Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet, Region Midtjylland
Vi har revideret opgørelsen af afholdte omkostninger udvisende 11.612.845 kr. vedrørende
"Skema 2 Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" for anlægsprojektet "Askegården Paderup
- udvidelse med 8 pladser", med anlægssted 201.212012.99.30.54.10.
Bevillingshaverens

ansvar for

anlægsregnskabet

Bevillingshaver har ansvaret for at udarbejde opgørelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde opgørelsen uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgørelsen på grundlag af vores revision. Vi har
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og revisionsregulativet for Region Midtjylland. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgørelsen ikke
indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i opgørelsen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen
af risikoen for væsentlig fej linformation i opgørelsen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante
for bevillingshavers udarbejdelse af en opgørelse, der er uden væsentlige fejlinformationer med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bevillingshaverens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en
vurdering af den samlede præsentation af opgørelsen.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at opgørelsen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og i overensstemmelse med
Regionsrådets beslutninger.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af bevillingen.
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Bevillingshaverens

ansvar

Bevillingshaveren har ans\aret for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af bevillingen.
Revisors ansvar og den udførte

forvaltningsrevision

I overensstemmelse med regionens revisionsregulativ har vi påset, hvorv idt der er foretaget en
økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for. at forvaltningen af anlægsbevillingen er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen af anlægsbevillingen vedrørende "Askegården Paderup udvidelse med 8 pladser", ikke er varetaget pa en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Aarhus, den 11. november 2011
KPMG
Statsautoriseret Rev lsionspartnerselskab
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