har høj prioritet i såvel hos såvel ledelse som bestyrelse.

KU har redegjort for status på målsætningerne i den 
detaljerede statusredegørelse for 2018 og konklusionerne 
herfra er medtaget i årsrapporten i henhold til SIUs
retningslinjer. 

Vi vil følge op på KU’s målrealisering i 2019, når der 
foreligger data for en længere periode.
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4.2 Styring af offentlige indkøb

Overordnede principper understøtter en god styring af indkøb, men vi anbefaler 
intensivering af indsatsen omkring fornyelse af området

Formål

Formålet er at vurdere, om KU har tilrettelagt passende 
forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at KU 
følger retningslinjerne for offentlige indkøb.

Afgrænsning

Revisionen omfatter gennemgang af de af KU tilrettelagte 
forretningsgange og kontroller, rapportering til ledelses-
niveau. Gennemgangen har ikke omfattet en vurdering af de 
forretningsmæssige beslutninger, der er truffet på baggrund 
af den modtagne information.

Omfang

Gennemgangen har blandt andet omfattet en vurdering af 
om:

• Der er udarbejdet indkøbspolitikker, der definerer arten og 
omfanget af indkøb, samt i tilstrækkeligt omfang sikrer 
økonomisk hensigtsmæssig hensynstagen.

• Der er i politikker og forretningsgange en klar beskrivelse 
af ansvarsfordelingen i forbindelse med indkøb, herunder 
hvilke kriterier der ligger til grund for vurdering af frem-
gangsmåden ved forskellige typer indkøb.

• Der er er etableret en rapportering om opnåede resultater 
af de gennemførte udbud, herunder hvor stor en del af 
KU’ samlede omkostningsbase, der er dækket af indkøbs-
aftaler og udbud. 

• Der er fremdrift i de igangsatte initiativer.

Risiko
Der er risiko for, at KU ikke følger retnings-
linjerne for styring af offentlige indkøb.

Vurdering af interne processer
Vi har konstateret, at der generelt er pas-
sende kontroller, herunder at resultatop-
følgningen har stor fokus hos såvel direkt-
ion som bestyrelse. Vi anbefaler fortsat 
fokus på indkøbsrapportering, herunder 
sikre datagrundlag og videre arbejde med 
indkøbsanalyser. 

Observationer 
Vi har konstateret, at KU er ved at imple-
mentere et indkøbsrapporteringssystem, 
herunder sikre datagrundlag. KU vil i for-
længelse af implementeringen foretage 
gennemgang af struktur og organisering af 
rapportering på indkøbsområdet og des-
uden opdatere indkøbspolitikken. 

Konklusion
Vi har konstateret, at KU har indkøbs-
politik, men at den kræver en opdatering. 
Vi har desuden konstateret, at KU i 2018 er 
ved at implementere indkøbsrapporterings-
system, som skal anvendes til analyser og 
rapportering til ledelsen.  

Observationer

KU har i 2009 udarbejdet en ledelsesgodkendt indkøbspolitik, som 
er tilgængelig for alle KU’s medarbejdere på intranettet. KU forven-
ter at færdiggøre og implementere en ny indkøbspolitik i 2019, 
samt fortsætte arbejdet med at opdatere indkøbsorganisationen og 
-strukturen.

KU’s Indkøbssektion er en central sektion til overordnet styring og 
overvågning af indkøb i organisationen. Selve indkøbene foretages 
decentralt fordelt på et forholdsmæssigt stort antal bemyndigede.  

Indkøbssektionen har gennemført udbud på og indgået ramme-
aftaler om en række varer og tjenester, og der arbejdes løbende på 
at øge aftaledækningen. Indkøbssektionen har oplyst, at bygnings-
området er det område med den laveste aftaledækning, og at det er 
planen at øge aftaledækningen på området. Vi er enige i denne 
prioritering.

KU arbejder med at implementere indkøbsmodulet i IndFak2 og 
forventer at afslutte implementeringen i 2019. Endvidere arbejdes 
der på at udarbejde og rapportere indkøbsrapporter fra nyindkøbt 
indkøbsrapporteringssystem fra KMD. Dette forventes også imple-
menteret i 2019. Arbejdet består i at sikre datakvalitet i rapporter-
ne, at designe selve rapporterne, samt at sikre behørig integration 
med IndFak2. 

Vi anbefaler fortsat, at KU har fokus på organisering, aftaledækning, 
automatisering og digitalisering, samt rapportering på indkøbsom-
rådet. Herunder anbefaler vi, at implementering af ny indkøbspolitik 
prioriteres højt.

Det er vores holdning, at KU bør prioritere en øget fremdrift på 
dette område.

Som følge af fortsat manglende opdateret indkøbspolitik, overvåg-
ning og rapportering på indkøbsområdet, fastholdes vores vurdering 
af området som ”gul”.
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4.3 Løn- og ansættelsesforhold

Etablerede forretningsgange understøtter at lønninger udbetales i overensstemmelse 
med gældende praksis

Formål

Formålet med den samlede revision er at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at der ikke er væsentlige og ej opdagede 
regelbrud (dvs. væsentlige fejl) i de udbetalte lønninger, og 
at KU administrerer området i overensstemmelse med gæl-
dende retsnormer, herunder at der er tilrettelagt procedurer, 
der sikrer, at variable løndele er godkendt og  i overensstem-
melse med sædvanlig praksis.

Afgrænsning

KU anvender SLS, og Moderniseringsstyrelsen har ansvaret 
for, at indrapporterede løndele er kommet korrekt til udbe-
taling. Moderniseringsstyrelsen har i ledelseserklæring date-
ret 7. februar 2019 bekræftet, at Moderniseringsstyrelsen 
indestår for sikkerheden i systemerne, og at der ikke er for-
hold af væsentlig betydning for revisionen, hvorfor vores 
revisioner afgrænses til en vurdering af indrapportering til 
SLS og behandling af uddata.

Omfang

Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering af, om KU 
har:

• Etableret forretningsgange, der forebygger, at der udbe-
tales løn, der ikke er i overensstemmelse med gældende 
regler

• Procedurer for vurdering af om lønindplacering er sket ud 
fra passende dokumentation

• Udbetalt resultatløn, engangsvederlag og øvrige lønudbe-
talinger i overensstemmelse med krav hertil

Risiko
Der er risiko for, at KU udbetaler lønninger, 
der ikke er i overensstemmelse med gæl-
dende love, overenskomster og gældende 
retsnormer.

Vurdering af interne processer
Vi kan konkludere, at KU har etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at lønninger udbetales i over-
ensstemmelse med de relevante retsnor-
mer for så vidt angår de processer, som KU 
har ansvaret for.

Observationer
Vi har ikke konstateret væsentlige mangler 
i KU’s tilrettelagte kontrol.

Konklusion 
Konklusionen på den i 2018 udførte 
revision er, at KU har procedurer for kon-
trol af oprettelser af nye medarbejdere 
samt for kontrol af udbetaling af éngangs-
vederlag, samt at disse er hensigtsmæs-
sige og fungerer betryggende.

• Om variable løndele som overtid, engangsvederlag, 
resultatløn mv. kontrolleres inden indrapportering til SLS.

Observationer

Det er vores vurdering, at KU har etableret forretnings-
gange, der understøtter, at lønninger udbetales i overens-
stemmelse med gældende love, overenskomster og gæl-
dende retsnormer (praksis).

Herunder fastsættelse og udbetaling af engangsvederlag, 
hvor der anvendes faste blanketter, der dokumenterer 
specificering af præstationerne, samt faste godkendelses-
procedurer.

Der henvises herudover til pkt. 7.5 Løn og gager for nær-
mere gennemgang af området.
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4.4 Gennemførelse af salg (indtægtsdækket virksomhed)

Området har begrænset omfang på KU, og det akkumulerede resultat er positivt

Formål

Formålet med revisionen af den indtægtsdækkede virksom-
hed er at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke er 
væsentlige og ej opdagede fravigelser af retningslinjerne for 
indtægtsdækket virksomhed. Herunder særligt at det op-
gjorte resultat af indtægtsdækket virksomhed er i overens-
stemmelse med foretagne registreringer, og at det akkumu-
lerede resultat ikke er negativt. 

Afgrænsning

Revisionen omfatter gennemgang af de af KU tilrettelagte 
forretningsgange og kontroller for indtægtsdækket virksom-
hed, herunder at der er processer for rapporting til ledelsen. 
Gennemgangen har ikke omfattet en vurdering af de forret-
ningsmæssige beslutninger, der er truffet, på baggrund af 
den modtagne information.

Omfang

Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering af, om KU 
har:

• Beskrevne forretningsgange for gennemførsel og kontrol 
med indtægtsdækket virksomhed

• Et akkumuleret resultat af den indtægtsdækkede virksom-
hed, der er positivt

• Forretningsgange, der fastsætter krav til prissætningen af 
den gennemførte aktivitet som indtægtsdækket virksom-
hed

Risiko
Der er risiko for, at der er gennemført 
aktiviteter, som ikke er i overensstem-
melse med reglerne for indtægtsdækket 
virksomhed, herunder at det akkumulerede 
resultat (egenkapital) er negativt i mere 
end 3 år. 

Vurdering af interne processer
Vi konkluderer, at KU har etableret forret-
ningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at prissætningen på ind-
tægtsdækket virksomhed sker i overens-
stemmelse med reglerne herfor.

Observationer
Ingen væsentlige observationer, men med 
anbefalinger.

Konklusion 
Konklusionen på den i 2018 udførte 
revision er, at KU har passende ledelses-
mæssig fokus på den indtægtsdækkede 
virksomhed.

• Oplyst om omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed 
i regnskabet.

Observationer

IDV-aktiviteterne består bl.a. af uddannelse og kurser, dyre-
klinikker, tandlægeskole, konsulentydelser samt oversættel-
sesvirksomhed. 

Vi har konstateret, at KU foretager særskilt registrering af 
indtægtsdækket virksomhed. 

Årets omsætning på IDV udgør, som det fremgår af regn-
skabets note 29, 84 mio.kr. (2017: 79 mio.kr.) og et over-
skud på 20 mio.kr. (2017: overskud på 17 mio.kr.). 
Indtægtsdækket virksomhed udgør knap 1% af KU’s samlede 
omsætning. Det akkumulerede overskud fra 2007 udgør i alt 
108 mio.kr. 

Henset til den indtægtsdækkede virksomheds andel af den 
samlede omsætning har vi for 5 projekter set, at disse er 
behandlet i overensstemmelse med KU’s retningslinjer og 
forretningsgange. Ingen bemærkninger. 

Vi er blevet bekendte med, at der for en nogle projekter 
uden reel ophørsdato (fortløbende aktivitet), ikke i tilstræk-
keligt omfang udarbejdes for- og efterkalkulationer i henhold 
til retningslinjerne og anbefaler, at dette prioriteres indført 
ved hver kalenderårsafslutning eller andet passende interval. 
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4.5 Processer vedrørende rejse- og udlægsafregninger

Etablerede centrale forretningsgange anbefales implementeret på tværs af KU, med 
effektivitet og kvalitet for øje

Formål

Formålet med revisionen af processer vedrørende rejse- og 
udlægsafregninger er at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
der ikke er væsentlige og ej opdagede fravigelser af ret-
ningslinjerne for rejseafregninger og udlæg. Herunder særligt 
at belyse og reflektere på den mulige værdi af centralisering 
på området.

Afgrænsning

Revisionen omfatter gennemgang af de af KU generelle til-
rettelagte processer for rejse- og udlægsafregning, samt 
særligt den nuværende centrale RejsUd kontrollant organise-
ring i RESE/ØKO, med henblik på vurdering kvalitet og effek-
tivitet.

Omfang

Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering af, om KU 
har:

• Beskrevne forretningsgange for rejse- og udlægsafregning

• En acceptabel fejlprocent og brugertilfredshed ved den 
eksisterende generelle praksis

• Fundet en mere effektiv og kvalitetsmæssig forbedret løs-
ning ved at centralisere kontrollantopgaven.

Risiko
Der er risiko for, at KU’s processer vedrør-
ende rejse- og udlægsafregning ikke i til-
strækkelig grad sikrer, at disse omkost-
ninger overholder interne og eksterne ret-
ningslinjer.

Vurdering af interne processer 
Vi har fundet, at der generelt er etableret 
passende forretningsgange for rejse- og 
udlægsafregning, herunder at der er sikret 
funktionsadskillelse mellem 1. godkender, 
kontrollant og 2. godkender. Brugerret-
tigheder monitoreres løbende. Den store 
decentralisering af kontrollantopgaven be-
virker dog ineffektive arbejdsgange og høje 
fejlprocenter.

Observationer
Ingen kritiske observationer, men med an-
befalinger om organisatoriske og struktu-
relle forbedringer.

Konklusion
KU har generelt etableret passende proces-
ser på området, men pga. resultaterne for 
den nye ordning, anbefaler, vi at KU ser på 
yderligere centralisering af området.

Observationer

Vi har fundet, at der generelt er etableret passende (nor-
male) forretningsgange for rejse- og udlægsafregning, her-
under at der er sikret funktionsadskillelse mellem 1. god-
kender, kontrollant og 2. godkender. Brugerrettigheder 
monitoreres løbende. 

Ved gennemgang af interne notater er vi dog blevet be-
kendte med, at KU har en relativt høj fejlprocent på rejse- og 
udlægsområdet (28% i 2017 – simpelt gns.). En ‘fejl’ har 
ikke nødvendigvis monetær effekt, men kan fx relatere sig til 
bilagets beskaffenhed eller compliance med udlægspolitikker. 
For Fællesadministrationen (FA) var denne fejlprocent i 2016 
65%. Rejse- og udlægsområdet er kendetegnet ved stor 
risiko for bilagssager, og på daværende tidspunkt var kon-
trollanterne spredt i FA, som resulterede i  kvalitetsforskelle i 
den udførte kontrol.

FA og JUR er nu gået sammen om at centralisere kontrol-
lantrollen i RESE hos FA. Dette har bevirket følgende:

• Fejlprocent reduceret fra 65 i FA 2016, til estimeret 6 i 
2018, og fra estimeret 25 i JUR i 2016 til estimeret 9 i 
2018

• Brugertilfredshed med RejsUd er steget

• Effektivisering estimeres af KU at have reduceret admini-
strationsomkostningerne på områder med 20%.

Med udgangspunkt i fejlprocenten, er det vores anbefaling at 
KU overvejer yderligere implementering af en fælles rejseaf-
regningsenhed på tværs af KU. Punktet vurderes ”gult” 
henset til den høje fejlprocent.
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5. Andre rådgivningsydelser

Vi har leveret andre rådgivningsydelser i løbet af året og bekræfter vores 
uafhængighed pr. dags dato

Ydelser leveret siden vores seneste protokollat

Vi har siden afgivelse af protoklat den 1. november 2018 leveret følgende ydelser til universitetet:

• Afgivelse af erklæringer på diverse projektregnskaber

• Afgivelser af erklæringer på indberetning af årselever til Undervisningsministeriet

• Assistance vedrørende diverse moms- og skattemæssige forhold

• Diverse mindre regnskabsmæssig rådgivning

• Rådgivning og assistance i relation til ny budgetmodel

• Assistance og rådgivning ift. skat og social sikring for medarbejdere, der krydser landegrænser (relocation) mv.

• Skræddersyet kursus i A og B indkomst mv.

Vi skal ifm. vores forpligtelser efter de 
internationale revisionsstandarder
redegøre for arten af andre leverede 
rådgivnings- og erklæringsydelser. Vi 
tager vores uafhængighed meget al-
vorligt og anvender et system til god-
kendelse af opgaver og overvågning af 
vores uafhængighed, i forhold til den 
mellem rigsrevisionen og UFM indgåede 
§ 9 aftale.

Alle anmodninger til Deloitte om løs-
ning af opgaver fra KU skal følge den 
aftalte godkendelsesproces og vurderes 
for uafhængighedskonflikter.

Vi bekræfter, at alle på revisionsteamet 
er uafhængige af KU.
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6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater

Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra den løbende 
revision, der er omtalt i revisionsprotokollat af 1. november 2018.

Observationer fra tidligere Status 2018

6.1 Generelle it-kontroller (27. oktober 2016, punkt 2.3)

Ved vores revision af de generelle it-kontroller har vi identificeret en række 
områder, der kræver forbedringer, herunder primært vedrørende person-
datasikkerhed, adgangsrettigheder og it-sikkerhedspolitikken. Disse forhold 
er blevet påpeget i 2014 og 2015, men det er kun i et vist omfang, der er 
foretaget udbedring på området.

Flere af de påpegede mangler, herunder forhold om it-sikkerhedspolitik er 
afhjulpet. Der udestår fortsat opdatering af processen for brede adgange til 
de statslige systemer. Alternativt skal muligheder for at foretage efterføl-
gende kontrol af aktiviteter ved gennemgang af bruger-logs undersøges. 

