
Budget- og regnskabssystem for regioner                                    7.2 - side  1 

  

Dato: November 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 
 

 

7.2 Formkrav til årsregnskabet 
 

7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold 

Det er i regionslovens § 23 fastsat, at regionens årsregnskab skal være ledsaget af en 
fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser. Endvidere skal regnskabet i 
fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvi-
gelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. 
 
Regionslovens § 24 bemyndiger herudover social- og indenrigsministeren til at fastsæt-
te de nærmere regler om formen af regionens regnskab. 
 
Disse regler kommer til udtryk dels i den autoriserede kontoplan, som fastlægger regn-
skabets indholdsmæssige opdeling, dels i nedenstående regler om udarbejdelse af 
oversigter og bemærkninger til regnskabet. 
 
7.2.2 Årsregnskabet 

7.2.2.1 Indholdet af årsregnskabet 
Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige 
oversigter og redegørelser tjener som grundlag for bl.a.: 
 

 vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet  
 opgørelse af regnskabsårets ressourceforbrug (i resultatopgørelsen)   
 opgørelse af beholdninger (balancen) 
 vurdering af regionens økonomiske situation 

 
Regionens årsregnskab skal disponeres i de afsnit, der er angivet nedenfor. Dispositio-
nen er bindende af hensyn til sammenligneligheden i regionernes regnskabsaflæggel-
se.  

 

Afsnit Oversigt/redegørelse 
  
7.2.2.1.a Præsentation af regionen 
7.2.2.1.b Generelle bemærkninger 
7.2.2.1.c Anvendt regnskabspraksis 
7.2.2.1.d Resultatopgørelse 
7.2.2.1.e Balance  
7.2.2.1.f Pengestrømsopgørelse 
7.2.2.1.g Noter til resultatopgørelse og balance 
7.2.2.1.h Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger 
7.2.2.1.i Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger  
7.2.2.1j Anlægsregnskaber 
7.2.2.1k Eventualrettigheder og –forpligtelser, herunder garantier 
7.2.2.1.l Personaleoversigt 

 
Det regionale regnskab skal aflægges efter omkostningsbaserede principper.  
 
Resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen og noter skal udarbejdes efter 
bestemte formkrav. For de øvrige oversigter og redegørelser er der ikke fastsat form-
krav. Regionerne er frit stillet med hensyn til at medtage yderligere regnskabsmateriale i 
årsregnskabet.  
 
 
 
a. Præsentation af regionen 
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Årsregnskabet skal indeholde et afsnit med omtale af regionen herunder regionens 
opgaver og organisation samt hovedtal og nøgletal fra regionens årsregnskab. Der er 
ingen bindende formkrav til indholdet af årsregnskabets omtale af regionen. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en præsentation af regionen. 

 
b.  Generelle bemærkninger 
Regionsloven fastsætter som anført i afsnit 7.2.1, at årsregnskabet i fornødent omfang 
skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem 
bevillings- og regnskabsbeløb. I de generelle bemærkninger redegøres der på et 
overordnet niveau for afvigelser mellem budget og regnskab, herunder særligt for store 
forskelle mellem bevilling og regnskab. Øvrige væsentlige afvigelser omtales i 
tilknytning til regnskabsoversigten og de specielle bemærkninger, jf. afsnit 7.2.2.1.i. 
 
De generelle bemærkninger skal i øvrigt understøtte årsregnskabets øvrige indhold.  De 
generelle bemærkninger kan deles i afsnit svarende til regionens aktivitetsområder og 
dermed indeholde bemærkninger og oplysninger, der er målrettet mod det enkelte 
aktivitetsområde. Resultatet af regionens aktivitetsområder kan omtales i generelle 
bemærkninger. 
 
Der er ingen formkrav til årsregnskabets generelle regnskabsbemærkninger. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
generelle bemærkninger. 

 
c. Anvendt regnskabspraksis 
Beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis i relation til det omkostningsbaserede 
regnskab skal kort og præcist beskrive de principper, der er lagt til grund for 
regnskabsudarbejdelsen vedrørende værdiansættelse af aktiver og passiver. 
Beskrivelsen skal fokusere på principperne for indregning og måling af samtlige aktiver 
og passiver samt beskrivelse af øvrige anvendte principper. Endvidere skal det fremgå, 
hvordan de frihedsgrader der er ved udarbejdelsen af det omkostningsbaserede 
regnskab, jf. afsnit 8.4.3, er udnyttet, f.eks. anvendte afskrivningsperioder, principper for 
anvendelse af op- og nedskrivninger, anvendelse af grupper eller ”klumper” ved 
indregning af aktiver. 
 
Beskrivelsen skal endvidere indeholde ændringer i anvendt regnskabspraksis og effek-
ten heraf på regnskabet i forhold til tidligere år. 
 
