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5.4 Bilag til kapitel 5 
 
5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse 
 
Sundhed 
 
(1.000 kr.) 

Regnskab 
for år x-2 

Korrigeret 
budget for 

år x-1 

Budget for 
år x 

Bloktilskud fra staten (1.90.90)    
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)    
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)    
Indtægter    
Nettodriftsomkostninger    
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)    
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære 
poster 

   

Andel af finansielle indtægter (1.80.60)    
Åndel af finansielle omkostninger (1.80.60)    
Resultat før ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter    
Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat    
 
Social og specialundervisning 
 
(1.000 kr.) 

Regnskab 
for år x-2 

Korrigeret 
budget for 

år x-1 

Budget for 
år x 

Takstbetalinger vedr. det sociale område    
Takstbetalinger vedr. specialundervisning    
Indtægter    
Nettodriftsomkostninger    
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)    
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære 
poster 

   

Andel af finansielle indtægter (2.80.70)    
Åndel af finansielle omkostninger (2.80.70)    
Resultat før ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter    
Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat    
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Regional udvikling 
 
(1.000 kr.) 

Regnskab 
for år x-2 

Korrigeret 
budget for 

år x-1 

Budget for 
år x 

Bloktilskud fra staten (3.90.90)    
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)    
Indtægter    
Nettodriftsomkostninger    
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)    
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære 
poster 

   

Andel af finansielle indtægter (3.80.70)    
Åndel af finansielle omkostninger (3.80.70)    
Resultat før ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter    
Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat    
 
De budgetterede resultatopgørelser for social- og specialundervisningsområdet og det 
regionale udviklingsområde må ikke udvise et underskud, jf. afsnit 5.2.1. 
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5.4.2. Bilag 2 - Pengestrømsopgørelse 
 
I alt 
 
(1.000 kr.) 

Sund-
hed 

Soci-
al- og 
speci-
alun-
dervis

vis-
ning 

Regi-
onal 

udvik-
ling 

I alt 

Årets resultat     
     
Likviditetsreguleringer til årets resultat     
+ afskrivninger     
+ intern forrentning     
+ varebeholdninger, primo     
- varebeholdninger, ultimo     
- feriepenge, primo     
+ feriepenge, ultimo     
- hensættelse til pension, primo     
+ hensættelse til pension, ultimo     
- andre reguleringer, primo     
+ andre reguleringer, ultimo     
A. Likviditetsvirkning af årets resultat     
     
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer     
 - køb af immaterielle anlægsaktiver     
+ salg af immaterielle anlægsaktiver     
- køb af materielle anlægsaktiver     
+ salg af materielle anlægsaktiver     
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitets-
fondsinvesteringer1 

    

+/- andre forhold     
B. Likviditetsvirkning af investeringer     
     
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat 
+A +B) 

    

     
Likviditetsreguleringer til fælles- og finansierings-
poster 

    

+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender     
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser     
+ optagelse af eksterne lån     
- afdrag på eksterne lån     
- forrentning af interne lån     
- hensættelser til finansiering af projekter med kva-
litetsfondsstøtte 

    

+ forbrug af hensættelser til finansiering af projekter 
med kvalitetsfondsstøtte  

    

+/- værdiregulering af likvide aktiver     
+/- øvrige finansielle poster     

                                                           
1 Der redegøres i en note til pengestrømsopgørelsen, hvordan evt. salg af sygehusbyggeri har 
medgået til at finansiere kvalitetsfondsinvesteringer på sygehusområdet 
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D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansierings-
poster 

    

     
E. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resul-
tat+A+B+C+D) 

    

F. Likvider, primo budgetåret     
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)     
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De afledte pengestrømme af de kortfristede tilgodehavender og gældsforpligtelser, 
ekstern lånoptagelse, afdrag på eksterne lån, øvrige langfristede tilgodehavender og 
gæld henføres til koncernniveauet i regionen, som en integreret del af regionens fælles 
kassebeholdning. 
 
Omkostningen til evt. forrentning af interne lån indgår i årets resultat på 
sektorområderne og der korrigeres for likviditetsvirkningen heraf under pkt. A. 
Indtægten ved forrentningen af interne lån tilgår regionen som koncern, og der 
korrigeres for likviditetsvirkningen heraf med modsatrettet fortegn under pkt. D. 
 
For hvert af de 3 aktivitetsområder (sundhed, social- og specialundervisningsområdet 
samt det regionale udviklingsområde) udarbejdes en opgørelse, der viser 
pengestrømmene i budgetåret, korrigeret budget for indeværende års budget samt 
seneste regnskabsår, jf. nedenfor. Det kan være hensigtsmæssigt også at lave en 
pengestrømsopgørelse for hovedkonto 4 , fælles formål og administration, som herefter 
fordeles på de 3 regionale aktivitetsområder. 
 
 
 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab for 
år x-2 

Korrige-
ret bud-

get for år 
x-1 

Budget 
for år x 

Årets resultat    
    
Likviditetsreguleringer til årets resultat    
+ afskrivninger    
+ intern forrentning    
+ varebeholdninger, primo    
- varebeholdninger, ultimo    
- feriepenge, primo    
+ feriepenge, ultimo    
- hensættelse til pension, primo    
+ hensættelse til pension, ultimo    
- andre reguleringer, primo    
+ andre reguleringer, ultimo    
A. Likviditetsvirkning af årets resultat    
    
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer    
 - køb af immaterielle anlægsaktiver    
+ salg af immaterielle anlægsaktiver    
- køb af materielle anlægsaktiver    
+ salg af materielle anlægsaktiver    
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitets-
fondsinvesteringer2 

   

+/- andre forhold    
B. Likviditetsvirkning af investeringer    
    
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat 
+A +B) 

   

 

                                                           
2 Medtages på sundhedsområdet. Der redegøres i en note til pengestrømsopgørelsen, hvordan 
evt. salg af sygehusbyggeri har medgået til at finansiere kvalitetsfondsinvesteringer på 
sygehusområdet 
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For social- og specialundervisningsområdet vises det likviditetsmæssige mellemvæ-
rende med regionen i overensstemmelse med nedenstående skema. 
 
Mellemværende med regionen 
(1.000 kr.) B B01 B02 B03 
Primo 1. januar     
Årets likviditetsvirkning     
Forrentning af saldo     
Ultimo 31. december      
 
 
 