Ved vores løbende revision konstaterede vi at;

Adgangsstyring, for så vidt angår (1) rettidig nedlæggelse af brugers ad-
gang til systemer og platforme, når en medarbejder fratræder eller skifter 
funktion, bør styrkes og (2) eksterne og interne udvikleres adgang til 
produktionsdata på STADS bør begrænses.

Der bør med afsæt i it-risikoanalysen samt de overordnede log manage-
mentretningslinjer for KU udarbejdes en log managementpolitik for de 
individuelle systemer.

Der har ikke været væsentlige ændringer hertil i perioden frem t.o.m. 
statusrevisionen, hvorfor punktet beholdes åbent.

6.2 Forskningsinfrastruktur (4. april 2017, punkt 4.3)

I henhold til Styrelsens brev af 1. december 2015 skal vi redegøre for vores 
undersøgelser vedrørende KU’s forskningsinfrastrukturer herunder, hvor-
ledes det hos KU sikres, at statsfinansieret forskningsinfrastruktur alene 
anvendes accessorisk til KU’s indtægtsdækkede virksomhed. Styrelsen har i 
november 2017 udsendt supplerende oplysninger om afgrænsning og pris-
sætning i forbindelse med forsknings-infrastruktur. KU har på baggrund af 
disse supplerende oplysninger stillet en række spørgsmål til Styrelsen med 
henblik på at sikre, at opgørelsen sker korrekt. Medio februar 2018 var der 
endnu ikke modtaget svar herpå. Blandt andet er der usikkerhed om, hvor-
vidt den præcise model for at opgøre om omfanget af aktiviteten er acces-
sorisk eller ej.

Ved vores løbende revision fik vi oplyst, at KU har afholdt møde med Styrel-
sen. KU afventer stadigvæk afklaring på de spørgsmål, der er blevet stillet 
til Styrelsen. 

Der er ikke sket nyt i denne sag, hvorfor punktet holdes åbent.

Vi har fået oplyst, at KU i starten af 2018 har implementeret forbedrede 
processer ved projektoprettelser i fsva indtægtsdækket virksomhed med 
henblik på at identificere forskningsinfrastruktur allerede i projektopstarts-
fasen. Vi gennemgår de opdaterede processer ved næste års revision. 
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6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater (fortsat)

Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra den løbende 
revision, der er omtalt i revisionsprotokollat af 1. november 2018.

Observationer fra tidligere Status 2018

6.3 Indkøb (4. april 2018, punkt 4.3)

Vi har ved vores gennemgang konstateret, at indkøbspolitikken er fra 2009 
med få tilpasninger. Indkøbspolitikken bør opdateres, så den svarer til den 
aktuelle praksis og organisering.

Indkøbene foretages decentralt i organisationen af udvalgte personer. Det 
samlede antal personer med indkøbsbemyndigelse ved udgangen af novem-
ber 2017 er opgjort til 735 ansatte (ca. 8%) ud af KU’s samlede årsværk på 
ca. 9.400. Vi anbefaler, at det undersøges, hvorvidt der er et reelt behov for 
dette antal bemyndigede.

Det er i 2017 udarbejdet analyser på indkøbsområdet, hvor overholdelse af 
brug af rammeaftale er blevet undersøgt på udvalgte områder, herunder 
hæve/sænkeborde, pc’er og frysere for perioden 2014-2016. Disse analyser 
viser, at sparsommelighed kan øges med økonomisk gevinst for KU, men 
analysen viser samtidig, at området omkring køb af pc’er i betydeligt om-
fang sker på de indgåede rammeaftaler. Den høje aftaledækning skyldes 
ifølge Indkøbssektionen, at køb af disse er blevet centraliseret via fakultets-
it. Vi anbefaler, at KU undersøger nærmere, hvorvidt en sådan centralise-
ring vil styrke KU’s forvaltning, for så vidt angår indkøbsområdet.

Vi har desuden fået oplyst, at KU forventer at implementere et nyt ind-
købsrapporteringssystem i 2018. Vi anbefaler, at implementeringen priori-
teres, og vi vil følge udviklingen herpå.

Vi konstaterede ved vores løbende revision, at KU er ved at implementere 
et indkøbsrapporteringssystem i efteråret 2018. 

Vi fik oplyst, at KU i forlængelse af implementeringen ville foretage gen-
nemgang af struktur og organisering af rapportering på indkøbsområdet og 
i den forbindelse også ville opdatere indkøbspolitikken. 

I forbindelse med statusrevisionen er vi blevet bekendte med, at dette 
arbejde fortsat pågår. Vi har beskrevet dette nærmere i afsnit 4.2 om 
styring af offentlige indkøb.

For at kunne lukke punktet i 2019 skal vi kunne konstatere at KU:

1) Udarbejder og offentliggør ny indkøbspolitik, herunder implementerer 
struktur og organisering der understøtter indkøbsområdet mest muligt

2) Færdiggør implementeringen af indkøbsmodulet i IndFak 2

3) Færdiggør design og implementering af indkøbsrapporter fra det nye 
system (KMD) og påbegynder rapportering iht. fastsatte frekvenser.

Punktet bibeholdes åbent.
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6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater (fortsat)

Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra den løbende 
revision, der er omtalt i revisionsprotokollat af 1. november 2018.

Observationer fra tidligere Status 2018

6.4 Revisorerklæringer vedrørende eksternt finansierede projekter 
(4. april 2017, punkt 2.1.2)

Vi har i årets løbe afgivet 55 særskilte erklæringer vedrørende projekter for 
EU samt andre eksterne bevillingsgivere om anvendte projektmidler, hvoraf 
31 af erklæringerne har givet anledning til fremhævelser eller bemærkning-
er, der har givet anledninger til korrektioner. I 22 af de afgivne erklæringer 
er der bemærkninger vedrørende afvigelser fra KU’s og myndighedernes 
krav til rettidig udarbejdelse og godkendelse af time sheets. Der har des-
uden været enkelte bemærkninger til de afholdte omkostninger, herunder 
er der konstateret tilfælde af ikke-støtteberettigede omkostninger, fejl i 
bogføring samt manglende overholdelse af formalia.

Der er i overvejende grad tale om bemærkninger af ordensmæssig karak-
ter, og det forventes ikke, at dette resulterer i korrektioner til de enkelte 
projektregnskaber, som vil have betydning for årsregnskabet som helhed.

Vi har frem til 31. december 2018 afgivet 44 særskilte erklæringer, hvoraf 
22 (50%) af erklæringerne har givet anledning til fremhævelser eller be-
mærkninger, herunder 18 vedrørende time sheets. 

Vi anbefaler fortsat, at KU har fokus på området, og at KU øger kontrolind-
satsen særligt i forhold til time sheets, herunder at det overvejes, om disse 
kan systemunderstøttes med henblik på at lette den administrative byrde 
og øge sikkerheden for, at udarbejdelse og kontrol sker i overensstemmelse 
med de interne retningslinjer. 

Det er fortsat vores vurdering, at omkostningerne ved håndteringen af disse 
projektregnskaber vil kunne nedbringes gennem øget automatisering, yder-
ligere centralisering af kompetencer og ressourcer for på den måde at styr-
ke den interne kontrol på området samt bidrage til en mere effektiv admini-
stration. 

Punktet bibeholdes, idet vi mener, at procentandelen af erklæringer med 
fremhævelser eller bemærkninger bør være under 10%.
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Oversigt over den udførte revision

Vi har, i forbindelse med den gennemførte revision i årets løb samt til årsafslutningen, bl.a. gennemgået 
følgende væsentlige regnskabsområder:

• Regnskabsaflæggelsesprocessen (pkt. 7.1)

• Delregnskaber (pkt. 7.2)

• Immaterielle og materielle anlægsaktiver (pkt. 7.3)

• Finansielle anlægsaktiver 

• Obligationer og likvide beholdninger 

• Hensatte forpligtelser og langfristet gæld, inkl. kortfristet del 

• Leverandører af varer og tjenesteydelser 

• Feriepengeforpligtelse 

• Indtægter (finanslovsindtægter inkl. forudbetalt tilskud fra staten) (pkt. 7.4)

• Gager og lønninger (pkt. 7.5)

• Bygningsdrift (pkt. 7.6)

• Øvrig drift 

• Eksternt finasierede projekter (pkt. 2.1)

Til orientering for bestyrelsen, Rigsrevisionen og Ministeriet

7. Redegørelse for den udførte revision af udvalgte områder

I det følgende

… har vi til orientering for bestyrelsen, Rigsrevisionen 
og Ministeriet mere detaljeret redegjort for de udførte 
revisionshandlinger og resultatet heraf for udvalgte 
områder.
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7.1 Regnskabsaflæggelsesproces

Universitetet har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte 
regnskabsaflæggelsen, men de kan forbedres yderligere på visse områder

Årslukkebrev

Årsluk

Korrek-
tioner

Opstilling af 
res+bal

Øvrig 
rapporter-

ing

Noter og 
opgørelser

Vi overvejer de processer og interne kon-
troller, som koncernen har implementeret 
til sikring af et hensigtsmæssigt regnskabs-
grundlag for regnskabet. Vi har kontrolle-
ret, at der foreligger et passende grundlag 
til at identificere og opgøre de nødvendige 
klassificeringer mv.

Risici
- Risiko for fejl som følge af fejl i egen-

udviklet regnskabsmodel i Excel
- Risiko for fejl/mangler i forbindelse med 

layoutprocessen
- Risiko for fejl relateret til manuelle efter-

posteringer 

Observationer
Vi har ikke konstateret forhold under vores 
revision af regnskabsopstillingen, og det er 
vores vurdering, at universitetet fortsat har 
hensigtsmæssige forretningsgange og in-
terne kontroller på området, men vi anbe-
faler fortsat at fokusere på muligheder for 
automatisering af flere processer i for-
bindelse med udarbejdelse af periode- og 
årsregnskaber. 

Konklusion
Det er vores vurdering, at regnskabet er 
compliant med gældende lovgivning og 
krav, samt at det er i overensstemmelse 
med den underliggende bogføring.

Korrektioner

Vi har kontrolleret alle væsentlige efterposteringer (>4 
mio.kr.). Revisionen af korrektioner har ikke givet 
anledning til bemærkninger.

Vi har gennemgået KU’s egen interne liste over iden-
tificerede fejl ifm. opstillingen af årsrapporten, og har i 
den forbindelse ikke identificeret væsentlige fejl, lige-
som KU selv opfatter disse som uvæsentlige – enkeltvis 
og samlet.

Opstilling af resultatopgørelse og balance

Regnskabet opstilles ved brug af egenudviklet Excel-
model og kopieres over i grafisk model.

Vi har kontrolleret sammenhængen til underliggende 
bogføring, samt til endeligt regnskab og valideret 
formler i Excel-arket.

Vi anbefaler fortsat at fokusere på muligheder for auto-
matisering af flere processer i forbindelse med udar-
bejdelse af periode- og årsregnskaber. 

Øvrig rapportering

Den øvrige proces omkring årsrapporten, herunder 
ledelsesberetningen.

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen for at påse, at 
informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i 
øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores 
revision. 
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7.2 Delregnskaber

Gennemgang af KU’s delregnskaber, til rapportering af årsrapporten til ministeriet

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

Vi har i forbindelse med KU’s rapportering af årsrapporten til ministeriet stikprøvevist gennemgået opdelingen i 
KU’s delregnskaber mv. Resultatet af de enkelte delregnskaber er i lighed med tidligere år forbundet med skøn, 
fortrinsvist vedrørende omkostningsallokeringer, herunder fx husleje, løn og eksterne omkostninger i relation til 
forskning og uddannelse.

Koncernøkonomi har endvidere analyseret resultatet af de enkelte delregnskaber. Vi har som led i revisionen 
stikprøvevis analyseret regnskabsgrundlaget. 

Ministeriet har på baggrund af et tværgående projekt besluttet, at fælles registreringsramme skal implementeres i 
2020. Endvidere arbejder KU på at implementere en ny budgetmodel, og det forventes, at tiltagene omkring 
registrering og budgettering vil kvalificere disse skøn yderligere i det fremadrettede.

Risiko
Delregnskaber kan ikke opgøres fuld-
stændigt og nøjagtigt

Vurdering af interne processer
Vi har konstateret, at der generelt er 
passende kontroller vedr. kontering og 
regnskabsaflæggelse på delregnskaber.

Observationer 
Vi har ikke konstateret væsentlige 
mangler i KU’ tilrettelagte kontroller og 
processer.

Konklusion
Vi har ikke konstateret væsentlig fejl-
information i relation til konteringen på 
delregnskaberne.
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7.3 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

Ved revisionen af materielle anlægsaktiver har vi ved stikprøvevis kontrol og interview påset, at

• KU har etableret en årlig kontrol af anlægsaktivernes tilstedeværelse og værdi

• anlægscontrollere foretager daglig kontrol og godkendelse af klassificeringen (anlægsgruppe og delregnskab) 
af nye anlæg (gennem DDI)

• ultimo hver måned foretager regnskabsafdelingen en kontrol af månedens bogføring for at sikre, at der ikke er 
udgiftsført fakturaer, som skulle have været bogført som anlægsanskaffelse. I Navision udtrækkes månedens 
posteringer større end kr. 90 t.kr.

• KU har etableret procedurer for månedligt kontrol af afstemning mellem anlægsmodulet, og Navision.

Vi har i forbindelse med vores revision efterprøvet, at KU’s forretningsgange og interne kontroller medvirker til at 
sikre tilstedeværelse og værdiansættelse af KU’s anlægsmasse er gennemført betryggende og i overensstemmelse 
med den beskrevne forretningsgang. Vi har derudover kontrolleret, at forretningsgange og interne kontroller for 
aktiveringsgrænser er overholdt.

Det er vores opfattelse, at administrationen af anlægsområdet i lighed med tidligere år er betryggende, idet vi 
ikke har konstateret væsentlige fejl.

Risiko
Anlægsaktiver er fejlagtigt bogført som 
driftsomkostninger, eller aktiveret i 
forkert anlægsgruppe ift. anlæggets 
beskaffenhed

Vurdering af interne processer
Vi har fundet at processerne er 
tilstrækkelige i lighed med tidligere år.

Observationer
Ingen væsentlige fejl identificeret.

Konklusion
Samlet konkluderer vi at materielle og 
immaterielle anlægsaktiver er 
indregnet og præsenteret korrekt, og vi 
har ikke identificeret væsentlige fejl.

Vi har ikke konstateret væsentlige fejl, og processerne har generelt fungeret 
betryggende i året
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7.4 Indtægter

Indtægter vedrørende uddannelsestilskud, forskningstilskud, basistilskud

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

Ved revisionen har vi kontrolleret følgende forhold:

• De indregnede finanslovsindtægter er i overensstemmelse med finanslovsbevillingen og tillægsbevillingen

• KU har erhvervet ret til indtægterne

• 12-dels raterne er indregnet i korrekt periode

• Tillægsbevillingen er afstemt til underliggende dokumentation og indregnet i korrekt periode.

Vurderingen er sket på baggrund af en vurdering af KU’ forretningsgange for afstemning til underliggende doku-
mentation, herunder finanslovsbevilling og opgørelser sendt fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i 
relation til taxametertilskud, basisforskningstilskud og andre statslige tilskud.

I relation til grundlaget for finanslovsindtægterne har vi foretaget følgende handlinger:

• Gennemgået KU’ forretningsgangsbeskrivelse for opgørelse af STÅ

• Herunder kontrol af registrering og ændring af karakterer

• Testet denne kontrol.

Risiko
Uddannelses- og forskningsaktiviteter 
indregnes i forkert periode eller med 
forkert beløb.

Vurdering af interne processer
Vi har fundet at processerne er til-
strækkelige i lighed med tidligere år.

Observationer
Vi har ikke konstateret væsentlige 
mangler i KU’ tilrettelagte kontroller og 
processer.

Konklusion
Vi har ikke konstateret væsentlig fejl-
information i relation til uddannelses-
tilskud, forskningstilskud eller basis-
tilskud.
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7.5 Gager og lønninger

Vi finder et passende kontrolmiljø i relation til løn – med forbedringsmuligheder – og 
stikprøvevis kontrol af enkeltsager har ikke givet anledning til bemærkninger

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

Rigsrevisionen har ansvaret for revisionen af Statens Lønsystem SLS. Rigsrevisionens revisionsrapport om statens 
lønsystem bekræfter blandt andet, at lønbehandlingen i SLS sikrer korrekt lønudbetaling. Vi har derfor fokuseret 
vores revision mod KU’ grundlag for indberetninger til SLS, men har ikke efterregnet lønsedler genereret af SLS.

Som led i vores revision af KU’s årsrapport udfører vi revision af omkostninger til lønninger og gager. 

For perioden til og med juli 2018 henviser vi til revisionsprotokollat af 1. november 2018. For perioden fra 1. 
august - 31. december 2018 har vi udført følgende handlinger:

• Gennemgået KU’s procedurer vedrørende afstemning af omkostningsførte gager og løn, herunder stikprøvevis 
kontrolleret de månedlige afstemninger til underliggende dokumentation

• Gennemgået KU’s analyse af lønomkostninger med årsagsforklaringer for væsentlige afvigelser mv. 

