1. ENDELIGT REGNSKAB 2015 FOR REGION HOVEDSTADEN OG
REVISIONSBERETNING 2015
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har på mødet den 19. april 2016 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for 2015. I
henhold til lov om regioner mv. § 23 blev årsregnskabet herefter overdraget til regionens eksterne revisor,
BDO. Regionen har modtaget BDOs revisionsberetning den 15. juni 2016, der sammen med
årsregnskabet samt de særskilte investeringsregnskaber forelægges med henblik på endelig godkendelse.
INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
1. at endeligt regnskab 2015 godkendes, og
2. at 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes.
POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
Direktør Steen Andersen og statsautoriseret revisor Per Lund fra BDO Kommunernes Revision, samt
enhedschef Hanne Lindholm (Center for Økonomi) deltog under sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
Der var omdelt notat med supplerende oplysninger.
Godkendt.
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)
SAGSFREMSTILLING
Revisionsberetning og påtegning på regnskab 2015
Regionens eksterne revisor, har den 15. juni 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 11 vedrørende
afsluttende beretning for regnskabsåret 2015. Beretningen omhandler også revision af de områder på det
sociale område, der er omfattet af statsrefusion for 2015.
Regionrådet besluttede den 19. april 2016 at overdrage årsregnskab 2015 til regionens eksterne revision,
samt at revisionsberetningen og investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og
investeringsarbejder skal forelægges regionsrådet på mødet i august. Det er resultatet af den eksterne
revisions gennemgang af årsregnskabet og de afsluttede anlægs- og investeringsregnskaber der
forelægges nu.
Årsregnskabet for 2015 – der opgøres og aflægges efter de omkostningsbaserede principper - udviser et
samlet overskud på 100,8 mio. kr., der fremgår af resultatopgørelsen. Regionen har overholdt de af
regionsrådet meddelte bevillinger, og har ligeledes overholdt regionens andel af den udgiftsramme for
driftsområdet, der var aftalt ifm. økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner.
Regionen har også i 2015 levet op til kassekreditreglen, der foreskriver at den gennemsnitlige
kassebeholdning i hele 2015 skal være positiv. Den samlede egenkapital udgjorde ultimo 2015 6.624 mio.
kr. inkl. driftsresultatet for 2015, svarende til en stigning på 1.233 mio. kr. i forhold til ultimo 2014.
I overensstemmelse med styrelseslovens regler blev de af BDO fremsendte revisionsberetninger
(beretning nr. 10 og 11) sendt til regionsrådets medlemmer den 22. juni 2016. Konklusionen på den
udførte revision af årsregnskabet for 2015 er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden
forbehold og at den udførte revision har givet anledning til en enkelt bemærkning vedr. regionens
anlægsaktiver.
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BDO, konkluderer, at ”det er revisionens opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31.
december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler samt i
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.”
Den udførte revision har dog givet anledning til en enkelt bemærkning, idet det i forbindelse med
revisionen er konstateret i enkelte tilfælde, at anlægskartoteket indeholder aktiver, der ikke længere kan
lokaliseres hos regionen. Disse aktiver bør selvsagt ikke længere indgå i regionens anlægskartotek og
administrationen har derfor taget initiativer til at sikre, at regionens anlægskartotek fremadrettet også
afspejler de aktiver, regionen reelt har i sin besiddelse og der følges op herpå ifm. de kvartalsvise
statusafstemninger (herunder afstemning af regionens anlægsaktiver).
Investeringsregnskaber over 10 mio. kr.
I forbindelse med overdragelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 19. april 2016
blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder
skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i august 2016 med henblik på endelig
godkendelse.
Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet, jfr. reglerne i "Budget- og
regnskabssystem for regioner" samt i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Som en
konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr.
skal forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget
og regionsrådet.
Med denne sag forelægges 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Konklusionen
er, at alle investeringsregnskaberne er opgjort regnskabsmæssigt korrekt og 14 af erklæringerne er
forsynet med en ”blank” revisionspåtegning. I et enkelt tilfælde er der dog ikke meddelt særskilt
anlægsbevilling, ud over det i budgettet vedtagne beløb.
I det pågældende investeringsregnskab (Frederikssund Rokade), der vedrører tilvejebringelse af
sengekapacitet i Hillerød til rokade vedrørende psykiatrifunktion i Frederikssund, har der ikke været
meddelt en anlægsbevilling, men alene et rådighedsbeløb ifm. budgetvedtagelsen. Derfor er revisionens
erklæring forsynet med et forbehold for den eventuelle virkning af den manglende bevilling.
Administrationen bemærker, at midlerne er afholdt i overensstemmelse med det afsatte rådighedsbeløb
ifm. vedtagelse af budgettet, hvor der var afsat 10 mio. kr., og at det samlede regnskab udgør 10,1 mio.
kr.
Alle revisionserklæringerne samt de reviderede investeringsregnskaber er medtaget som bilag.
Yderligere oplysninger
BDO, vil efter sædvanlig praksis deltage i forretningsudvalgets møde under behandlingen af
dagsordenspunktet.
Årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, skal
sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2016.
Der indgår som bilag til denne sag en ordliste med de væsentligste ord og begreber i relation til regionens
årsregnskab.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
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En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Regnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside.
Regnskabet, revisionsberetningen og de afgørelser regionsrådet her truffet i forbindelse hermed, sendes
af administrationen til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2016.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 9. august og regionsrådet tirsdag den 16. august.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen
JOURNALNUMMER
15014607

BILAGSFORTEGNELSE
1. Afsluttende beretning 2015 - Region Hovedstaden 15.06.2016
2. Årsregnskab 2015 - Rapport 20160406
3. Ordliste til FU 09082016
4. Investeringsregnskaber 15
5. Supplerende notat vedr endeligt regnskab og revisionsberetning
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