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Rgsrevsonen hr revderet Krkemnsterets regnskb for 2015 og hr som ed her undersøgt fudstændgheden f regnskbet og smmenhodt bevngs- og regnskbst.
V hr revderet de dee f sttsregnskbet, hvor mnsterets ndtægter, udgfter, bnce
og bevnger er opført. Det er § 22. Krkemnsteret  sttsregnskbets hovedde (oversgter, opgørese f bevnger og regnskber, sttusspecfktoner og fortegneser) og 
sttsregnskbets regnskbsspecfktonsde og bevngsfregnngsde.
V hr endvdere gennemget mnsterets regnskbsmæssge forkrnger om fvgeserne meem regnskbs- og bevngst, der b.. fremgr f rsrpporterne for vrksomhederne p mnsteromrdet for 2015.
Rgsrevsonen betrgter med denne erkærng revsonen f Krkemnsterets regnskb
for 2015 som fsuttet. Rgsrevsonen kn dog tge spørgsm vedrørende dette og tdgere regnskbsr op t ydergere undersøgese.  den forbndese kn der fremkomme nye
opysnnger, som kn gve nednng t, t konkrete forhod, der gger t grund for denne
erkærng, kn bve vurderet p ny.

Ministeriets ansvar for regnskabet

Mnsteret hr nsvret for t udrbede et rgtgt regnskb for mnsterets ressortomrde  overensstemmese med de regnskbs- og dsponerngsreger, der gæder for stten.
Mnsterets regnskb sk omftte smtge ndtægter og udgfter for det forøbne fnnsr, ktver og pssver og bevægeserne her  rets øb.
Mnsteret hr nsvret for t etbere forretnngsgnge og nterne kontroer, der er reevnte for t fægge et regnskb uden væsentg fenformton, unset om fenformtonen skydes besvgeser eer fe. Herudover er det mnsterets nsvr  vdest mugt
omfng t skre, t de dspostoner, der er omfttet f regnskbsfæggesen, er  overensstemmese med meddete bevnger, ove og ndre forskrfter smt med ndgende fter og sædvng prkss. Mnsteret og de enkete vrksomheder under mnsterets ressort hr endvdere nsvret for t væge og nvende en hensgtsmæssg regnskbsprkss og for t udøve regnskbsmæssge skøn, som er rmege efter omstændghederne.
Deprtementet sk føre tsyn med vrksomhedernes overhodese f regerne om sttens
regnskbsvæsen og godkende mnsteromrdets rge regnskb.
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Rigsrevisionens ansvar for den udførte revision

Vores nsvr er t udtrykke en konkuson om regnskbet p grundg f vores revson.
V hr udført revsonen  overensstemmese med god offentg revsonsskk, f. ov om revsonen f sttens regnskber mv. God offentg revsonsskk er bseret p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder (SSA 100-999).
Dette ndebærer, t v pnægger og udfører revsonen for t opn hø grd f skkerhed
for, t regnskbet er fudstændgt og uden væsentg fenformton.
Vores revson bestr f revsonshndnger, der gver revsonsbevs for beøb og opysnnger  regnskbet. V væger revsonshndngerne p bggrund f vores vurderng f
mnsteromrdet, herunder vurderng f rsc for væsentg fenformton  regnskbet,
unset om fenformtonen skydes besvgeser eer fe. Ved rskovurderngen overveer
v ntern kontro, der er reevnt for udrbedesen f et rgtgt regnskb  overensstemmese med bevngsovene og gædende regnskbs- og dsponerngsreger.
En revson omftter endvdere en vurderng f, om mnsterets vg f regnskbsprkss
er pssende, og om de regnskbsmæssge skøn er rmege, smt en vurderng f den smede præsentton f opysnngerne  sttsregnskbet.
Som en de f revsonen smmenhoder v regnskbstene med bevngerne p de enkete hovedkont for t vurdere, om bevngerne og dsponerngsregerne er overhodt.
Det ndebærer, t dspostonerne  e væsentge henseender hr bevngsmæssg
hemme, er nvendt nden for de rmmer og form, der er fstgt  bevngsovene og
dsponerngsregerne, og t mnsteret hr redegort for væsentge fvgeser meem
bevngs- og regnskbst.
Vores revson omftter desuden en vurderng f, om der p mnsteromrdet er etberet
hensgtsmæssge forretnngsgnge og nterne kontroer, som  e væsentge henseender er  overensstemmese med sttens regnskbsreger, f. bekendtgørese om sttens
regnskbsvæsen mv., og som understøtter, t mnsteret fægger et rgtgt regnskb,
overhoder bevngerne og dsponerer  overensstemmese med sttens reger, herunder
bevngsovene og gædende regnskbs- og dsponerngsreger.
Ved revsonen efterprøver v p udvgte omrder, om de dspostoner, der er omfttet
f regnskbsfæggesen, er  overensstemmese med ove og ndre forskrfter smt med
ndgede fter og sædvng prkss. V foretger endvdere en vurderng f, om der for
udvgte omrder er tget skydge økonomske hensyn ved forvtnngen f mder og
drften f vrksomheder, som er omfttet f regnskbet. Hvs denne de f revsonen hr
gvet nednng t væsentge krtske bemærknnger, v det fremg f en udtese sdst
 denne erkærng.
Det er vores opfttese, t det opnede revsonsbevs er tstrækkegt og egnet som
grundg for vores konkuson.
Revsonen hr kke gvet nednng t forbehod.
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KONKLUSION
Det er Rgsrevsonens opfttese:
•

t Krkemnsterets omrde f sttsregnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med bevngsovene og sttens regnskbs-

•

reger
t Krkemnsteret  e væsentge henseender hr overhodt bevngerne og dspo-

•

nerngsregerne
t Krkemnsterets forretnngsgnge og nterne kontroer  e væsentge henseender er  overensstemmese med sttens regnskbsreger og understøtter, t mnsteret fægger et rgtgt regnskb og overhoder bevngerne og dsponerngsregerne.

Rgsrevsonen, den 14. september 2016

Lone Strøm
rgsrevsor

/K Nybo
kontorchef
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