• Stikprøvevist afstemt løn til bestyrelse og ledere til underliggende kontrakter, lønsedler mv.

KU har i lighed med tidligere besluttet ikke at indregne den sidste lønkørsel med en lønomkostning på 12 mio.kr. 
vedrørende december 2018, som først blev bogført i januar 2019. Tilsvarende blev lønkørsel på 8,5 mio.kr. i 
december 2017 ikke periodiseret, og er derfor medtaget i årsregnskabet for 2018. Differencen på 3,5 mio.kr. er 
uvæsentlig.

Risiko
Fejlbehæftet lønudbetalinger som følge 
af fejl i stamdata, samt ikke-godkendte 
transaktioner som følge af manglende 
systemunderstøttet godkendelsespro-
cedure i SLS. 

Vurdering af interne processer
Vi har fundet at processerne er til-
strækkelige i lighed med tidligere år.

Observationer
Vi har ikke konstateret væsentlige 
mangler i KU’ tilrettelagte kontroller og 
processer.

Konklusion
Vi har ikke konstateret væsentlig fej-
linformation i relation til gager og løn-
ninger.
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7.6 Bygningsdrift og tilhørende hensættelse

Det er vores vurdering at administrationen af anlægsområdet er betryggende

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

Ved revisionen af bygningsdrift har vi kontrolleret følgende forhold:

• KU’s disponerings- og frigivelsesregler følges

• Der er procedurer for fastlæggelse af budget, prognoser samt opfølgning i forhold til realiserede omkostninger

• Der er procedurer, som sikrer korrekt periodisering af bygningsdriften.

Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at der stadigvæk er uenigheder med Bygningsstyrelsen på større
byggesager. KU har modtaget fakturaer fra Bygningsstyrelsen på 74 mio.kr., men har kun betalt 61 mio. kr., eftersom KU
mener, at betalingen er det aftalte beløb.

KU er uenige i Bygningsstyrelsens krav, men vurderer samtidig, på grund af sagens natur og dens usikkerhed, at beløbet skal
indregnes som bygningsdrift og anden gæld i årsregnskabet for 2018. Samtidig bliver sagen omtalt i noten om
eventualaktiver. Dette har medført usikkerhed om indregning af de uafklarede sager på 13 mio.kr., hvor indregningen vil
indebære et skøn, idet KU helt eller delvist forventer at få reduceret lejen til et niveau svarende til den oprindelige aftale.

Vi har endvidere konstateret, at i forbindelse med lejemål knyttet til Aktstykke 148 (Statens Naturhistoriske Museum), har
KU ikke modtaget opkrævning fra Bygningsstyrelsen for 3. og 4. kvartal 2018 som forventet. Differencen mellem forventning
og aktuel opkrævning udgør 5,8 mio. kr., hvor KU har betalt et højere beløb end forventet. Dette skyldes primært lejefrihed
som ikke er modtaget. Vi har fået oplyst, at KU har modtaget bekræftelse fra Bygningsstyrelsen, at KU vil modtage en
kreditnota på 5,8 mio. kr. vedrørende fejlopkrævning i 2018.

Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling og anbefaler, at KU foretager en løbende vurdering af sagen og
understøtter vurderingen med KU’s advokats vurdering.

Risiko

Risiko for at bygningsdrift er fejlbehæftet 
grundet forkert periodisering.

Hensættelser vedrørende uafklarede 
regninger fra Bygningsstyrelsen er fejl-
behæftede

Vurdering af interne processer
Vi har fundet at processerne er 
tilstrækkelige i lighed med tidligere år.

Observationer
KU er uenige med Bygningsstyrelsen om 
opkrævninger på større byggesager. Disse 
er blevet hensat til i årsregnskabet for 
2018. Vi er enige i den regnskabsmæssige 
behandling.

Vi har konstateret, at opkrævninger vedr. 
lejemål knyttet til Aktstykke 148 ikke er 
opkrævet som forventet for 3. og 4. 
kvartal. Dette har medført en manglende 
reducering af omkostninger på 5,8 mio. kr.

Konklusion
Vi har ikke konstateret væsentlig
fejlinformation i relation til bygningsdrift, 
udover den rapporterede ikke-korrigerede 
fejl vedrørende lejemål tilknyttet Aktstykke 
148. Der er fortsat behov for at have 
opmærksomhed på sagerne mod 
Bygningsstyrelsen.
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	Udtalelse om 
	Udtalelse om 
	Udtalelse om 
	juridisk
	-
	kritisk 
	revision og 
	forvaltnings
	-
	revision

	Revisionen 
	Revisionen 
	har omfattet aktivitets
	-
	og ressourcestyring, mål
	-
	og resultatstyring, styring af offentlige indkøb, løn og 
	ansæt
	-
	telsesforhold
	, 
	indtægtsdækket 
	virksomhed samt processer 
	vedrørende rejseafregning. Vi 
	har afgivet 
	udtalelse 
	om, at 
	den foretagne revision ud fra en vurdering af 
	væsentlighed 
	og risiko ikke har givet anledning til 
	væsentlige 
	bemærk
	-
	ninger
	. 
	Det skal dog bemærkes, at KU fem år i træk har haft 
	betydelige positive budgetafvigelser. Se også s. 528 for 
	nærmere omtale.

	Vi 
	Vi 
	har i henhold til definitionerne i SOR, med høj grad af 
	sik
	-
	kerhed
	konkluderet, at 
	dispositioner inden for 
	de 
	undersøgte 
	områder er i 
	overensstemmelse 
	med relevante 
	bestemmelser 
	i bevillinger, 
	love 
	og 
	forskrifter 
	samt indgåede aftaler og 
	sædvanlig 
	praksis. 
	Høj 
	grad af sikkerhed giver en høj 
	sikker
	-
	hed
	, men giver ikke en absolut sikkerhed for at reglerne er 
	overholdt.


	Figure
	Figure
	Figure
	Link

	Økonomisk udvikling og 
	Økonomisk udvikling og 
	Økonomisk udvikling og 
	going
	concern

	Årets resultat er 
	Årets resultat er 
	128 mio.kr
	. højere end oprindeligt 
	forven
	-
	tet
	. KU’ resultat for 2018 udgør 266 
	mio.kr
	. 
	sammenlignet 
	med 304 
	mio.kr
	. for 2017. Årets udvikling kan primært 
	henføres til netto finansielle poster, som i 2017 var 
	en 
	ind
	-
	tægt
	på 34 
	mio.kr
	. mod en omkostning på 5 
	mio.kr. i 2018. 

	Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret forhold, 
	Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret forhold, 
	der indikerer, at der i 2018 og perioden frem til regnskabets 
	aflæggelse, er truffet dispositioner, der bringer universitetets 
	videreførelse i fare.



	Slide
	Span
	521
	521
	521


	© Deloitte 2019
	© Deloitte 2019
	© Deloitte 2019


	1.1 Ledelsens påtegninger
	1.1 Ledelsens påtegninger
	1.1 Ledelsens påtegninger


	Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger
	Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger
	Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger


	Ledelsespåtegning
	Ledelsespåtegning
	Ledelsespåtegning

	Ledelsen skal iht. lovgivningen afgive 
	Ledelsen skal iht. lovgivningen afgive 
	en påtegning på årsrapporten, hvori det 
	bekræftes, at:

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Årsrapporten er blevet godkendt.


	•
	•
	•
	Årsregnskabet 
	i alle væsentlige 
	henseender er rigtigt, dvs. 
	udar
	-
	bejdet
	i overensstemmelse med 
	statens 
	regnskabsregler, herunder at 
	målopstillingen og afrapportering på 
	strategisk rammekontrakt er 
	fyldestgørende.


	•
	•
	•
	Årsrapporten indeholder en 
	ledel
	-
	sesberetning
	og afrapportering på 
	strategisk rammekontrakt, som 
	indeholder en retvisende 
	rede
	-
	gørelse
	og de relevant forhold og at 
	de dispositioner, som er omfattet af 
	regnskabsaflæggelsen, er i 
	overens
	-
	stemmelse
	med love og andre 
	for
	-
	skrifter
	mv.


	•
	•
	•
	Der er etableret forretningsgange, 
	der sikrer en økonomisk 
	hensigts
	-
	mæssig
	forvaltning af de midler, der 
	er omfattet af årsrapporten.
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	Vi har 
	Vi har 
	Vi har 
	Vi har 
	Vi har 
	ifm
	.
	vores revision udført revisions
	-
	handlinger i overensstemmelse med 
	gæl
	-
	dende
	love og revisionsstandarder 
	ved
	-
	rørende
	ledelsens påtegninger på 
	årsrap
	-
	porten
	, ledelsens regnskabserklæring og 
	besvigelser
	.




	Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
	Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
	Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
	Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
	Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
	vores revision har identificeret
	fejl i 
	års
	-
	regnskabet
	som følge af 
	besvigelser/regn
	-
	skabsmanipulation eller misbrug af 
	univer
	-
	sitetets
	aktiver.






	Direktionens regnskabserklæring
	Direktionens regnskabserklæring
	Direktionens regnskabserklæring

	Som 
	Som 
	led i revisionen 
	har direktionen 
	afgivet en regnskabserklæring over for 
	os vedrørende 
	årsregnskabet for 2018. 
	Direktionen har bl.a. bekræftet
	, 
	at:

	•
	•
	•
	•
	Statstilskuddet 
	er anvendt i 
	over
	-
	ensstemmelse
	med de givne 
	vilkår
	, 
	og at tilskudsgrundlaget er opgjort i 
	overensstemmelse med gældende 
	regler
	.


	•
	•
	•
	KU’s forvaltning 
	vurderes at 
	være 
	tilrettelagt i overensstemmelse med 
	principperne for god offentlig 
	økono
	-
	mistyring
	og sikrer, at KU er 
	spar
	-
	sommelig
	, produktiv og effektiv
	.


	•
	•
	•
	KU har efter ledelsens opfattelse 
	overholdt lovgivningen, og 
	forvalt
	-
	ningen
	har været økonomisk 
	hen
	-
	sigtsmæssig
	.



	Endvidere 
	Endvidere 
	har 
	direktionen 
	erklæret, at 
	fejl, der er 
	konstateret under 
	revi
	-
	sionen
	, er rettet i årsregnskabet.


	Forespørgsler om besvigelser
	Forespørgsler om besvigelser
	Forespørgsler om besvigelser

	Det er ved lov pålagt os at indhente 
	Det er ved lov pålagt os at indhente 
	udtalelser fra den daglige og øverste 
	ledelse om eventuelle konstaterede 
	eller formodede besvigelser eller fejl
	-
	informationer.

	Direktionen og bestyrelsen har oplyst 
	Direktionen og bestyrelsen har oplyst 
	over for os, at de ikke har kendskab til 
	besvigelser, påståede besvigelser eller 
	formodninger om besvigelser, ligesom 
	der ikke vurderes at være særlig risiko 
	for væsentlige fejl i KU’s årsregnskab 
	som følge af regnskabsmanipulation 
	eller misbrug af universitetets aktiver.

	Vi vil drøfte risikoen for besvigelser 
	Vi vil drøfte risikoen for besvigelser 
	med bestyrelsen på mødet den 8. april 
	2019. 
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	1.2 
	Ledelsesberetning, afrapportering på strategisk rammekontrakt og anden 
	compliance


	Generelt høj kvalitet i ledelsesberetningen, afrapportering på strategisk rammekontrakt 
	Generelt høj kvalitet i ledelsesberetningen, afrapportering på strategisk rammekontrakt 
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	og overholdelse af gældende lovgivning
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	Vi har til brug for bestyrelsens overvejelse med
	Vi har til brug for bestyrelsens overvejelse med
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	taget visse
	nærmere informationer om ledelses
	-
	beretningen, afrapportering på strategisk 
	rammekontrakt og anden 
	compliance
	.




	Vores 
	Vores 
	Vores 
	Vores 
	Vores 
	revision har ikke omfattet 
	ledelsesbe
	-
	retningen og
	afrapportering på strategisk 
	rammekontrakt (ledelses
	-
	beretningen) 
	i 
	årsrapporten. 

	Statens regnskabsregler kræver imidlertid, at vi 
	Statens regnskabsregler kræver imidlertid, at vi 
	gennemlæser ledelsesberetningen for at påse, at 
	informationerne i ledelsesberetningen er i 
	over
	-
	ensstemmelse
	med årsregnskabet og de 
	infor
	-
	mationer
	, som vi i øvrigt er blevet bekendt med 
	i forbindelse med vores revision. 

	Denne gennemlæsning omfatter også en 
	Denne gennemlæsning omfatter også en 
	vur
	-
	dering
	af, om ledelsesberetningen indeholder de 
	oplysninger, som i henhold til statens regn
	-
	skabsregler skal indgå i ledelsesberetningen. Vi 
	har
	desuden som led i forvaltningsrevisionen 
	foretaget gennemgang af afrapportering på 
	strategisk rammekontrakt (den del der indgår i 
	årsrapporten).




	Vi
	Vi
	Vi
	Vi
	Vi
	har kontrolleret, at ledelsen overholder pligter 
	i henhold til lovgivningen i relation til statens 
	regnskabsregler.




	Vi har kontrolleret, at årsrapporten
	Vi har kontrolleret, at årsrapporten
	Vi har kontrolleret, at årsrapporten
	Vi har kontrolleret, at årsrapporten
	Vi har kontrolleret, at årsrapporten
	er aflagt i 
	overensstemmelse med relevante
	vejledninger.
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	(kap. 3)
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	og revision 
	(kap. 4)
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	Indkøb 
	Indkøb 
	Indkøb 

	KU 
	KU 
	har i 2018 arbejdet med forbedring 
	af bl.a. 
	indkøbspolitik og rapportering, 
	og 
	KU’s 
	indsat
	-
	ser
	på området er omtalt i 
	ledelsesberetningen. 
	Se endvidere pkt. 4.2
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	Indtægtsdækket virksomhed
	Indtægtsdækket virksomhed
	Indtægtsdækket virksomhed
	Akkumuleret resultat er oplyst korrekt i 
	årsrap
	-
	porten
	, og er positivt. Nærmere beskrivelse af den 
	udførte revision fremgår af 
	pkt. 4.4.
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	GDPR
	GDPR

	Vi har forespurgt, om KU har 
	Vi har forespurgt, om KU har 
	tilrette
	-
	lagt
	processer i forhold til 
	overhold
	-
	else
	af Persondataforordningen, 
	tes
	-
	tet
	brugeradgange i relevante it
	-
	systemer, og i ledelseserklæringen er 
	det bekræftet, at der ikke har været 
	overtrædelser af forordningen eller 
	henvendelser fra Datatilsynet. Vores 
	revision har ikke omfattet en særlig 
	revisionsmæssig indsats ift. 
	overhold
	-
	elsen
	af GDPR.
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	Forskningsinfrastruktur
	Forskningsinfrastruktur

	KU 
	KU 
	overholder EU’s regler for 
	stats
	-
	støtte
	og har opgjort deres 
	forsk
	-
	ningsinfrastruktur
	og vurderet, at 
	dette er 
	accessorisk. Ingen 
	bemærk
	-
	ninger
	hertil
	.
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	Saldobalance
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	post(er)



	2018
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	2017
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	2017
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	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision




	Indtægter og tilg. fra til
	Indtægter og tilg. fra til
	Indtægter og tilg. fra til
	Indtægter og tilg. fra til
	Indtægter og tilg. fra til
	-
	skudsfinansierede
	aktivi
	-
	teter
	indregnes med for højt 
	beløb (F)(JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er afholdt omkostninger på 
	projekterne, der ikke er 
	tilskudsberettigede.






	Eksternt 
	Eksternt 
	Eksternt 
	Eksternt 
	finansierede 
	projekter



	Vi har gennemgået forretningsgange, kontroller, projekter
	Vi har gennemgået forretningsgange, kontroller, projekter
	Vi har gennemgået forretningsgange, kontroller, projekter
	Vi har gennemgået forretningsgange, kontroller, projekter
	-
	klæringer
	, foretaget stikprøver mv. Vi henviser til afsnit 2.1 
	samt 6.4 for nærmere beskrivelse af vores gennemgang. 




	Omkostninger er i forkert 
	Omkostninger er i forkert 
	Omkostninger er i forkert 
	Omkostninger er i forkert 
	Omkostninger er i forkert 
	regnskabsperiode (F) 
	Bevillingskontrol (JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Omkostninger indregnes ikke på 
	det reelle afholdelsestidspunkt.






