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Til Regionsrådet for Region Midtjylland
Vi har revideret Anlægsregnskab for renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet
Holstebro. Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region
Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af ledelsen den 10. april 2008.
Anlægsregnskabet viser udgifter på 11.207.062 kr., og indeholder ledelsens redegørelse for afvigelsen mellem Ringkjøbing Amtsråds anlægsbevilling og de bogførte anlægsudgifterne.
Region Midtjylland har ansvaret for anlægsregnskabet. Vi har ansvaret for at udføre revisionen i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder og sammenfatte resultatet heraf i en konklusion om anlægsregnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med Revisionsregulativet for Region Midtjylland
samt Revisionsstandard RS 800 om erklæringer på revisionsopgaver med særligt formål. Denne
standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af
sikkerhed for, at anlægsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer.
Revisionen har omfattet en efterprøvning af anlægsregnskabets overensstemmelse med bogføringen ligesom den anførte anlægsbevilling er sammenholdt med beslutningen i amtsrådets mødeprotokol. Revisionen har herudover omfattet en stikprøvevis undersøgelse af informationer,
der understøtter anlægsregnskabets beløb og øvrige oplysninger.
Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at anlægsregnskabet viser anlægsprojektets udgifter i overensstemmelse
med bogføringen og at oplyste anlægsbevillinger er i overensstemmelse med amtsrådets beslutninger herom.
Århus, den 21. april 2008
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