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KONKLUSION
Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet for § 17. Beskæftigelsesministeriet for 2016.
Dette omfatter regnskabet for ministeriets paragraf i statsregnskabets hoveddel (dvs. A.
Oversigter og B. Bevillinger og regnskab), den tilhørende budget- og regnskabsspecifikation og bevillingsafregningen. Statsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med bevillingslovene (dvs. finansloven og tillægsbevillingsloven for 2016) og de statslige regnskabsregler.
Det er Rigsrevisionens vurdering:




at Beskæftigelsesministeriets område af statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige
regnskabsregler
at Beskæftigelsesministeriet i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne
og disponeringsreglerne.

Grundlag for konklusion
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber mv. God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999).
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit
”Rigsrevisionens ansvar for revisionen af regnskabet”.
Rigsrevisor er uafhængig af Beskæftigelsesministeriet i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 1, stk. 6.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Rigsrevisionen betragter med denne erklæring revisionen af Beskæftigelsesministeriets
regnskab for 2016 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelse. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet
i denne erklæring, kan blive vurderet på ny.
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Ministeriets ansvar for regnskabet
Ministeriet har ansvaret for at udarbejde et rigtigt regnskab i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler. Ministeriet har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ministeriet anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ministeriet og de enkelte virksomheder under ministeriets ressort har tillige ansvaret for at vælge
og anvende en hensigtsmæssig regnskabspraksis og for at udøve regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.
Ministeriet har desuden ansvaret for at overholde bevillingerne og disponeringsreglerne.
Ministeriet er ansvarlig for, at ministeriets dispositioner har den nødvendige bevilling, og
at de indtægter og udgifter, der opgøres i statsregnskabet, opnås og anvendes i overensstemmelse med de formål og betingelser, som bevillingerne fastlægger. I de tilfælde, hvor
disse forudsætninger ikke længere er til stede, har ministeriet ansvaret for at oplyse Folketinget på passende vis og søge bevillingerne ændret.
Departementet skal føre tilsyn med virksomhedernes overholdelse af reglerne om statens
regnskabsvæsen og godkende ministerområdets årlige regnskab.

Rigsrevisionens ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at der for regnskabet
som helhed ikke forekommer væsentlige bevillingsafvigelser, samt at afgive en erklæring
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er ikke en garanti for, at en revision, der udføres
i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlige fejlinformationer eller bevillingsafvigelser, når sådanne findes. Fejlinformationer og bevillingsafvigelser kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de beslutninger, som Folketinget og andre regnskabsbrugere træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og risikoen for væsentlige bevillingsafvigelser,
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ministeriets interne kontrol.
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Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ministeriet, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ministeriet har
udarbejdet, er rimelige.



Sammenholder vi regnskabstallene med bevillingerne på de enkelte hovedkonti for at
vurdere, om bevillingerne og disponeringsreglerne er overholdt. Det indebærer, at dispositionerne i alle væsentlige henseender har bevillingsmæssig hjemmel og er anvendt inden for de rammer og formål, der er fastlagt i bevillingslovene og disponeringsreglerne.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ministeriet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ministeriet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der
er omfattet af statsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af statsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af statsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Rigsrevisionen, den 16. august 2017

Lone Strøm
rigsrevisor

/Karsten Lund Jørgensen
kontorchef
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