	Omkostninger
	Omkostninger
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	Omkostninger



	Vi har konstateret, at KU har tilrettelagt flere lag af kontroller, 
	Vi har konstateret, at KU har tilrettelagt flere lag af kontroller, 
	Vi har konstateret, at KU har tilrettelagt flere lag af kontroller, 
	Vi har konstateret, at KU har tilrettelagt flere lag af kontroller, 
	der sikrer indregning i korrekt periode, inkl. 
	Omkostningsgod
	-
	kendelse, 
	controlling
	og omkostningsanalyser. Vores revision 
	har ikke givet anledning til bemærkninger.




	Hensættelser vedrørende 
	Hensættelser vedrørende 
	Hensættelser vedrørende 
	Hensættelser vedrørende 
	Hensættelser vedrørende 
	uafklarede regninger fra 
	Bygningsstyrelsen er 
	fejl
	-
	behæftede
	(F)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Hensættelsen er indregnet med 
	for høj eller for lav værdi.






	Hensættelser
	Hensættelser
	Hensættelser
	Hensættelser



	I/A
	I/A
	I/A
	I/A



	Vi har modtaget ledelsens notat der beskriver KU’s vurdering 
	Vi har modtaget ledelsens notat der beskriver KU’s vurdering 
	Vi har modtaget ledelsens notat der beskriver KU’s vurdering 
	Vi har modtaget ledelsens notat der beskriver KU’s vurdering 
	af sagen med Bygningsstyrelsen. Vi kan tilslutte os den 
	regn
	-
	skabsmæssig
	behandling af og oplysninger om de uafklarede 
	regninger fra Bygningsstyrelsen, men vurderer at KU skal 
	have fokus på området og sagerne, herunder også på 
	aktstykke 148 som har medført ikke
	-
	korrigeret fejl i 2018. Se 
	endvidere afsnit 7.6.




	It
	It
	It
	It
	It
	-
	miljøet sikrer ikke en 
	retvisende regnskabs
	-
	rapportering (F)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko for, at der ikke er 
	sikret fornødne generelle it
	-
	kontroller til at minimere risici 
	for fejl.






	Tværgående
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	Tværgående



	De generelle it
	De generelle it
	De generelle it
	De generelle it
	-
	kontroller, KU varetager, 
	er 
	overordnet 
	hensigtsmæssigt udformet og opretholdt. 
	Vi henviser til 
	protokol af 1. november 2018 for nærmere uddybning.




	Ledelsens tilsidesættelse af 
	Ledelsens tilsidesættelse af 
	Ledelsens tilsidesættelse af 
	Ledelsens tilsidesættelse af 
	Ledelsens tilsidesættelse af 
	kontroller (formodet risiko) 
	(F)(JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er en formodet betydelig 
	risiko for, at ledelsen 
	tilside
	-
	sætter
	det interne kontrolmiljø 
	mhp
	. at begå besvigelser.






	Tværgående
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	Tværgående
	Tværgående



	Vi har ikke i forbindelse med den udførte revision konstateret, 
	Vi har ikke i forbindelse med den udførte revision konstateret, 
	Vi har ikke i forbindelse med den udførte revision konstateret, 
	Vi har ikke i forbindelse med den udførte revision konstateret, 
	at kontroller er tilsidesat.






	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	-
	kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici
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	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	KUs
	tilrettelagte processer
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	Der 
	Der 
	Der 
	er afholdt omkostninger på projekterne, der ikke er 
	tilskudsberettigede


	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige 
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige 
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige 
	observationer

	Eksternt finansierede projekter er en af KU’s største 
	Eksternt finansierede projekter er en af KU’s største 
	ind
	-
	tægtskilder
	. 
	Indtægter på eksternt 
	finansierede 
	projekter 
	for
	-
	udsætter
	, at KU kan 
	dokumentere
	, at de aftalte aktiviteter er 
	gennemført, og at løn
	-
	og driftsomkostninger samt evt. 
	over
	-
	head
	er 
	dokumenteret 
	i henhold til projektets 
	bevillingsbe
	-
	tingelser
	. 
	Den skønnede hensættelse til egenfinansiering er 
	på niveau med sidste år, og er ikke kompleks. 

	Revisionen har omfattet en kombineret revisionsstrategi, 
	Revisionen har omfattet en kombineret revisionsstrategi, 
	her
	-
	under
	test af processer, kontroller, stikprøve på manuelle 
	posteringer og omposteringer, gennemgang af beregnet 
	hen
	-
	sættelse
	pr. 31.12, samt særskilt revision af en række 
	projektregnskaber.

	KU har etableret tilstrækkeligt effektive forretningsgange 
	KU har etableret tilstrækkeligt effektive forretningsgange 
	med henblik på at sikre, at eksternt finansierede projekter 
	forvaltes på forsvarlig vis, samt at regnskabet i al 
	væsentlighed afspejler de underliggende registreringer og 
	transaktioner. 

	Vi 
	Vi 
	har i 
	2018 
	afgivet 
	44 
	særskilte erklæringer 
	vedrørende 
	projekter for EU samt andre eksterne 
	bevillingsgivere 
	om 
	anvendte projektmidler, hvoraf 
	22 af erklæringerne 
	har givet 
	anledning til 
	fremhævelser 
	eller 
	bemærkninger. Disse 22 
	fremhævelser eller bemærkninger udgøres hovedsageligt (18 
	ud af 22) af fejl relateret til brugen af time 
	sheets
	. Vi mener 
	at denne fejlprocent bør kunne reduceres med en mere 
	målrettet opfølgning. 

	Fejlene vedrører primært formalia (overholdelse af frister, 
	Fejlene vedrører primært formalia (overholdelse af frister, 
	rettidige udfyldte og godkendte 
	timesheets
	mv.), hvorfor 
	revisionsstrategien er forblevet uændret 
	fsva
	KU’s 
	årsregn
	-
	skab
	.
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	Fejlbehæftet værdiansættelse af 
	tilgode
	-
	havende
	fra igangværende
	tilskudsaktiviteter 
	som følge af, at grundlaget for opgørelsen af 
	merforbrug og hensættelse til 
	egenfinan
	-
	siering
	er fejlbehæftet, samt at registrerede 
	omkostninger ikke er tilskudsberettigede




	Såfremt administrationen
	Såfremt administrationen
	Såfremt administrationen
	Såfremt administrationen
	Såfremt administrationen
	af eksterne til
	-
	skudsprojekter
	er utilstrækkelig, er der øget 
	risiko for regelbrud, tilbagebetalingskrav, 
	udeholdelse
	fra at søge midler i fremtiden og 
	omfattende omdømmetab.




	I tillæg til afgivelsen af en række projekt
	I tillæg til afgivelsen af en række projekt
	I tillæg til afgivelsen af en række projekt
	I tillæg til afgivelsen af en række projekt
	I tillæg til afgivelsen af en række projekt
	-
	erklæringer,
	har vi testet kontrolmiljøet 
	om
	-
	kring
	ekstern virksomhed, stikprøvevist testet 
	manuelle posteringer og omposteringer, samt 
	gennemgået hensættelsen til 
	egenfinansie
	-
	ring
	for 2018.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Vi har fortsat bemærkninger på baggrund af 
	Vi har fortsat bemærkninger på baggrund af 
	vores projekterklæringer, herunder at
	der i 
	50% af vores afgivne projekterklæringer er 
	konstateret afvigelser.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion

	Vi har ikke konstateret
	Vi har ikke konstateret
	væsentlig 
	fejlinforma
	-
	tion
	ifm
	. vores revision, men har dog 
	obser
	-
	vationer
	på området. Se også pkt. 6.4.
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	Eksterne tilskud (indtægter)
	Eksterne tilskud (indtægter)
	Eksterne tilskud (indtægter)
	Eksterne tilskud (indtægter)
	Eksterne tilskud (indtægter)



	3.058
	3.058
	3.058
	3.058



	2.913
	2.913
	2.913
	2.913



	+145/5%
	+145/5%
	+145/5%
	+145/5%




	Tilgodehavender fra igangværende 
	Tilgodehavender fra igangværende 
	Tilgodehavender fra igangværende 
	Tilgodehavender fra igangværende 
	Tilgodehavender fra igangværende 
	tilskudsaktiviteter



	673
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	+73/12%
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	Forudbetalte
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	Forudbetalte
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	bundne tilskud
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	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
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	-
	-
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	-
	6,8 point
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	Tilgodehavender
	hos 
	projektsamarbejdspartnere



	247
	247
	247
	247



	224
	224
	224
	224



	+23/10% 
	+23/10% 
	+23/10% 
	+23/10% 
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	Indsigt og anbefaling

	I 2018 er KU’s indtægter fra forskning, finansieret af eksterne 
	I 2018 er KU’s indtægter fra forskning, finansieret af eksterne 
	bevillingsgivere, for første gang større end indtægterne fra forskning 
	finan
	-
	sieret
	fra finansloven.

	Det er fortsat vores vurdering, at KU med fordel kan centralisere, 
	Det er fortsat vores vurdering, at KU med fordel kan centralisere, 
	digitali
	-
	sere
	og automatisere udvalgte projektadministrations
	-
	funktioner med 
	hen
	-
	blik
	på at effektivisere, øge produktiviteten samt kvaliteten i styringen 
	-
	fra 
	ansøgning til afslutning. Vi anbefaler fortsat, at KU overvejer at øge kontrol
	-
	indsatsen særligt i forhold til time 
	sheets
	, herunder at det overvejes, om 
	disse kan systemunderstøttes. KU har oplyst, at der i den fremtidige budget
	-
	model og opfølgning også vil være øget fokus på 
	bla
	. 
	indirekte 
	følgeomkostninger.
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	2.2 Nærmere oplysninger om betydelige revisionsrisici og fokusområder
	2.2 Nærmere oplysninger om betydelige revisionsrisici og fokusområder
	2.2 Nærmere oplysninger om betydelige revisionsrisici og fokusområder


	Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (formodet risiko) 
	Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (formodet risiko) 
	Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (formodet risiko) 
	–
	ingen observationer


	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

	En 
	En 
	ledelse indtager generelt set en stilling, hvor det er muligt for den at begå besvigelser, fordi den kan 
	manipulere 
	regn
	-
	skabsmaterialet
	og udarbejde manipulerede regnskaber ved at tilsidesætte kontroller, der ellers synes at fungere 
	effektivt. 
	Incitamentet kan være til stede, idet ledelsens aflønning består af et variabelt 
	element.

	Vi har drøftet dette med medlemmer af ledelsen og andre. Vi har overvejet muligheden for manglende neutralitet i 
	Vi har drøftet dette med medlemmer af ledelsen og andre. Vi har overvejet muligheden for manglende neutralitet i 
	regn
	-
	skabsmæssige
	vurderinger og skøn, herunder analyseret væsentlige regnskabsmæssige skøn som fx test af feriepenge
	-
	hensættelse, brugstider på anlægsaktiver, hensættelser i relation til retssager og opgørelse af reetablering 
	af 
	indretning af 
	lejede lokaler ved 
	fraflytning
	.

	Vi har vurderet interne kontroller for årsafslutnings
	Vi har vurderet interne kontroller for årsafslutnings
	-
	og rapporteringsprocessen. Vi har derudover testet posteringer og 
	kon
	-
	troller
	for betydelige usædvanlige transaktioner.

	Vi har for at imødegå risikoen testet posteringer omkring balancedagen og regnskabsafslutningen, idet erfaringen viser, at 
	Vi har for at imødegå risikoen testet posteringer omkring balancedagen og regnskabsafslutningen, idet erfaringen viser, at 
	risikoen for tilsidesættelse er mere sandsynlig i denne periode. 

	Usædvanlige transaktioner
	Usædvanlige transaktioner

	Der har i løbet af året ikke været usædvanlige transaktioner.
	Der har i løbet af året ikke været usædvanlige transaktioner.
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	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Ledelsens tilsidesættelse af kontroller 
	Ledelsens tilsidesættelse af kontroller 
	ud
	-
	gør
	ifølge ISA 240 altid en betydelig risiko. 
	I dette afsnit beskriver vi de specifikke 
	områder, der medfører risiko for 
	tilside
	-
	sættelse
	.




	Vi har pligt til
	Vi har pligt til
	Vi har pligt til
	Vi har pligt til
	Vi har pligt til
	at 
	udføre
	revisionshandlinger 
	for at identificere eventuelle tilfælde
	af 
	ledelsens tilsidesættelse af kontroller. Vi 
	beskriver i dette afsnit de handlinger og de 
	områder, vi har haft fokus på
	.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Vi har ingen observationer
	Vi har ingen observationer
	vedrørende 
	ledelsens tilsidesættelse af kontroller
	.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion

	Vi har
	Vi har
	ikke identificeret fejl eller mangler, 
	som følge af ledelsens tilsidesættelse af 
	kontroller. Vores udførte revision har ikke 
	givet anledning til bemærkninger.
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	2.3 Besvigelsesrisiko
	2.3 Besvigelsesrisiko
	2.3 Besvigelsesrisiko


	Forespørgsler om besvigelsesrisiko har ikke givet anledning til særskilte revisionsrisici
	Forespørgsler om besvigelsesrisiko har ikke givet anledning til særskilte revisionsrisici
	Forespørgsler om besvigelsesrisiko har ikke givet anledning til særskilte revisionsrisici


	Drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigelser
	Drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigelser
	Drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigelser

	Vi har med 
	Vi har med 
	bestyrelsesformandsskabet og den administrative ledelse drøftet 
	risikoen for at 
	KU’s 
	regnskab indeholder 
	væsentlig 
	fejlinformation som følge af besvigelser.

	Formålet er at opnå en bedre forståelse af ledelsens vurdering af risiciene forbundet med besvigelser, samt for at opnå 
	Formålet er at opnå en bedre forståelse af ledelsens vurdering af risiciene forbundet med besvigelser, samt for at opnå 
	kendskab til 
	kontrolforanstaltninger
	, der er opsat for at imødegå disse risici
	.

	Ledelsen har overfor os bekræftet, at den ikke har kendskab til besvigelser i årets løb, ej heller til igangværende 
	Ledelsen har overfor os bekræftet, at den ikke har kendskab til besvigelser i årets løb, ej heller til igangværende 
	under
	-
	søgelser
	af formodede besvigelser.
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	Vi udfører vores
	Vi udfører vores
	Vi udfører vores
	Vi udfører vores
	Vi udfører vores
	revision med henblik på at 
	opnå høj grad af sikkerhed, men ikke 
	abso
	-
	lut
	sikkerhed for, at årsregnskabet ikke 
	indeholder væsentlig fejlinformation som 
	følge af besvigelser (tilsigtet) eller fejl (
	util
	-
	sigtet
	)
	.




	Ledelsen har orienteret
	Ledelsen har orienteret
	Ledelsen har orienteret
	Ledelsen har orienteret
	Ledelsen har orienteret
	os om, at der ikke 
	er identificeret eller indberettet væsentlige 
	forhold frem til underskrivelsen af 
	årsregn
	-
	skabet
	.




	Vi har drøftet overvejelserne om 
	Vi har drøftet overvejelserne om 
	Vi har drøftet overvejelserne om 
	Vi har drøftet overvejelserne om 
	Vi har drøftet overvejelserne om 
	besvigel
	-
	ser
	med den administrative ledelse
	på 
	mødet
	, og med bestyrelsesformand den 
	16. november
	2018.




	Vi vil også drøfte overvejelserne om 
	Vi vil også drøfte overvejelserne om 
	Vi vil også drøfte overvejelserne om 
	Vi vil også drøfte overvejelserne om 
	Vi vil også drøfte overvejelserne om 
	be
	-
	svigelser
	med bestyrelsen på mødet den 8. 
	april
	2019.






	Figure
	Figure
	Figure
	Link

	Bestyrelsens kendskab til besvigelser
	Bestyrelsens kendskab til besvigelser
	Bestyrelsens kendskab til besvigelser

	Bestyrelsen bekræfter ved underskrift af 
	Bestyrelsen bekræfter ved underskrift af 
	dette protokollat:

	•
	•
	•
	•
	At bestyrelsen er bekendt med sit ansvar for 
	udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og op
	-
	dage besvigelser, og er bekendt med, at selskabet har etableret funktionsadskillelse på alle områder


	•
	•
	•
	At der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser (regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver), 
	herunder fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser 


	•
	•
	•
	At bestyrelsen ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om 
	besvigel
	-
	ser
	, som kan have involveret ledelsen eller medarbejdere, og som kan have væsentlig betydning for årsregnskabet.
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	3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte)
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	Saldobalance
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	post(er)



	2018
	2018
	2018
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	2017
	2017
	2017
	2017



	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision




	Personaleomkostninger 
	Personaleomkostninger 
	Personaleomkostninger 
	Personaleomkostninger 
	Personaleomkostninger 
	udbetales med forkert 
	beløb (F)(JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko for, at KU udbetaler 
	lønninger, der ikke er i 
	overens
	-
	stemmelse
	med gældende love, 
	overenskomster og gældende 
	retsnormer






	Personale
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	Personale
	-
	omkostninger



	Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret 
	Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret 
	Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret 
	Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret 
	til
	-
	fælde
	, hvor KU har udbetalt løn, der ikke er i 
	overensstem
	-
	melse
	med gældende regler mm. Der er hensat til diverse 
	meromkostninger som følge af OK18.




