
 
 

 
 

 

Den uafhængige revisors erklæring 
 
Til Regionsrådet 

Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. april 2016 til 30. juni 2016 (2. kvartal 
2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital udvisende et forbrug 
på 912,1 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ 
og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom. 
 
Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen 
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i 
overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabs-
mæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for 
Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens 
Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende for-
brug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. 
Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets 
fremdrift og forventede resterende forbrug. 
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med 
kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet 
fastsatte regler. 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hen-
syn. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed 
om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. 
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med be-
grænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede reste-
rende forbrug, samt risici knyttet hertil. 
 
Udført arbejde 
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard 
om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle op-
lysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt 
revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå 
en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig 
fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden 
væsentlig fejlinformation. 
Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: 

- at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. 
juni 2016 

- at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter 
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Æl-
dreministeriets fastsatte regler herom. 

 



 
 

 
 

 

Projektets økonomiske forbrug 
Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets øko-
nomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejl-
information. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi 
har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-
skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økono-
miske forbrug. 
Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske for-
brug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med un-
derliggende dokumentation. 
Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, 
påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. 
 
Projektets fremdrift og risici 
Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske 
fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, 
er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvar-
talsrapporteringen. 
Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder 
en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning 
af Projektet. 
Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget), og at regionens 
risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende 
dokumentation. 
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet 
har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets frem-
drift og forventede resterende forbrug. 
Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrappor-
teringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for 
vores konklusion med forbehold. 
 
Forbehold 
Grundlag for konklusion med forbehold 
Vedrørende deponeringsgrundlag 
I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Det Nye Rigshospital, Bilag B, pr. 30. juni 2016 indgår 
udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bi-
spebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse ud-
gifter og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projek-
ter er korrekt.  
 
Konklusion med forbehold 
Projektets økonomiske forbrug  
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. april 
2016 til 30. juni 2016 (2. kvt. 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er be-
skrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske 
forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- 
og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende 
regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og 



 
 

 
 

 

Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.  
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. 
 
Projektets fremdrift og risici 
Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anled-
ning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende 
forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse 
med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling 
af kvalitetsfondsfinansierede projekter. 
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen 
af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet 
forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. 
 
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfonds-
byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospi-
tal pr. 2. kvartal 2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med 
virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. 
 
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitets-
fondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 
14 - 17, hvoraf det fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er utilstrække-
lige udgør projektets største enkeltstående risiko. Det fremgår endvidere på side 8 i kvartalsrap-
porten, at ”det skal i den forbindelse oplyses, at den aktuelle situation for byggeriet ved Rigs-
hospitalet gør, at der fortsat er et stort pres på projektets nuværende reserver. Administratio-
nen har derfor ud fra et strategisk hensyn valgt at afdække muligheden for at hensætte yderli-
gere midler.”  
 
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-
byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospi-
tal pr. 2. kvt. 2016 vedrørende Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er på nu-
værende tidspunkt forsinket ca. 3 måneder i forhold til hovedtidsplanen, men der arbejdes på at 
indhente forsinkelsen ved tilpasning af udførelsestidsplanen”.  
 
Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse 
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets 
økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici 
knyttet hertil. 
 
 
Roskilde, den 31. august 2016 
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
 
Lasse Jensen  
Statsautoriseret revisor 


