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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til byrådet i Næstved Kommune 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Næstved Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2019, siderne 10 - 65 i Kommunens Årsberetning 2019 og obligatoriske oversigter i 
kommunens bilagssamling, bestående af oversigterne ”Anlægsarbejder og anlægsoversigt (to-
taloversigt), ”Garanti- og eventualrettigheder”, samt ”Opgaver udført for andre offentlige 
myndigheder” med følgende hovedtal: 

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 285,1 mio. kr. 

• Resultat af det skattefinansierede område på 153,4 mio. kr. 

• Aktiver i alt på 5.320,8 mio. kr. 

• Egenkapital i alt på -1.475,1 mio. kr. 

 
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regn-
skabsvæsen, revision mv. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udar-
bejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet 
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores an-
svar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Re-
visors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstem-
melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som om-
handlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæ-
ringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisions-
beretningens bilag, for en detaljeret oplistning af opgaver.  

Vi blev af byrådet antaget som revisor for Næstved Kommune den 11. januar 2011 for regn-
skabsåret 2012 og har foreløbig varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 8 år frem 
til og med regnskabsåret 2019. Der er herunder indgået ny kontrakt gældende fra perioden 
2018 - 2020.  

 

Centrale forhold ved revisionen 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest bety-
delige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev 
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behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores kon-
klusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. 

 

Sociale udgifter med statsrefusion 

Sociale udgifter med refusion udgør 276,2 mio. kr. og består hovedsageligt af overførsels-
indkomster. 

Ud fra vores professionelle vurderi ng er revisionen af området for de sociale udgifter med 
statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der 
er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Næstved Kommune er 
ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt 
sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales 
korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende 
love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, 
at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling 
samt overvåger, at disse bliver fulgt. 
 
Vores behandling i revisionen 
 
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefu-
sion har været: 

• Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kon-

troller på områder med statsrefusion på det sociale område. 

• Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en 
korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i 
henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialmini-
steriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (re-
visionsbekendtgørelsen).  

• Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2019. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2019 som 
sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt 
revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender 
er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til 
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med-
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
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revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, 
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne 
for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision 
mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutnin-
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revi-
sion, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager 
vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlin-
ger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og eg-
net 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 kommunens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er pas-
sende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 
har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revi-
sionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklude-
rer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det re-
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fort-
sætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter sider i årsberetning 
2019, som ikke er identificeret som årsregnskabet, jf. konklusionen. Vores konklusion om års-
regnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sik-
kerhed om disse. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger 
og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væ-
sentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væ-
sentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-
taler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregn-
skabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der un-
derstøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kri-
tisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne 
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikker-
hed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre 
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi 
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktivite-
ter, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kri-
tiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

Roskilde, den 15. juni 2020 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
              

              
Lasse Jensen   Michael S. Nielsen 
Statsautoriseret revisor  Registreret revisor 
  
 