	Uddannelses og 
	Uddannelses og 
	Uddannelses og 
	Uddannelses og 
	Uddannelses og 
	forsk
	-
	ningsaktiviteter
	indregnes 
	i forkert periode eller med 
	forkert beløb (F)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er uoverensstemmelse mellem 
	finanslovstilskud og indregnet tilskud 
	i regnskabet






	Taxameter
	Taxameter
	Taxameter
	Taxameter
	-
	, 
	basisforsknings
	-
	og andre 
	statslige 
	tilskud



	Vi har konstateret, at indtægter fra uddannelses
	Vi har konstateret, at indtægter fra uddannelses
	Vi har konstateret, at indtægter fra uddannelses
	Vi har konstateret, at indtægter fra uddannelses
	-
	og 
	forsk
	-
	ningsaktiviteter
	er indregnet iom. finansloven.




	Styring af offentlige 
	Styring af offentlige 
	Styring af offentlige 
	Styring af offentlige 
	Styring af offentlige 
	indkøb (FV)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko for, at KU ikke følger 
	retningslinjerne for styring af 
	offentlige indkøb






	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående



	Vi er enige i KU’s fortsatte fokus på indkøbsområdet, 
	Vi er enige i KU’s fortsatte fokus på indkøbsområdet, 
	Vi er enige i KU’s fortsatte fokus på indkøbsområdet, 
	Vi er enige i KU’s fortsatte fokus på indkøbsområdet, 
	her
	-
	under
	anbefaler vi fokus på udarbejdelse af indkøbspolitik 
	samt rapportering til ledelsen med anvendelse af indkøbs
	-
	rapporteringsværktøjet. Se nærmere i afsnit 6 (pkt. 6.3), 
	samt afsnit 4.2.




	Årsrapporten bliver 
	Årsrapporten bliver 
	Årsrapporten bliver 
	Årsrapporten bliver 
	Årsrapporten bliver 
	be
	-
	hæftet
	med fejl ifm. dens 
	udarbejdelse (F)(JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Risiko for, at KU ikke opstiller 
	årsregnskabet iht. gældende 
	lovgivning og vejledninger, samt at 
	der sker fejl ifm. opstilling eller 
	layout
	-
	proces






	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående



	Vi har gennemgået regnskabsudarbejdelsesprocessen og det 
	Vi har gennemgået regnskabsudarbejdelsesprocessen og det 
	Vi har gennemgået regnskabsudarbejdelsesprocessen og det 
	Vi har gennemgået regnskabsudarbejdelsesprocessen og det 
	opstillede regnskab og finder, at dette følger gældende 
	retningslinjer.






	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	-
	kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici
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	Figure
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	KUs
	tilrettelagte processer
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	3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte) 
	-
	fortsat
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	Saldobalance
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	-
	post(er)



	2018
	2018
	2018
	2018



	2017
	2017
	2017
	2017



	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision




	Anlæg aktiveres/driftsføres ikke 
	Anlæg aktiveres/driftsføres ikke 
	Anlæg aktiveres/driftsføres ikke 
	Anlæg aktiveres/driftsføres ikke 
	Anlæg aktiveres/driftsføres ikke 
	i overensstemmelse med 
	an
	-
	vendt
	regnskabspraksis (F)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Risiko for at anlæg ikke 
	aktiveres, eller at 
	aktive
	-
	rede
	anlæg burde være 
	driftsført






	Anlægsaktiver
	Anlægsaktiver
	Anlægsaktiver
	Anlægsaktiver



	Vi har erfaret, at KU’s processer for identifikation af 
	Vi har erfaret, at KU’s processer for identifikation af 
	Vi har erfaret, at KU’s processer for identifikation af 
	Vi har erfaret, at KU’s processer for identifikation af 
	udviklings
	-
	projekter
	, hvortil der skal ske registrering af løn, ikke har været 
	tilstrækkelige. Ingen væsentlige fejl konstateret. Der henvises til 
	pkt. 7.3.




	Aktivitets
	Aktivitets
	Aktivitets
	Aktivitets
	Aktivitets
	-
	og ressourcestyring 
	(økonomistyring) (FV)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko for, at KU 
	ikke i tilstrækkeligt 
	om
	-
	fang
	sikrer den fornødne 
	økonomistyring 






	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående



	Vi har konstateret, at der er etableret tilstrækkelige 
	Vi har konstateret, at der er etableret tilstrækkelige 
	Vi har konstateret, at der er etableret tilstrækkelige 
	Vi har konstateret, at der er etableret tilstrækkelige 
	forretnings
	-
	gange
	og interne kontroller til at sikre, at ledelsen får relevante 
	informationer, samt at ledelse og bestyrelse har passende fokus 
	på at følge økonomistyringen. Vi er samtidig enige i KU’s fokus og 
	det igangværende projekt med henblik på optimering i økonomi
	-
	styringsprocesser. Vi henviser til protokol af 1. november 2018 
	for nærmere uddybning. 
	Det skal dog bemærkes, at KU fem år i 
	træk har haft betydelige positive budgetafvigelser, heraf de 4 
	seneste år med betydelige afvigelser ift. budget (2018 128 mio. 
	kr./1,4%, 2017: 203 mio.kr./2,3%, 2016: 276 mio.kr./3,3%, 
	2015: 100 mio.kr./1,2%). Procentsatsen er angivet som afvigelse 
	set i forhold til samlede indtægter.
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	Mål og resultatstyring (FV)
	Mål og resultatstyring (FV)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko for, at KU’s 
	rapportering om mål og 
	resultatstyring ikke er i 
	overensstemmelse
	med de 
	faktisk opsatte mål og 
	rea
	-
	liserede
	resultater
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	Tværgående



	KU har udarbejdet statusrapport i henhold til de nye krav til 
	KU har udarbejdet statusrapport i henhold til de nye krav til 
	KU har udarbejdet statusrapport i henhold til de nye krav til 
	KU har udarbejdet statusrapport i henhold til de nye krav til 
	afrapportering på strategisk rammekontrakt 2018
	-
	2021. 
	Statusrapporten behandles på mødet den 8 april 2019. Første 
	rapportering er indarbejdet i årsrapporten for 2018.






	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
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	KUs
	tilrettelagte processer
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	Link

	3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte) 
	3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte) 
	3. Andre væsentlige revisionsområder (udvalgte) 
	-
	fortsat


	Table
	TBody
	Span
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko



	Detailrisiko
	Detailrisiko
	Detailrisiko
	Detailrisiko



	Saldobalance
	Saldobalance
	Saldobalance
	Saldobalance
	-
	post(er)



	2018
	2018
	2018
	2018



	2017
	2017
	2017
	2017



	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision
	Bemærkninger fra den udførte revision




	Gennemførelse af salg 
	Gennemførelse af salg 
	Gennemførelse af salg 
	Gennemførelse af salg 
	Gennemførelse af salg 
	(indtægtsdækket 
	virksomhed) (JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko for, at der er 
	gen
	-
	nemført
	aktiviteter, som ikke er i 
	overensstemmelse med reglerne 
	for indtægtsdækket virksomhed, 
	herunder at det akkumulerede 
	resultat (egenkapital) er negativt 
	i mere end 3 år 






	Eksterne 
	Eksterne 
	Eksterne 
	Eksterne 
	tilskuds
	-
	aktiviteter



	KU har beskrevne forretningsgange for gennemførsel af den 
	KU har beskrevne forretningsgange for gennemførsel af den 
	KU har beskrevne forretningsgange for gennemførsel af den 
	KU har beskrevne forretningsgange for gennemførsel af den 
	indtægtsdækkede virksomhed, og aktiviteten har et 
	begræn
	-
	set
	omfang i forhold til de samlede aktiviteter, og de 
	tilrette
	-
	lagte
	kontroller afspejler aktivitetens omfang. Akkumuleret 
	resultat er oplyst korrekt i årsrapporten, og er positivt. Se 
	nærmere beskrivelse afsnit 4.4.




	Processer vedrørende rejse
	Processer vedrørende rejse
	Processer vedrørende rejse
	Processer vedrørende rejse
	Processer vedrørende rejse
	-
	og udlægsafregninger (JK)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Der er risiko
	for at KU’s 
	proces
	-
	ser
	vedrørende rejse
	-
	og ud
	-
	lægsafregning ikke i tilstrækkelig 
	grad sikrer at disse 
	omkost
	-
	ninger
	overholder interne og 
	eksterne retningslinjer






	Omkostninger
	Omkostninger
	Omkostninger
	Omkostninger



	I/A
	I/A
	I/A
	I/A



	KU
	KU
	KU
	KU
	har generelt etableret passende processer på området, 
	men 
	pba
	. resultaterne (væsentligt forbedret fejlprocent og 
	øget brugertilfredshed med 
	RejsUd
	) for den nye ordning på 
	FA og JUR, anbefaler vi, at KU centraliserer området for at 
	sikre effektive processer og forbedret regeloverholdelse 
	(interne som eksterne retningslinjer). 
	Se nærmere 
	be
	-
	skrivelse
	i afsnit 4.5.




	(Rigsrevisionen)
	(Rigsrevisionen)
	(Rigsrevisionen)
	(Rigsrevisionen)
	(Rigsrevisionen)

	KU’s beskyttelse af 
	KU’s beskyttelse af 
	forskningsdata (
	cyber
	security
	)(JK)(FV)



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	På grund af det høje trussels
	-
	niveau er det centralt, at 
	universiteterne har en høj it
	-
	sikkerhed, der beskytter forsk
	-
	ningsdata
	.
	Formålet med 
	under
	-
	søgelsen
	er således at vurdere, 
	om universiteterne beskytter 
	forskningsdata i tilstrækkelig 
	grad






	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående
	Tværgående



	I/A
	I/A
	I/A
	I/A



	Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata 
	Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata 
	Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata 
	Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata 
	fra centralt hold er utilstrækkelig, ligesom gennemgangen af 
	it
	-
	sikkerheden på 3 institutter viser, at opgaven heller ikke i 
	alle tilfælde løses decentralt på KU. 

	Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i 
	Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i 
	februar 2018.






	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	(F) Finansielle risici, (JK) Juridisk
	-
	kritiske risici og/eller (FV) Forvaltningsmæssige risici


	Figure
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	Risici og en udført revision, der tager afsæt i 
	KUs
	tilrettelagte processer
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	Forvaltningsrevision 
	Forvaltningsrevision 
	og juridisk
	-
	kritisk revision
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	4.1 Mål
	4.1 Mål
	4.1 Mål
	-
	og resultatstyring


	KU har udarbejdet første afrapportering på den strategiske rammekontrakt dækkende 
	KU har udarbejdet første afrapportering på den strategiske rammekontrakt dækkende 
	KU har udarbejdet første afrapportering på den strategiske rammekontrakt dækkende 
	perioden 2018
	-
	2021


	Figure
	Figure
	Link

	Formål
	Formål
	Formål

	Formålet er at vurdere, om 
	Formålet er at vurdere, om 
	KU 
	har tilrettelagt passende 
	forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at 
	KU 
	kan 
	rapportere om de mål, der aftalt med UFM i den strategiske 
	rammekontrakt der løber fra 2018 til 2021, samt at der er 
	fastlagt indikatorer og tilrettelagt procedurer, der 
	understøtter udarbejdelse af en passende rapportering.

	Afgrænsning
	Afgrænsning

	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	KU tilrettelagte 
	forretningsgange og 
	kontroller 
	for 
	afrapportering på 
	strategisk rammekontrakt, 
	herunder at der er processer for 
	rapportering 
	til øverste 
	ledelses
	-
	niveau
	, og at denne er i 
	overensstemmelse med foretagne registreringer. 
	Gennemgangen har ikke 
	omfattet 
	en 
	vurde
	-
	ring
	af 
	de 
	forretningsmæssige 
	beslutninger
	, der er 
	truffet på baggrund 
	af den modtagne 
	information.

	Omfang
	Omfang

	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering 
	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering 
	af, 
	hvor
	-
	vidt
	:

	•
	•
	•
	•
	Der er fastsat indikatorer for de aftalte strategiske mål.


	•
	•
	•
	Målinger er baseret på passende dokumentation, fra 
	interne og eksterne kilder.


	•
	•
	•
	Rapporteringen af de enkelte målepunkter er sket i 
	henhold til de opsatte målingskriterier


	•
	•
	•
	Omtalen af målopfølgningen er sket i overensstemmelse 
	den foreliggende dokumentation.
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	TBody
	Span
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Der er risiko for, at KU’s afrapportering på 
	Der er risiko for, at KU’s afrapportering på 
	den strategiske rammekontrakt ikke er i 
	overensstemmelse med de faktisk opsatte 
	mål og realiserede resultater. For KU er de 
	væsentligste områder forankret i en 
	strategisk rammekontrakt,
	der er indgået 
	med styrelsen, og hvor målrealisering har 
	betydning for universitetets grundtilskud.




	Vurdering af interne kontroller
	Vurdering af interne kontroller
	Vurdering af interne kontroller
	Vurdering af interne kontroller
	Vurdering af interne kontroller

	Vi har konstateret, at der generelt er 
	Vi har konstateret, at der generelt er 
	pas
	-
	sende
	kontroller
	vedr. rapportering og 
	op
	-
	følgning
	på opsatte mål, herunder at 
	resu
	-
	ltatopfølgningen
	er forankret i direktion 
	som bestyrelse.




	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 

	Vi har ikke konstateret mangler i KU 
	Vi har ikke konstateret mangler i KU 
	tilret
	-
	telagte
	kontrol.




	Konklusion 
	Konklusion 
	Konklusion 
	Konklusion 
	Konklusion 

	Vi
	Vi
	har konstateret, at der er etableret 
	målinger der sikrer, at der rapporteres om 
	de punkter der fremgår af den strategiske 
	rammekontrakt, at afrapporteringen er 
	sket i henhold til de foretagne målinger, og 
	at der er redegjort for ikke opfyldte 
	målepunkter i rapporteringen. Ledelse og 
	bestyrelse har passende fokus på at følge 
	de i den strategiske rammekontrakt 
	opsatte mål. 






	Observationer
	Observationer
	Observationer

	KU 
	KU 
	har inden for de undersøgte områder etableret 
	forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at 
	ledelsesinformationen er styringsrelevant og baseret på et 
	validt datagrundlag og dermed medvirker til at ledelsen på 
	relevante niveauer kan træffe beslutninger i forbindelse 
	med målstyringen.

	Der er i den strategiske rammekontrakt 
	Der er i den strategiske rammekontrakt 
	aftalte 
	strategiske 
	mål. Kontrakten er indgået i løbet af 2018, hvorfor det 
	først har været muligt endeligt at fastlægge konkrete 
	indikatorer og understøttende aktiviteter i løbet af 2018.

	De nu fastsatte mål kan følges i hele regnskabsåret 2019, 
	De nu fastsatte mål kan følges i hele regnskabsåret 2019, 
	og vi anbefaler fortsat tæt opfølgning på at 
	målsætningerne nås. Vi har fået oplyst at målrealisering 
	har høj prioritet i såvel hos såvel ledelse som bestyrelse.

	KU 
	KU 
	har redegjort for status på målsætningerne i den 
	detaljerede statusredegørelse for 2018 og konklusionerne 
	herfra er medtaget i årsrapporten i henhold til 
	SIUs
	retningslinjer. 

	Vi 
	Vi 
	vil følge op på 
	KU’s 
	målrealisering i 2019, når der 
	foreligger data for en længere periode
	.
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	4.2 Styring af offentlige indkøb
	4.2 Styring af offentlige indkøb
	4.2 Styring af offentlige indkøb


	Overordnede principper understøtter en god styring af indkøb, men vi anbefaler 
	Overordnede principper understøtter en god styring af indkøb, men vi anbefaler 
	Overordnede principper understøtter en god styring af indkøb, men vi anbefaler 
	intensivering af indsatsen omkring fornyelse af området


	Figure
	Figure
	Link

	Formål
	Formål
	Formål

	Formålet er at vurdere, om 
	Formålet er at vurdere, om 
	KU har 
	tilrettelagt passende 
	forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at 
	KU 
	følger retningslinjerne for offentlige indkøb.

	Afgrænsning
	Afgrænsning

	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	KU tilrettelagte 
	forretningsgange og kontroller, 
	rapportering 
	til 
	ledelses
	-
	niveau. Gennemgangen har ikke omfattet en vurdering af de 
	forretningsmæssige beslutninger, der er 
	truffet på baggrund 
	af den modtagne information.

	Omfang
	Omfang

	Gennemgangen har blandt andet omfattet en vurdering af 
	Gennemgangen har blandt andet omfattet en vurdering af 
	om:

	•
	•
	•
	•
	Der er udarbejdet indkøbspolitikker, der definerer arten og 
	omfanget af indkøb, samt i tilstrækkeligt omfang sikrer 
	økonomisk hensigtsmæssig hensynstagen.


