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Regnskabsåret 2017 

 

Ankestyrelsen modtog den 29. august 2018 Region Hovedstadens 

årsregnskab for 2017, revisionsberetning for årsregnskabet og kopi af 

beslutningsprotokol fra regionsrådets møde, hvor regnskabet og 

beretningen blev behandlet. 

 

Vi modtog samtidig beretning for 2017 om revision af statsligt, 

aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes syghusvæsen samt 

aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 

2016. Beretningen er behandlet på samme møde som årsregnskabet. 

 

Revisionsberetning nr. 17 om revision af statsligt, 

aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes syghusvæsen 

samt aktivitets-bestemt, kommunal medfinansiering på 

sundhedsområdet for 2017 

 

Revisionen har ikke taget forbehold og har ikke bemærkninger til 

revisionen af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes 

syghusvæsen samt aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på 

sundhedsområdet for 2017. 

 

Årsregnskab og revisionsberetning nr. 18 for årsregnskabet 2017 

 

Revisionen har ikke taget forbehold og har ingen bemærkninger til den 

afsluttende revision af årsregnskabet. 

 

Regionsrådet traf på møde den 21. august 2018 afgørelse om at 

godkende årsregnskabet for 2017. 
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Ankestyrelsens bemærkninger 

Vi har noteret os, at revisionen har fulgt op på revisionsbemærkningen 

fra 2015 om afgangsføring/tilstedeværelse af anlægsaktiver. Revisionen 

konstaterer, at Koncernregnskab har fastsat og gennemført en 

forretningsgang for kontrol af tilstedeværelsen af anlægsaktiver, og har 

gennemført kontrol af udvalgte anlægsaktiver. Revisionen anser 

revisionsbemærkningen for afsluttet. 

 

I forbindelse med den afsluttende revision har vi noteret os, at der er 

konstateret bogføringsmæssige fejl i forhold til refusion af købsmoms, og 

at regionen har iværksat korrektion heraf. Vi har noteret os, at fejlen kan 

afgrænses til perioden 2014-2017.  

 

Afsluttende bemærkninger  

 

Vi har gennemgået det indsendte materiale og har ikke yderligere 

bemærkninger til Region Hovedstadens årsregnskab for 2017 og 

revisionsberetningen om årsregnskabet eller til regionens behandling 

heraf. 

 

Venlig hilsen 

 

Vinnie Reiths 

 

 

 

 

Kopimodtager 

 

BDO er ved kopi af dette brev orienteret om ovenstående. 
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Vi har anvendt: 

 

- Lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018 om regioner og om 

nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 

Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) 

 

- Bekendtgørelse nr. 1019 af 28. juni 2018 om regionernes budget- og 

regnskabsvæsen, revision m.v. 

 