Der er ingen formkrav til indholdet af årsregnskabets afsnit om anvendt 
regnskabspraksis. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Herudover skal det indeholde evt. æn-
dringer i anvendt regnskabspraksis og effekten heraf på regnskabet i forhold til tidlige-
re år. 
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d. Resultatopgørelse 
Årsregnskabet skal indeholde en resultatopgørelse opstillet som vist i bilag i afsnit 
7.7.1. Resultatopgørelsen skal indeholde sammenligningstal for sidste regnskabsår. For 
regionens første regnskabsår indsættes tallene fra regionens årsbudget inkl. 
korrektioner fra tillægsbevillinger til årsbudgettet meddelt i årets løb (”korrigeret 
budget”). 
 
Redegørelsen for væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab foretages i 
årsregnskabets afsnit "regnskabsoversigt og specielle bemærkninger". Regionens 
resultatopgørelse er således forbeholdt regionens eksterne rapportering om årets 
ressourceforbrug sammenlignet med foregående år. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen udarbejdes i overensstemmelse med ske-
maet, der er optrykt som bilag 1 i afsnit 7.7.1. 

 
Beløb i resultatopgørelsen anføres i 1.000 kr. 
 
e. Balance 
Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort henholdsvis 
ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital 
og forpligtelser.  
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en balance opstillet efter bestemte formkrav. Balancen udarbejdes i overensstemmel-
se med skemaet, der er optrykt som bilag 2 i afsnit 7.7.2. 

 
Balancen skal indeholde sammenligningstal for regnskabsåret før.  
 
Beløb i balancen anføres i 1.000 kr. 
 
f. Pengestrømsopgørelse  
Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise regnskabsårets pengestrømme fordelt 
på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne.  
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en pengestrømsopgørelse opstillet efter bestemte formkrav. Opgørelsen udarbejdes i 
overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 3 i afsnit 7.7.3. 

 
I tilknytning til pengestrømsopgørelsen for social- og specialundervisningsområdet vises 
det likviditetsmæssige mellemværende mellem området og regionen. 
 
Beløb i pengestrømsopgørelsen anføres i 1.000 kr. 
 

g. Noter til resultatopgørelse og balance 
Årsregnskabet skal indeholde et afsnit med noter til resultatopgørelse og balance. I 
afsnittet skal medtages alle væsentlige forhold, herunder som minimum de noter, der er 
omtalt i afsnit 7.7. Årsregnskabet kan herudover forsynes med yderligere noter, og 
uddybende specifikationer eller forklaringer til regnskabsposterne. 
 
De noter, der i henhold til formkravene til årsregnskabet skal medtages, kan 
opsummeres til følgende poster i resultatopgørelsen og balancen: 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                    7.2 - side  4 

  

Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår:Budget 2009 
 

1 Fællesformål og administration, jf. afsnit 7.7.1.6 
2 Renter, jf. afsnit 7.7.1.7 
3 Driftsomkostninger, jf. afsnit 7.7.1.8 
4 Driftsresultat, jf. afsnit 7.7.1.10 
5 Grunde og bygninger, jf. afsnit 7.7.4 
6 Tekniske anlæg og maskiner, jf. afsnit 7.7.5 
7 Inventar herunder IT udstyr, jf. afsnit 7.7.6 
8 Materielle anlæg under udførelse, jf. afsnit 7.7.7 
9 Egenkapital, jf. afsnit 7.7.2.1 
10 Driftsresultat overført til næste år, jf. afsnit 7.7.2.1, jf. også pkt. 4. 
 
h. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger  
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsover-
sigt, dvs. den skal vise regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre 
det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og årets tillægsbevillinger 
med de endelige regnskabstal. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en regnskabsoversigt. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum være spe-
cificeret på de poster - afgrænset i forhold til kontoplanen - hvortil der er meddelt bevil-
ling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. Regnskabsoversig-
ten skal indeholde 3 kolonner for henholdsvis: 
 

 De endelige regnskabstal 

 Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 

 Tillægsbevillinger afgivet i løbet af året. 
 
Posterne i regnskabsoversigten skal være opdelt i aktivitetsområderne sundhed, soci-
al og specialundervisning og regional udvikling samt udgiftsområderne fælles formål 
og administration samt renter. 
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Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte regions opstil-
ling af regnskabsoversigten. Regnskabsoversigt og bevillingsoversigt til budgettet skal 
dog følge samme opstillingsform. 
 
I tilknytning til regnskabsoversigten skal der i de specielle bemærkninger redegøres for 
væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb for hver enkelt bevilling.  
 
Det er næppe muligt generelt at fastlægge, hvad der er et »fornødent omfang«, eller 
hvornår afvigelser må anses for »væsentlige«. Dette må bero på en konkret vurdering i 
de enkelte tilfælde og i øvrigt afklares gennem samspillet mellem regionsrådet og den 
regionale revision omkring behandlingen og revisionen af regnskabet. 
 
Større og væsentlige afvigelser skal også omtales i de generelle bemærkninger. 
 
Bestemmelsen indebærer også, at der skal udarbejdes bemærkninger til regnskabet i 
tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men 
hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er reali-
seret. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, inde-
holde en regnskabsoversigt og specielle bemærkninger. 