	•
	•
	•
	Der er i politikker og forretningsgange en klar beskrivelse 
	af ansvarsfordelingen i forbindelse med indkøb, herunder 
	hvilke kriterier der ligger til grund for vurdering af 
	frem
	-
	gangsmåden
	ved forskellige typer indkøb.


	•
	•
	•
	Der er er etableret en rapportering om opnåede resultater 
	af de gennemførte udbud, herunder hvor stor en del af 
	KU’ samlede omkostningsbase, der er dækket af indkøbs
	-
	aftaler og udbud. 


	•
	•
	•
	Der er fremdrift i de igangsatte initiativer.
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	TBody
	Span
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Der er risiko for, at KU ikke følger 
	Der er risiko for, at KU ikke følger 
	retnings
	-
	linjerne
	for styring af offentlige indkøb.




	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer

	Vi har konstateret, at der generelt er 
	Vi har konstateret, at der generelt er 
	pas
	-
	sende
	kontroller
	, herunder at 
	resultatop
	-
	følgningen
	har stor fokus hos såvel 
	direkt
	-
	ion
	som bestyrelse. Vi anbefaler fortsat 
	fokus på indkøbsrapportering, herunder 
	sikre datagrundlag og videre arbejde med 
	indkøbsanalyser. 




	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 

	Vi har konstateret
	Vi har konstateret
	, at KU er ved at 
	imple
	-
	mentere
	et indkøbsrapporteringssystem, 
	herunder sikre datagrundlag. KU vil i 
	for
	-
	længelse
	af implementeringen foretage 
	gennemgang af struktur og organisering af 
	rapportering på indkøbsområdet og 
	des
	-
	uden
	opdatere indkøbspolitikken. 




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Vi har konstateret,
	at KU har indkøbs
	-
	politik, men at den kræver en opdatering. 
	Vi har desuden konstateret, at KU i 2018 er 
	ved at implementere indkøbsrapporterings
	-
	system, som skal anvendes til analyser og 
	rapportering til ledelsen.  






	Observationer
	Observationer
	Observationer

	KU har 
	KU har 
	i 2009 udarbejdet 
	en ledelsesgodkendt indkøbspolitik, som 
	er tilgængelig for alle KU’s medarbejdere på intranettet. 
	KU 
	forven
	-
	ter
	at færdiggøre og implementere en ny indkøbspolitik i 2019, 
	samt fortsætte arbejdet med at opdatere indkøbsorganisationen og 
	-
	strukturen.

	KU’s 
	KU’s 
	Indkøbssektion er en central sektion til overordnet styring og 
	overvågning af indkøb i 
	organisationen. Selve indkøbene foretages 
	decentralt fordelt på et forholdsmæssigt stort antal bemyndigede.  

	Indkøbssektionen har gennemført udbud på og indgået 
	Indkøbssektionen har gennemført udbud på og indgået 
	ramme
	-
	aftaler
	om en 
	række 
	varer og 
	tjenester
	, og der arbejdes løbende på 
	at øge aftaledækningen. Indkøbssektionen har oplyst, at 
	bygnings
	-
	området 
	er det område med den laveste aftaledækning, og at det er 
	planen at øge aftaledækningen på området. Vi er enige i denne 
	prioritering.

	KU arbejder med at implementere indkøbsmodulet i IndFak2 og 
	KU arbejder med at implementere indkøbsmodulet i IndFak2 og 
	forventer at afslutte implementeringen i 2019. Endvidere arbejdes 
	der på at udarbejde og rapportere indkøbsrapporter fra nyindkøbt 
	indkøbsrapporteringssystem fra KMD. Dette forventes også 
	imple
	-
	menteret
	i 2019. Arbejdet består i at sikre datakvalitet i 
	rapporter
	-
	ne
	, at designe selve rapporterne, samt at sikre behørig integration 
	med IndFak2. 

	Vi anbefaler fortsat, at KU har fokus på organisering, aftaledækning, 
	Vi anbefaler fortsat, at KU har fokus på organisering, aftaledækning, 
	automatisering og digitalisering, samt rapportering på 
	indkøbsom
	-
	rådet. Herunder anbefaler vi, at implementering af ny indkøbspolitik 
	prioriteres højt.

	Det er vores holdning, at KU bør prioritere en øget fremdrift på 
	Det er vores holdning, at KU bør prioritere en øget fremdrift på 
	dette område.

	Som følge af fortsat manglende opdateret indkøbspolitik, 
	Som følge af fortsat manglende opdateret indkøbspolitik, 
	overvåg
	-
	ning
	og rapportering på indkøbsområdet, fastholdes vores vurdering 
	af området som ”gul”.
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	4.3 Løn
	4.3 Løn
	4.3 Løn
	-
	og ansættelsesforhold


	Etablerede forretningsgange understøtter at lønninger udbetales 
	Etablerede forretningsgange understøtter at lønninger udbetales 
	Etablerede forretningsgange understøtter at lønninger udbetales 
	i 
	overensstemmelse 
	med gældende 
	praksis


	Figure
	Figure
	Link

	Formål
	Formål
	Formål

	Formålet med den samlede revision 
	Formålet med den samlede revision 
	er 
	at opnå høj grad af 
	sikkerhed for, at der ikke er væsentlige og 
	ej opdagede 
	regelbrud (dvs. væsentlige fejl) i de 
	udbetalte lønninger, 
	og 
	at 
	KU administrerer området 
	i overensstemmelse med 
	gæl
	-
	dende
	retsnormer, herunder 
	at der er tilrettelagt procedurer, 
	der sikrer, at variable løndele er godkendt og  i 
	overensstem
	-
	melse
	med sædvanlig praksis.

	Afgrænsning
	Afgrænsning

	KU anvender SLS, og Moderniseringsstyrelsen har ansvaret 
	KU anvender SLS, og Moderniseringsstyrelsen har ansvaret 
	for, at indrapporterede løndele er kommet korrekt til 
	udbe
	-
	taling
	. Moderniseringsstyrelsen har i ledelseserklæring 
	date
	-
	ret
	7. februar 2019 bekræftet, at Moderniseringsstyrelsen 
	indestår for sikkerheden i systemerne, og at der ikke er 
	for
	-
	hold
	af væsentlig betydning for revisionen, hvorfor vores 
	revisioner afgrænses til en vurdering af indrapportering til 
	SLS og behandling af uddata.

	Omfang
	Omfang

	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering af, om KU 
	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering af, om KU 
	har:

	•
	•
	•
	•
	Etableret forretningsgange, der forebygger, at der 
	udbe
	-
	tales
	løn, der ikke er i overensstemmelse med gældende 
	regler


	•
	•
	•
	Procedurer for vurdering af om lønindplacering er sket ud 
	fra passende dokumentation


	•
	•
	•
	Udbetalt resultatløn, engangsvederlag og øvrige 
	lønudbe
	-
	talinger
	i overensstemmelse med krav hertil




	•
	•
	•
	•
	•
	Om 
	variable løndele 
	som 
	overtid, 
	engangsvederlag
	, 
	resultatløn mv
	. kontrolleres 
	inden 
	indrapportering til SLS
	.



	Observationer
	Observationer

	Det er vores vurdering, at KU 
	Det er vores vurdering, at KU 
	har 
	etableret 
	forretnings
	-
	gange
	, der understøtter, at lønninger udbetales i 
	overens
	-
	stemmelse
	med gældende love, overenskomster og 
	gæl
	-
	dende
	retsnormer (praksis).

	Herunder fastsættelse og udbetaling af engangsvederlag, 
	Herunder fastsættelse og udbetaling af engangsvederlag, 
	hvor der anvendes faste blanketter, der dokumenterer 
	specificering af præstationerne, samt faste godkendelses
	-
	procedurer.

	Der henvises herudover til pkt. 7.5 Løn og gager for nær
	Der henvises herudover til pkt. 7.5 Løn og gager for nær
	-
	mere gennemgang af området.


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	Slide
	Span
	534
	534
	534


	© Deloitte 2019
	© Deloitte 2019
	© Deloitte 2019


	4.4 
	4.4 
	4.4 
	Gennemførelse af salg (indtægtsdækket virksomhed)


	Området har begrænset omfang på KU, og det akkumulerede resultat er positivt
	Området har begrænset omfang på KU, og det akkumulerede resultat er positivt
	Området har begrænset omfang på KU, og det akkumulerede resultat er positivt


	Figure
	Figure
	Link

	Formål
	Formål
	Formål

	Formålet med 
	Formålet med 
	revisionen af den indtægtsdækkede 
	virksom
	-
	hed
	er at 
	opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke er 
	væsentlige og 
	ej opdagede fravigelser af retningslinjerne for 
	indtægtsdækket virksomhed. Herunder særligt at det op
	-
	gjorte resultat af indtægtsdækket virksomhed er i 
	overens
	-
	stemmelse
	med foretagne registreringer, og at det 
	akkumu
	-
	lerede
	resultat ikke er negativt. 

	Afgrænsning
	Afgrænsning

	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	KU tilrettelagte 
	forretningsgange og 
	kontroller 
	for 
	indtægtsdækket 
	virksom
	-
	hed
	, 
	herunder at der er processer for rapporting til 
	ledelsen. 
	Gennemgangen 
	har ikke omfattet en vurdering 
	af de 
	forret
	-
	ningsmæssige
	beslutninger, der er 
	truffet, 
	på baggrund af 
	den modtagne information.

	Omfang
	Omfang

	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering 
	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering 
	af, 
	om 
	KU 
	har
	:

	•
	•
	•
	•
	Beskrevne forretningsgange for gennemførsel og kontrol 
	med indtægtsdækket virksomhed


	•
	•
	•
	Et akkumuleret resultat af den indtægtsdækkede 
	virksom
	-
	hed
	, der er positivt


	•
	•
	•
	Forretningsgange, 
	der fastsætter krav til prissætningen af 
	den gennemførte aktivitet som indtægtsdækket 
	virksom
	-
	hed
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	Risiko
	Risiko
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	Der er risiko for, at der
	Der er risiko for, at der
	er gennemført 
	aktiviteter, som ikke er i 
	overensstem
	-
	melse
	med reglerne for indtægtsdækket 
	virksomhed, herunder at det akkumulerede 
	resultat (egenkapital) er negativt i mere 
	end 3 år. 




	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	processer

	Vi konkluderer, at KU har etableret 
	Vi konkluderer, at KU har etableret 
	forret
	-
	ningsgange
	og interne kontroller, der 
	understøtter, at prissætningen på 
	ind
	-
	tægtsdækket
	virksomhed sker i 
	overens
	-
	stemmelse
	med reglerne herfor.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Ingen
	Ingen
	væsentlige observationer, men med 
	anbefalinger.




	Konklusion 
	Konklusion 
	Konklusion 
	Konklusion 
	Konklusion 

	Konklusionen på den i 2018 udførte 
	Konklusionen på den i 2018 udførte 
	revision er, at KU har passende 
	ledelses
	-
	mæssig
	fokus på den indtægtsdækkede 
	virksomhed.






	•
	•
	•
	•
	•
	Oplyst om omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed 
	i regnskabet.



	Observationer
	Observationer

	IDV
	IDV
	-
	aktiviteterne 
	består bl.a. af uddannelse og kurser, 
	dyre
	-
	klinikker
	, tandlægeskole, 
	konsulentydelser 
	samt 
	oversættel
	-
	sesvirksomhed
	. 

	Vi har konstateret, at KU foretager særskilt registrering af 
	Vi har konstateret, at KU foretager særskilt registrering af 
	indtægtsdækket virksomhed
	. 

	Årets 
	Årets 
	omsætning på IDV udgør, som det fremgår af 
	regn
	-
	skabets
	note 
	29, 84 
	mio.kr. (
	2017: 79 
	mio.kr.) og et 
	over
	-
	skud 
	på 
	20 mio.kr
	. (
	2017: overskud 
	på 
	17 
	mio.kr.). 
	Indtægtsdækket virksomhed udgør 
	knap 
	1% af KU’s samlede 
	omsætning. Det akkumulerede overskud fra 2007 udgør i alt 
	108 
	mio.kr. 

	Henset til den indtægtsdækkede virksomheds andel af den 
	Henset til den indtægtsdækkede virksomheds andel af den 
	samlede omsætning har vi for 5 projekter set, at disse er 
	behandlet i overensstemmelse med KU’s retningslinjer og 
	forretningsgange. Ingen bemærkninger. 

	Vi er blevet bekendte med, at der for en nogle projekter 
	Vi er blevet bekendte med, at der for en nogle projekter 
	uden reel ophørsdato (fortløbende aktivitet), ikke i 
	tilstræk
	-
	keligt
	omfang udarbejdes for
	-
	og efterkalkulationer i henhold 
	til retningslinjerne og anbefaler, at dette prioriteres indført 
	ved hver kalenderårsafslutning eller andet passende interval. 
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	4.5 Processer vedrørende rejse
	4.5 Processer vedrørende rejse
	4.5 Processer vedrørende rejse
	-
	og udlægsafregninger


	Etablerede centrale forretningsgange anbefales implementeret på tværs af KU, med 
	Etablerede centrale forretningsgange anbefales implementeret på tværs af KU, med 
	Etablerede centrale forretningsgange anbefales implementeret på tværs af KU, med 
	effektivitet og kvalitet for øje
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	Formål
	Formål
	Formål

	Formålet med 
	Formålet med 
	revisionen af processer vedrørende rejse
	-
	og 
	udlægsafregninger er at 
	opnå høj grad af sikkerhed for, at 
	der ikke er væsentlige og 
	ej opdagede fravigelser af 
	ret
	-
	ningslinjerne
	for rejseafregninger og udlæg. Herunder særligt 
	at belyse og reflektere på den mulige værdi af centralisering 
	på området.

	Afgrænsning
	Afgrænsning

	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	Revisionen omfatter gennemgang af de af 
	KU generelle 
	til
	-
	rettelagte
	processer for rejse
	-
	og udlægsafregning, samt 
	særligt den nuværende centrale 
	RejsUd
	kontrollant 
	organise
	-
	ring
	i RESE/ØKO, med henblik på vurdering kvalitet og 
	effek
	-
	tivitet
	.

	Omfang
	Omfang

	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering 
	Revisionen har blandt andet omfattet en vurdering 
	af, 
	om 
	KU 
	har
	:

	•
	•
	•
	•
	Beskrevne forretningsgange for rejse
	-
	og udlægsafregning


	•
	•
	•
	En acceptabel fejlprocent og brugertilfredshed ved den 
	eksisterende generelle praksis


	•
	•
	•
	Fundet en mere effektiv og kvalitetsmæssig forbedret 
	løs
	-
	ning
	ved at centralisere kontrollantopgaven.
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	Der er risiko
	for, at KU’s processer 
	vedrør
	-
	ende
	rejse
	-
	og udlægsafregning ikke i 
	til
	-
	strækkelig
	grad sikrer, at disse 
	omkost
	-
	ninger
	overholder interne og eksterne 
	ret
	-
	ningslinjer
	.




	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	Vurdering af interne
	processer 
	Vi har fundet, at der generelt er etableret 
	passende forretningsgange for rejse
	-
	og 
	udlægsafregning, herunder at der er sikret 
	funktionsadskillelse mellem 1. godkender, 
	kontrollant og 2. godkender. Brugerret
	-
	tigheder
	monitoreres løbende. Den store 
	decentralisering af kontrollantopgaven 
	be
	-
	virker
	dog ineffektive arbejdsgange og høje 
	fejlprocenter.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Ingen kritiske observationer, men med 
	Ingen kritiske observationer, men med 
	an
	-
	befalinger
	om organisatoriske og 
	struktu
	-
	relle
	forbedringer.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion

	KU
	KU
	har generelt etableret passende 
	proces
	-
	ser
	på området, men pga. resultaterne for 
	den nye ordning, anbefaler, vi at KU ser på 
	yderligere centralisering af området.






	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Vi har fundet, at der generelt er etableret passende (
	Vi har fundet, at der generelt er etableret passende (
	nor
	-
	male
	) forretningsgange for rejse
	-
	og udlægsafregning, 
	her
	-
	under
	at der er sikret funktionsadskillelse mellem 1. 
	god
	-
	kender
	, kontrollant og 2. godkender. Brugerrettigheder 
	monitoreres løbende. 

	Ved gennemgang af interne notater er vi dog blevet 
	Ved gennemgang af interne notater er vi dog blevet 
	be
	-
	kendte
	med, at KU har en relativt høj fejlprocent på rejse
	-
	og 
	udlægsområdet (28% i 2017 
	–
	simpelt 
	gns
	.). En ‘fejl’ har 
	ikke nødvendigvis monetær effekt, men kan fx relatere sig til 
	bilagets beskaffenhed eller 
	compliance
	med udlægspolitikker. 
	For Fællesadministrationen (FA) var denne fejlprocent i 2016 
	65
	%. Rejse
	-
	og udlægsområdet er kendetegnet ved stor 
	risiko for 
	bilagssager, 
	og på daværende tidspunkt var 
	kon
	-
	trollanterne
	spredt i 
	FA, som resulterede i  
	kvalitetsforskelle i 
	den udførte kontrol.

