
 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden  

Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte regnskab for Nyt Hospital Bispebjerg for perioden 
2010 – 30. september 2016. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriets regnskabsbestemmelser, herunder Budget- og Regnskabssystemet for kommuner og regioner, 
samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden 
til sygehusbyggeri af 15. juni 2016.  
Regnskabet udviser en samlet anskaffelsessum pr. 30. september 2016 på 242.561 t.kr. ekskl. moms. 
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne i Øko-
nomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser, herunder Budget- og Regnskabssystemet for 
kommuner og regioner, samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af til-
skud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 15. juni 2016. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde regnskabet uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgø-
relse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og Internationale Standarder om Revi-
sion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsent-
lig fejlinformation. 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for regionens udarbejdelse af inve-
steringsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Inden-
rigsministeriets regnskabsbestemmelser, herunder Budget- og Regnskabssystemet for kommuner og re-
gioner, samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitets-
fonden til sygehusbyggeri af 15. juni 2016. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af regnska-
bet. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at regnskabet for Nyt Hospital Bispebjerg for perioden 2010 – 30. september 
2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser, herunder Budget- og Regnskabssystemet for kommu-
ner og regioner, samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra 
Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 15. juni 2016. 
  



 

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser, 
herunder Budget- og Regnskabssystemet for kommuner og regioner, samt i overensstemmelse med af-
snit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 15. juni 
2016. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at opgøre anskaffelsessummen pr. 30. september 2016 
overfor Regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet 
til andet formål.  
 

 Roskilde, den 9. januar 2017 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
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