 
Bemærkningerne til regnskabet skal endvidere redegøre for de swap-aftaler, som regio-
nen har indgået. Herunder også for swap-aftaler, som er indgået i tidligere regnskabsår, 
men fortsat løber. En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalings-
strømme på aftalte vilkår over en aftalt periode. Redegørelsen for indgåede swap-aftaler 
skal omfatte oplysninger om swap-modparten, størrelsen af restgælden, udløbstids-
punktet samt oplysninger om valuta og rente. 
 
Der er ikke i øvrigt fastsat særlige bestemmelser for udformningen og indholdet af de 
specielle bemærkninger til regnskabet 
 
i. Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 
Som en del af årsregnskabet skal udarbejdes en oversigt over de driftsbevillinger, som 
er genbevilget i det følgende år. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. 

 
Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i regionsloven, er driftsbevillinger etårige og 
bortfalder ved regnskabsårets afslutning. 
 
Der eksisterer dog ordninger til overførsel mellem årene af uforbrugte bevillinger. Regi-
onsrådet kan således i budgetbemærkningerne om en given bevilling tilkendegive, at 
man vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år i 
form af en forhøjelse af den ordinære bevilling. Denne tilkendegivelse har ingen selv-
stændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for regionsrådets forhåndsind-
stilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevil-
lingsbeløb. 
 
Det omtales i hvilket omfang årets resultat for regionens aktivitetsområder genbevilges 
til følgende år. 
 
Baggrunden for denne oversigt er, at der er tale om oplysninger, som kan være væsent-
lige for regionens økonomi. Oversigten over overførte uforbrugte bevillinger oplyser så-
ledes om det øgede likviditetsbehov i forhold til det vedtagne budget. 
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Der er ikke fastsat særlige formkrav til oversigten over overførte uforbrugte bevillinger. 
 
j. Investeringsregnskaber 
Ved større investeringsarbejder skal der aflægges et særskilt investeringsregnskab. 
 
Nedenstående regler gælder uanset, om investeringsarbejdet er ét- eller flerårigt. 
 

Beløber bruttoudgifterne til et investeringsarbejde sig til 10 mio. kr. eller mere, skal der 
aflægges et særskilt investeringsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med af-
læggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende investeringsarbejde er 
afsluttet. 

 
For investeringsarbejder under denne beløbsgrænse kan regionsrådet vælge at følge 
samme procedure, men den behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt 
regnskab, optages indtægterne og udgifterne ved investeringsarbejdet i årsregnskabet, 
og investeringsarbejdet omtales i bemærkningerne, jf. afsnit 7.2.2.1.k. 
 
k. Eventualrettigheder og –forpligtelser, herunder garantier 
Det er fastsat i regionsloven, at: 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser. 

 
I budget- og regnskabssystemet er oversigten benævnt som fortegnelsen over eventual-
rettigheder og –forpligtelser, herunder garantier. 
 
Af fortegnelsen over garantier skal som minimum fremgå garantiens størrelse ultimo 
regnskabsåret, hvem der er långiver samt for hvem, der er afgivet garanti. 
 
Ved eventualrettigheder forstås ydelser, som i realiteten må betragtes som drift- eller 
anlægstilskud, men hvor regionen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende, 
og/eller hvor regionen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt, hvis det formål, tilskuddet 
er ydet til, opgives inden for en given tid. 
 
Fortegnelsen bør også omfatte andre forpligtelser og rettigheder, som eventuelt kan bli-
ve aktuelle, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb eller tilbagefald af fast ejendom. 
 
Det gælder også eventualforpligtelser, der adskiller sig fra hensatte forpligtelser ved, at 
de ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at af-
viklingen vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer.  
 
Endelig bør væsentlige finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler eller opera-
tionel leasing fremgå af fortegnelsen. 
 
Beløb i fortegnelsen over eventualrettigheder og –forpligtelser, herunder garantier, anfø-
res i hele 1.000 kr. 
 
Ud over de nævnte regler for indholdet af fortegnelsen er der ikke fastsat særlige form-
krav for denne. 
 
l. Personaleoversigt 
Der skal udarbejdes en personaleoversigt, der skal indeholde indeholde angivelse af 
stillingsforbrug og angivelse af lønomkostninger, som minimum for hvert 
aktivitetsområde i regionen. 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                    7.2 - side  7 

  

Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 
 

Personaleoversigten skal således som minimum vise personaleforbruget omregnet til 
fuldtidsbeskæftigede ved aktivitetsområderne: 

 Sundhed 

 Social og specialundervisning 

 Regional udvikling 

 Fællesformål og administration 
 
Oversigten skal endvidere vise forbruget på de enkelte områder i henhold til: 

 Budgettet for regnskabsåret 

 Realiseret forbrug i regnskabsåret 

 Realiseret forbrug i regnskabsåret før 
 
Lønoversigten i personaleoversigten skal vise de samlede personaleomkostninger 
bogført under gruppering 010 Personale, herunder lønomkostninger (hovedart 1) og 
pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd (art 0.3). Personaleomkostningerne 
specificeres på samme måde som stillingsforbruget jfr. ovenfor, d.v.s. på 
aktivitetsområder samt budget og regnskabsår. 
 
Personaleoversigten kan udbygges i forhold til formkravene, der er minimumskrav. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde 
en personaleoversigt. 

 
 
 