	FA og JUR er nu gået sammen om at centralisere kontrol
	FA og JUR er nu gået sammen om at centralisere kontrol
	-
	lantrollen
	i RESE hos FA. Dette har bevirket følgende:

	•
	•
	•
	•
	Fejlprocent reduceret fra 65 i FA 2016, til estimeret 6 i 
	2018, og fra estimeret 25 i JUR i 2016 til estimeret 9 i 
	2018


	•
	•
	•
	Brugertilfredshed med 
	RejsUd
	er steget


	•
	•
	•
	Effektivisering estimeres af KU at have reduceret 
	admini
	-
	strationsomkostningerne
	på områder med 20%.



	Med udgangspunkt i fejlprocenten, er det vores anbefaling at 
	Med udgangspunkt i fejlprocenten, er det vores anbefaling at 
	KU overvejer yderligere implementering af en fælles 
	rejseaf
	-
	regningsenhed på tværs af KU. Punktet vurderes ”gult” 
	henset til den høje fejlprocent.
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	5. Andre rådgivningsydelser
	5. Andre rådgivningsydelser
	5. Andre rådgivningsydelser


	Vi har leveret andre rådgivningsydelser i løbet af året og bekræfter vores 
	Vi har leveret andre rådgivningsydelser i løbet af året og bekræfter vores 
	Vi har leveret andre rådgivningsydelser i løbet af året og bekræfter vores 
	uafhængighed pr. dags dato


	Ydelser leveret siden vores seneste protokollat
	Ydelser leveret siden vores seneste protokollat
	Ydelser leveret siden vores seneste protokollat

	Vi har siden afgivelse af 
	Vi har siden afgivelse af 
	protoklat
	den 1. november 2018 leveret følgende ydelser til universitetet:

	•
	•
	•
	•
	Afgivelse af erklæringer på diverse projektregnskaber


	•
	•
	•
	Afgivelser af erklæringer på indberetning af årselever til Undervisningsministeriet


	•
	•
	•
	Assistance vedrørende diverse moms
	-
	og skattemæssige forhold


	•
	•
	•
	Diverse mindre regnskabsmæssig rådgivning


	•
	•
	•
	Rådgivning og assistance i relation til ny budgetmodel


	•
	•
	•
	Assistance og rådgivning ift. skat og social sikring for medarbejdere, der krydser 
	landegrænser (
	relocation
	) mv.


	•
	•
	•
	Skræddersyet kursus i A og B indkomst mv.
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	Vi skal 
	Vi skal 
	Vi skal 
	Vi skal 
	Vi skal 
	ifm
	. vores forpligtelser efter de 
	internationale revisionsstandarder
	redegøre for arten af andre leverede 
	rådgivnings
	-
	og erklæringsydelser
	. 
	Vi 
	tager vores uafhængighed meget 
	al
	-
	vorligt
	og anvender et system
	til 
	god
	-
	kendelse
	af opgaver og overvågning af 
	vores uafhængighed, i forhold til den 
	mellem rigsrevisionen og UFM indgåede 
	§
	9 aftale.




	Alle anmodninger til Deloitte
	Alle anmodninger til Deloitte
	Alle anmodninger til Deloitte
	Alle anmodninger til Deloitte
	Alle anmodninger til Deloitte
	om 
	løs
	-
	ning
	af opgaver fra KU skal følge den 
	aftalte godkendelsesproces og vurderes 
	for uafhængighedskonflikter.




	Vi bekræfter, at alle på revisionsteamet 
	Vi bekræfter, at alle på revisionsteamet 
	Vi bekræfter, at alle på revisionsteamet 
	Vi bekræfter, at alle på revisionsteamet 
	Vi bekræfter, at alle på revisionsteamet 
	er uafhængige af KU.
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	6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater
	6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater
	6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater


	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	den løbende 
	revision
	, der er omtalt i revisionsprotokollat af 
	1. november 2018.
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	TBody
	Span
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	fra tidligere



	Status 2018
	Status 2018
	Status 2018
	Status 2018




	6.1 Generelle
	6.1 Generelle
	6.1 Generelle
	6.1 Generelle
	6.1 Generelle
	it
	-
	kontroller (27. oktober 2016, punkt 2.3)

	Ved vores revision af de generelle it
	Ved vores revision af de generelle it
	-
	kontroller har vi identificeret en række 
	områder, der kræver forbedringer, herunder primært vedrørende person
	-
	datasikkerhed, adgangsrettigheder og it
	-
	sikkerheds
	politikken. Disse forhold 
	er blevet påpeget i 2014 og 2015, men det er kun i et vist omfang, der er 
	foretaget udbedring på området.

	Flere af de påpegede mangler, herunder forhold om it
	Flere af de påpegede mangler, herunder forhold om it
	-
	sikkerhedspolitik er 
	afhjulpet. Der udestår fortsat opdatering af processen for brede adgange til 
	de statslige systemer. Alternativt skal muligheder for at foretage 
	efterføl
	-
	gende
	kontrol af aktiviteter ved gennemgang af bruger
	-
	logs undersøges. 



	Ved vores løbende revision konstaterede
	Ved vores løbende revision konstaterede
	Ved vores løbende revision konstaterede
	Ved vores løbende revision konstaterede
	vi at;

	Adgangsstyring, for så vidt angår (1) rettidig nedlæggelse af brugers 
	Adgangsstyring, for så vidt angår (1) rettidig nedlæggelse af brugers 
	ad
	-
	gang
	til systemer og platforme, når en medarbejder fratræder eller skifter 
	funktion, bør styrkes og (2) eksterne og interne udvikleres adgang til 
	produktionsdata på STADS bør begrænses.

	Der bør med afsæt i it
	Der bør med afsæt i it
	-
	risikoanalysen samt de overordnede log 
	manage
	-
	mentretningslinjer
	for KU udarbejdes en log managementpolitik for de 
	individuelle systemer.

	Der har ikke
	Der har ikke
	været væsentlige ændringer hertil i perioden frem 
	t.o.m
	. 
	statusrevisionen, hvorfor punktet beholdes åbent.




	6.2 Forskningsinfrastruktur (4. april 2017, punkt 4.3)
	6.2 Forskningsinfrastruktur (4. april 2017, punkt 4.3)
	6.2 Forskningsinfrastruktur (4. april 2017, punkt 4.3)
	6.2 Forskningsinfrastruktur (4. april 2017, punkt 4.3)
	6.2 Forskningsinfrastruktur (4. april 2017, punkt 4.3)

	I henhold til Styrelsens brev af 1. december 2015 skal vi redegøre for vores 
	I henhold til Styrelsens brev af 1. december 2015 skal vi redegøre for vores 
	undersøgelser vedrørende KU’s forskningsinfrastrukturer herunder, 
	hvor
	-
	ledes
	det hos KU sikres, at statsfinansieret forskningsinfrastruktur alene 
	anvendes accessorisk til KU’s indtægtsdækkede virksomhed. Styrelsen har i 
	november 2017 udsendt supplerende oplysninger om afgrænsning og 
	pris
	-
	sætning
	i forbindelse med forsknings
	-
	infrastruktur. KU har på baggrund af 
	disse supplerende oplysninger stillet en række spørgsmål til Styrelsen med 
	henblik på at sikre, at opgørelsen sker korrekt. Medio februar 2018 var der 
	endnu ikke modtaget svar herpå. Blandt andet er der usikkerhed om, 
	hvor
	-
	vidt
	den præcise model for at opgøre om omfanget af aktiviteten er 
	acces
	-
	sorisk
	eller ej.



	Ved
	Ved
	Ved
	Ved
	vores løbende revision fik vi oplyst, at KU har afholdt møde med 
	Styrel
	-
	sen
	. KU afventer stadigvæk afklaring på de spørgsmål, der er blevet stillet 
	til Styrelsen. 

	Der er ikke sket nyt i denne sag, hvorfor punktet holdes åbent.
	Der er ikke sket nyt i denne sag, hvorfor punktet holdes åbent.

	Vi har fået oplyst, at KU i starten af 2018 har implementeret forbedrede 
	Vi har fået oplyst, at KU i starten af 2018 har implementeret forbedrede 
	processer ved projektoprettelser i 
	fsva
	indtægtsdækket virksomhed med 
	henblik på at identificere forskningsinfrastruktur allerede i projektopstarts
	-
	fasen. Vi gennemgår de opdaterede processer ved næste års revision. 
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	6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater (fortsat)
	6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater (fortsat)


	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	den løbende 
	revision
	, der er omtalt i revisionsprotokollat af 
	1. november 2018.


	Table
	TBody
	Span
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	fra tidligere



	Status 2018
	Status 2018
	Status 2018
	Status 2018




	6.3 Indkøb (4. april 2018, punkt 4.3)
	6.3 Indkøb (4. april 2018, punkt 4.3)
	6.3 Indkøb (4. april 2018, punkt 4.3)
	6.3 Indkøb (4. april 2018, punkt 4.3)
	6.3 Indkøb (4. april 2018, punkt 4.3)

	Vi har ved vores gennemgang konstateret, at indkøbspolitikken er fra 2009 
	Vi har ved vores gennemgang konstateret, at indkøbspolitikken er fra 2009 
	med få tilpasninger. Indkøbspolitikken bør opdateres, så den svarer til den 
	aktuelle praksis og organisering.

	Indkøbene foretages decentralt i organisationen af udvalgte personer. Det 
	Indkøbene foretages decentralt i organisationen af udvalgte personer. Det 
	samlede antal personer med indkøbsbemyndigelse ved udgangen af 
	novem
	-
	ber
	2017 er opgjort til 735 ansatte (ca. 8%) ud af KU’s samlede årsværk på 
	ca. 9.400. Vi anbefaler, at det undersøges, hvorvidt der er et reelt behov for 
	dette antal bemyndigede.

	Det er i 2017 udarbejdet analyser på indkøbsområdet, hvor overholdelse af 
	Det er i 2017 udarbejdet analyser på indkøbsområdet, hvor overholdelse af 
	brug af rammeaftale er blevet undersøgt på udvalgte områder, herunder 
	hæve/sænkeborde, pc’er og frysere for perioden 2014
	-
	2016. Disse analyser 
	viser, at sparsommelighed kan øges med økonomisk gevinst for KU, men 
	analysen viser samtidig, at området omkring køb af pc’er i betydeligt 
	om
	-
	fang
	sker på de indgåede rammeaftaler. Den høje aftaledækning skyldes 
	ifølge Indkøbssektionen, at køb af disse er blevet centraliseret via fakultets
	-
	it.
	Vi anbefaler, at KU undersøger nærmere, hvorvidt en sådan 
	centralise
	-
	ring
	vil styrke KU’s forvaltning, for så vidt angår indkøbsområdet.

	Vi har desuden fået oplyst, at KU forventer at implementere et nyt ind
	Vi har desuden fået oplyst, at KU forventer at implementere et nyt ind
	-
	købsrapporteringssystem i 2018. Vi anbefaler, at implementeringen 
	priori
	-
	teres
	, og vi vil følge udviklingen herpå.



	Vi konstaterede ved vores løbende revision, at KU er ved at implementere 
	Vi konstaterede ved vores løbende revision, at KU er ved at implementere 
	Vi konstaterede ved vores løbende revision, at KU er ved at implementere 
	Vi konstaterede ved vores løbende revision, at KU er ved at implementere 
	et indkøbsrapporteringssystem i efteråret 2018. 

	Vi fik oplyst, at KU i forlængelse af implementeringen ville foretage 
	Vi fik oplyst, at KU i forlængelse af implementeringen ville foretage 
	gen
	-
	nemgang
	af struktur og organisering af rapportering på indkøbsområdet og 
	i den forbindelse også ville opdatere indkøbspolitikken. 

	I forbindelse med statusrevisionen
	I forbindelse med statusrevisionen
	er vi blevet bekendte med, at dette 
	arbejde fortsat pågår. Vi har beskrevet dette nærmere i 
	afsnit 4.2 
	om 
	styring af offentlige indkøb.

	For at kunne lukke punktet i 2019 skal vi
	For at kunne lukke punktet i 2019 skal vi
	kunne konstatere at KU:

	1)
	1)
	1)
	1)
	Udarbejder og offentliggør ny indkøbspolitik, herunder implementerer 
	struktur og organisering der understøtter indkøbsområdet mest muligt


	2)
	2)
	2)
	Færdiggør implementeringen af indkøbsmodulet i 
	IndFak
	2


	3)
	3)
	3)
	Færdiggør design og implementering af indkøbsrapporter fra det nye 
	system (KMD) og påbegynder rapportering iht. fastsatte frekvenser.



	Punktet bibeholdes åbent.
	Punktet bibeholdes åbent.
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	6. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater (fortsat)


	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	Vi har som led i vores revision fulgt op på revisionsbemærkninger fra 
	den løbende 
	revision
	, der er omtalt i revisionsprotokollat af 
	1. november 2018.
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	6.4 Revisorerklæringer vedrørende eksternt finansierede projekter 
	6.4 Revisorerklæringer vedrørende eksternt finansierede projekter 
	6.4 Revisorerklæringer vedrørende eksternt finansierede projekter 
	6.4 Revisorerklæringer vedrørende eksternt finansierede projekter 
	6.4 Revisorerklæringer vedrørende eksternt finansierede projekter 
	(4. april 2017, punkt 2.1.2)

	Vi
	Vi
	har i årets løbe afgivet 55 særskilte erklæringer vedrørende projekter for 
	EU samt andre eksterne bevillingsgivere om anvendte projektmidler, hvoraf 
	31 af erklæringerne har givet anledning til fremhævelser eller 
	bemærkning
	-
	er
	, der har givet anledninger til korrektioner. I 22 af de afgivne erklæringer 
	er der bemærkninger vedrørende afvigelser fra KU’s og myndighedernes 
	krav til rettidig udarbejdelse og godkendelse af time 
	sheets
	. Der har 
	des
	-
	uden
	været enkelte bemærkninger til de afholdte omkostninger, herunder 
	er der konstateret tilfælde af ikke
	-
	støtteberettigede omkostninger, fejl i 
	bogføring samt manglende overholdelse af formalia.

	Der er i overvejende grad tale om bemærkninger af ordensmæssig 
	Der er i overvejende grad tale om bemærkninger af ordensmæssig 
	karak
	-
	ter
	, og det forventes ikke, at dette resulterer i korrektioner til de enkelte 
	projektregnskaber, som vil have betydning for årsregnskabet som helhed.



	Vi har frem til 31. december 2018 afgivet 44 særskilte erklæringer, hvoraf 
	Vi har frem til 31. december 2018 afgivet 44 særskilte erklæringer, hvoraf 
	Vi har frem til 31. december 2018 afgivet 44 særskilte erklæringer, hvoraf 
	Vi har frem til 31. december 2018 afgivet 44 særskilte erklæringer, hvoraf 
	22 (50%) af erklæringerne har givet anledning til fremhævelser eller 
	be
	-
	mærkninger
	, herunder 18 vedrørende time 
	sheets
	. 

	Vi anbefaler fortsat, at KU har fokus på området, og at KU øger 
	Vi anbefaler fortsat, at KU har fokus på området, og at KU øger 
	kontrolind
	-
	satsen særligt i forhold til time 
	sheets
	, herunder at det overvejes, om disse 
	kan systemunderstøttes med henblik på at lette den administrative byrde 
	og øge sikkerheden for, at udarbejdelse og kontrol sker i overensstemmelse 
	med de interne retningslinjer. 

	Det er fortsat vores vurdering, at omkostningerne ved håndteringen af disse 
	Det er fortsat vores vurdering, at omkostningerne ved håndteringen af disse 
	projektregnskaber vil kunne nedbringes gennem øget automatisering, 
	yder
	-
	ligere
	centralisering af kompetencer og ressourcer for på den måde at 
	styr
	-
	ke
	den interne kontrol på området samt bidrage til en mere effektiv 
	admini
	-
	stration
	. 

	Punktet bibeholdes,
	Punktet bibeholdes,
	idet vi mener, at procentandelen af erklæringer med 
	fremhævelser eller bemærkninger bør være under 10%.
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	Oversigt over den udførte revision
	Oversigt over den udførte revision
	Oversigt over den udførte revision

	Vi har, 
	Vi har, 
	i forbindelse med den gennemførte revision i årets 
	løb samt til årsafslutningen, bl.a. gennemgået 
	følgende 
	væsentlige 
	regnskabsområder:

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Regnskabsaflæggelsesprocessen 
	(pkt. 7.1)


	•
	•
	•
	Delregnskaber
	(pkt. 7.2)


	•
	•
	•
	Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
	(pkt. 7.3)


	•
	•
	•
	Finansielle anlægsaktiver 


	•
	•
	•
	Obligationer og likvide beholdninger 


	•
	•
	•
	Hensatte forpligtelser og langfristet gæld, inkl. kortfristet del 


	•
	•
	•
	Leverandører af varer og tjenesteydelser 


	•
	•
	•
	Feriepengeforpligtelse 


	•
	•
	•
	Indtægter (finanslovsindtægter inkl. forudbetalt tilskud fra staten) 
	(pkt. 7.4)


	•
	•
	•
	Gager og lønninger
	(pkt. 7.5)


	•
	•
	•
	Bygningsdrift 
	(pkt. 7.6)


	•
	•
	•
	Øvrig drift 


	•
	•
	•
	Eksternt finasierede projekter
	(pkt. 2.1)






	Til 
	Til 
	Til 
	orientering for bestyrelsen, Rigsrevisionen og Ministeriet


	7. Redegørelse for den udførte revision af udvalgte områder
	7. Redegørelse for den udførte revision af udvalgte områder
	7. Redegørelse for den udførte revision af udvalgte områder
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	Figure
	I det følgende
	I det følgende
	I det følgende

	… har 
	… har 
	vi til orientering for bestyrelsen, Rigsrevisionen 
	og Ministeriet mere detaljeret redegjort for de udførte 
	revisionshandlinger 
	og resultatet 
	heraf 
	for udvalgte 
	områder.
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	7
	7
	7
	.1 Regnskabsaflæggelsesproces


	Universitetet har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte 
	Universitetet har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte 
	Universitetet har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte 
	regnskabsaflæggelsen, men de kan forbedres yderligere på visse områder


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Årslukkebrev
	Årslukkebrev
	Årslukkebrev


	Årsluk
	Årsluk
	Årsluk


	Korrek
	Korrek
	Korrek
	-
	tioner


	Opstilling af 
	Opstilling af 
	Opstilling af 
	res+bal


	Øvrig 
	Øvrig 
	Øvrig 
	rapporter
	-
	ing


	Figure
	Noter og 
	Noter og 
	Noter og 
	opgørelser
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	Vi overvejer de processer og interne 
	Vi overvejer de processer og interne 
	Vi overvejer de processer og interne 
	Vi overvejer de processer og interne 
	Vi overvejer de processer og interne 
	kon
	-
	troller
	,
	som 
	koncernen 
	har implementeret 
	til sikring af et hensigtsmæssigt regnskabs
	-
	grundlag for regnskabet. Vi har 
	kontrolle
	-
	ret
	, at der foreligger et passende grundlag 
	til at identificere og opgøre de nødvendige 
	klassificeringer mv
	.




	Risici
	Risici
	Risici
	Risici
	Risici

	-
	-
	-
	-
	Risiko for fejl som følge af fejl i 
	egen
	-
	udviklet
	regnskabsmodel i Excel


	-
	-
	-
	Risiko for fejl/mangler i forbindelse med 
	layoutprocessen


	-
	-
	-
	Risiko for fejl relateret til manuelle efter
	-
	posteringer 






	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Vi har ikke
	Vi har ikke
	konstateret forhold
	under
	vores 
	revision af regnskabsopstillingen, og det er 
	vores vurdering, at universitetet fortsat har 
	hensigtsmæssige forretningsgange og 
	in
	-
	terne
	kontroller på området, men vi 
	anbe
	-
	faler
	fortsat at fokusere på muligheder for 
	automatisering af flere processer i 
	for
	-
	bindelse
	med udarbejdelse af periode
	-
	og 
	årsregnskaber. 




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion

	Det er vores vurdering, at regnskabet er 
	Det er vores vurdering, at regnskabet er 
	compliant
	med gældende lovgivning og 
	krav, samt at
	det er i overensstemmelse 
	med den underliggende bogføring.






	Korrektioner
	Korrektioner
	Korrektioner

	Vi har kontrolleret alle væsentlige efterposteringer (>4 
	Vi har kontrolleret alle væsentlige efterposteringer (>4 
	mio.kr.). Revisionen af korrektioner har ikke givet 
	anledning til bemærkninger.

	Vi har gennemgået KU’s egen interne liste over 
	Vi har gennemgået KU’s egen interne liste over 
	iden
	-
	tificerede
	fejl 
	ifm
	. 
	o
	pstillingen af årsrapporten, og har i 
	den forbindelse ikke identificeret væsentlige fejl, 
	lige
	-
	som
	KU selv opfatter disse som uvæsentlige 
	–
	enkeltvis 
	og samlet.


	Figure
	Opstilling af resultatopgørelse og balance
	Opstilling af resultatopgørelse og balance
	Opstilling af resultatopgørelse og balance

	Regnskabet opstilles ved brug af egenudviklet Excel
	Regnskabet opstilles ved brug af egenudviklet Excel
	-
	model og kopieres over i grafisk model.

	Vi har kontrolleret sammenhængen til underliggende 
	Vi har kontrolleret sammenhængen til underliggende 
	bogføring, samt til endeligt regnskab og valideret 
	formler i Excel
	-
	arket.

	Vi 
	Vi 
	anbefaler fortsat at fokusere på muligheder for 
	auto
	-
	matisering
	af flere processer i forbindelse med 
	udar
	-
	bejdelse
	af periode
	-
	og årsregnskaber. 


	Figure
	Øvrig rapportering
	Øvrig rapportering
	Øvrig rapportering

	Den øvrige proces omkring årsrapporten, herunder 
	Den øvrige proces omkring årsrapporten, herunder 
	ledelsesberetningen.

	Vi 
	Vi 
	har 
	gennemlæst 
	ledelsesberetningen for at påse, at 
	informationerne 
	i ledelsesberetningen er i 
	overensstem
	-
	melse
	med årsregnskabet og de informationer, 
	som vi i 
	øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores 
	revision. 
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	7.2 
	7.2 
	7.2 
	Delregnskaber


	Gennemgang af KU’s delregnskaber, til rapportering af årsrapporten til ministeriet
	Gennemgang af KU’s delregnskaber, til rapportering af årsrapporten til ministeriet
	Gennemgang af KU’s delregnskaber, til rapportering af årsrapporten til ministeriet


	Vores revisionsmæssige reaktion og 
	Vores revisionsmæssige reaktion og 
	Vores revisionsmæssige reaktion og 
	væsentlige 
	observationer

	Vi 
	Vi 
	har i forbindelse med KU’s rapportering af årsrapporten til ministeriet stikprøvevist gennemgået opdelingen i 
	KU’s delregnskaber mv. 
	Resultatet 
	af de enkelte delregnskaber er i lighed med tidligere år forbundet med 
	skøn, 
	fortrinsvist vedrørende omkostningsallokeringer, herunder fx husleje, løn og eksterne omkostninger i relation til 
	forskning og uddannelse.

	Koncernøkonomi 
	Koncernøkonomi 
	har endvidere analyseret resultatet af de enkelte delregnskaber. 
	Vi 
	har som led i revisionen 
	stikprøvevis analyseret regnskabsgrundlaget. 

	Ministeriet har på baggrund af et tværgående projekt besluttet, at fælles registreringsramme skal implementeres i 
	Ministeriet har på baggrund af et tværgående projekt besluttet, at fælles registreringsramme skal implementeres i 
	2020. Endvidere arbejder KU på at implementere en ny budgetmodel, og det forventes, at tiltagene omkring 
	registrering og budgettering vil kvalificere disse skøn yderligere i det fremadrettede.
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	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Delregnskaber kan ikke opgøres 
	Delregnskaber kan ikke opgøres 
	fuld
	-
	stændigt
	og nøjagtigt




	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer

	Vi har konstateret, at der generelt er 
	Vi har konstateret, at der generelt er 
	passende kontroller
	vedr. kontering og 
	regnskabsaflæggelse på delregnskaber.




	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 
	Observationer 

	Vi har ikke konstateret
	Vi har ikke konstateret
	væsentlige 
	mangler i KU’ tilrettelagte
	kontroller og 
	processer.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Vi har ikke konstateret væsentlig
	fejl
	-
	information i relation til konteringen på 
	delregnskaberne.
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	7.3 Immaterielle og materielle anlægsaktiver
	7.3 Immaterielle og materielle anlægsaktiver
	7.3 Immaterielle og materielle anlægsaktiver


	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

	Ved 
	Ved 
	revisionen af 
	materielle anlægsaktiver 
	har vi ved stikprøvevis kontrol og interview påset, at

	•
	•
	•
	•
	KU har etableret en årlig kontrol af anlægsaktivernes tilstedeværelse og 
	værdi


	•
	•
	•
	a
	nlægscontrollere foretager daglig kontrol og godkendelse af klassificeringen (anlægsgruppe og delregnskab) 
	af nye anlæg (gennem DDI)


	•
	•
	•
	u
	ltimo 
	hver måned foretager regnskabsafdelingen en kontrol af månedens bogføring for at sikre, at der ikke er 
	udgiftsført fakturaer, som skulle have været bogført som anlægsanskaffelse. I Navision udtrækkes månedens 
	posteringer større end kr. 
	90 t.kr.


	•
	•
	•
	KU har etableret procedurer for månedligt kontrol af afstemning mellem anlægsmodulet, og 
	Navision.



	Vi har i forbindelse med vores revision efterprøvet, at KU’s forretningsgange og interne kontroller 
	Vi har i forbindelse med vores revision efterprøvet, at KU’s forretningsgange og interne kontroller 
	medvirker til 
	at 
	sikre tilstedeværelse og værdiansættelse af KU’s anlægsmasse er gennemført betryggende og i overensstemmelse 
	med den beskrevne forretningsgang. Vi har derudover kontrolleret, at 
	forretningsgange 
	og interne kontroller for 
	aktiveringsgrænser er overholdt.

	Det 
	Det 
	er vores opfattelse, at 
	administrationen 
	af anlægsområdet 
	i lighed med tidligere år er betryggende, idet vi 
	ikke har konstateret væsentlige fejl.
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	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Anlægsaktiver er fejlagtigt bogført
	Anlægsaktiver er fejlagtigt bogført
	som 
	driftsomkostninger, eller aktiveret i 
	forkert anlægsgruppe ift. anlæggets 
	beskaffenhed




	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer

	Vi
	Vi
	har fundet at processerne er 
	tilstrækkelige i lighed med tidligere år.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Ingen væsentlige
	Ingen væsentlige
	fejl identificeret.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Samlet
	konkluderer vi at materielle og 
	immaterielle anlægsaktiver er 
	indregnet og præsenteret korrekt, og vi 
	har ikke identificeret væsentlige fejl.






	Vi har ikke konstateret væsentlige fejl, og processerne har generelt fungeret 
	Vi har ikke konstateret væsentlige fejl, og processerne har generelt fungeret 
	Vi har ikke konstateret væsentlige fejl, og processerne har generelt fungeret 
	betryggende i året
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	7.4 
	7.4 
	7.4 
	Indtægter


	Indtægter vedrørende uddannelsestilskud, forskningstilskud
	Indtægter vedrørende uddannelsestilskud, forskningstilskud
	Indtægter vedrørende uddannelsestilskud, forskningstilskud
	, basistilskud


	Vores
	Vores
	Vores
	revisionsmæssige
	reaktion
	og
	væsentlige
	observationer

	Ved
	Ved
	revisionen
	har
	vi
	kontrolleret
	følgende
	forhold
	:

	•
	•
	•
	•
	De
	indregnede
	finanslovsindtægter
	er
	i
	overensstemmelse
	med
	finanslovsbevillingen
	og
	tillægsbevillingen


	•
	•
	•
	KU
	har
	erhvervet
	ret
	til
	indtægterne


	•
	•
	•
	12
	-
	dels
	raterne
	er
	indregnet
	i
	korrekt
	periode


	•
	•
	•
	Tillægsbevillingen
	er
	afstemt
	til
	underliggende
	dokumentation
	og
	indregnet
	i
	korrekt
	periode
	.



	Vurderingen er sket på baggrund af en vurdering af KU’ forretningsgange for afstemning til underliggende 
	Vurderingen er sket på baggrund af en vurdering af KU’ forretningsgange for afstemning til underliggende 
	doku
	-
	mentation
	, herunder finanslovsbevilling og opgørelser sendt fra Styrelsen for 
	Institutioner og Uddannelsesstøtte 
	i 
	relation til taxametertilskud, basisforskningstilskud og andre statslige tilskud.

	I
	I
	relation
	til
	grundlaget
	for
	finanslovsindtægterne
	har
	vi
	foretaget
	følgende
	handlinger
	:

	•
	•
	•
	•
	Gennemgået
	KU’
	forretningsgangsbeskrivelse
	for
	opgørelse
	af
	STÅ


	•
	•
	•
	Herunder
	kontrol
	af
	registrering
	og
	ændring
	af
	karakterer


	•
	•
	•
	Testet
	denne
	kontrol
	.
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	Figure
	Figure
	Figure
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	TBody
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	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Uddannelses
	Uddannelses
	-
	og forskningsaktiviteter 
	indregnes i forkert periode eller med 
	forkert beløb.




	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer

	Vi
	Vi
	har fundet at processerne er 
	til
	-
	strækkelige
	i lighed med tidligere år.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Vi har ikke konstateret
	Vi har ikke konstateret
	væsentlige 
	mangler i KU’ tilrettelagte
	kontroller og 
	processer.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Vi har ikke konstateret væsentlig
	fejl
	-
	information i relation til uddannelses
	-
	tilskud, forskningstilskud eller basis
	-
	tilskud.
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	7.5 Gager og lønninger
	7.5 Gager og lønninger
	7.5 Gager og lønninger


	Vi finder et passende kontrolmiljø i relation til løn 
	Vi finder et passende kontrolmiljø i relation til løn 
	Vi finder et passende kontrolmiljø i relation til løn 
	–
	med forbedringsmuligheder 
	–
	og 
	stikprøvevis kontrol af enkeltsager har ikke givet anledning til 
	bemærkninger


	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer
	Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

	Rigsrevisionen 
	Rigsrevisionen 
	har ansvaret for revisionen af Statens Lønsystem SLS. Rigsrevisionens revisionsrapport om statens 
	lønsystem bekræfter blandt andet, at lønbehandlingen i SLS sikrer korrekt lønudbetaling. Vi har derfor fokuseret 
	vores revision mod KU’ grundlag for indberetninger til SLS, men har ikke efterregnet lønsedler genereret af SLS.

	Som 
	Som 
	led i vores revision af KU’s årsrapport udfører vi revision af omkostninger til lønninger og 
	gager
	. 

	For 
	For 
	perioden til og med juli 
	2018 
	henviser vi til revisionsprotokollat af 1. november 
	2018. 
	For 
	perioden 
	fra 1. 
	august 
	-
	31. december 
	2018 
	har vi udført følgende handlinger:

	•
	•
	•
	•
	Gennemgået 
	KU’s procedurer vedrørende afstemning af omkostningsførte gager og løn, 
	herunder 
	stikprøvevis 
	kontrolleret de månedlige afstemninger til underliggende dokumentation


	•
	•
	•
	Gennemgået 
	KU’s analyse af lønomkostninger med årsagsforklaringer for væsentlige 
	afvigelser 
	mv. 


	•
	•
	•
	Stikprøvevist 
	afstemt løn til bestyrelse og ledere til underliggende kontrakter, lønsedler mv.



	KU 
	KU 
	har i lighed med tidligere besluttet ikke at indregne den sidste lønkørsel med en lønomkostning på 
	12 
	mio.kr. 
	vedrørende december 
	2018, 
	som først blev bogført i 
	januar 2019. 
	Tilsvarende blev lønkørsel på 
	8,5 
	mio.kr. i 
	december 
	2017 
	ikke periodiseret, og er derfor medtaget i årsregnskabet for 
	2018. Differencen 
	på 
	3,5 
	mio.kr. er 
	uvæsentlig.
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	Risiko
	Risiko
	Risiko
	Risiko

	Fejlbehæftet lønudbetalinger
	Fejlbehæftet lønudbetalinger
	som følge 
	af f
	ejl i
	stamdata, samt ikke
	-
	godkendte 
	transaktioner som følge af manglende 
	systemunderstøttet 
	godkendelsespro
	-
	cedure
	i SLS. 




	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer
	Vurdering af interne processer

	Vi
	Vi
	har fundet at processerne er 
	til
	-
	strækkelige
	i lighed med tidligere år.




	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer
	Observationer

	Vi har ikke konstateret
	Vi har ikke konstateret
	væsentlige 
	mangler i KU’ tilrettelagte
	kontroller og 
	processer.




	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Konklusion
	Vi har ikke konstateret væsentlig
	fej
	-
	linformation i relation til gager og 
	løn
	-
	ninger
	.
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	7.6 Bygningsdrift og tilhørende hensættelse
	7.6 Bygningsdrift og tilhørende hensættelse
	7.6 Bygningsdrift og tilhørende hensættelse


	Det er vores vurdering at administrationen af anlægsområdet er 
	Det er vores vurdering at administrationen af anlægsområdet er 
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