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Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

7.1.1 Indledning
Regionslovens §§ 23 og 25 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med
aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 23, stk. 1, 24, stk. 1
og 2, og 25, stk. 1 og 2, er der endvidere i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006 fastsat
en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for årsregnskabets afgivelse
til revision m.v. Endelig er der fastsat visse yderligere bestemmelser om indsendelse af
regnskabsmateriale m.v.
I dette afsnit er givet en kort beskrivelse af de proceduremæssige regler i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen. De formmæssige krav til indsendelse af regnskabsmateriale til de centrale myndigheder og udarbejdelsen af årsregnskabet er behandlet i afsnit
7.2. Endvidere er de særlige regler omkring indberetning af regnskabsoplysninger omtalt i afsnit 7.3, mens udarbejdelse af kvartalsvise likviditetsoversigter og skøn over forventet årsresultat er omtalt i afsnit 7.4. Revisionen af årsregnskabet er omtalt i afsnit
7.5. I afsnit 7.6 er vist en samlet skematisk oversigt over tidsfristerne ved regnskabsaflæggelsen. Endelig er der i afsnit 7.7 i skematisk form vist de indholdsmæssige krav for
dele af regnskabet, f.eks. resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.
7.1.2 Proceduren ved regnskabsaflæggelsen
Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. marts i det efterfølgende
år. Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere omposteringer.
Regionslovens § 23 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger
m.v. aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet.
Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse.
Det fremgår imidlertid af bekendtgørelse om regionernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af regionsrådet til
revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.
Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til regionsrådet inden
den 15. juni.
Revisionens beretning skal herefter forelægges for forretningsudvalget og - for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under forretningsudvalget - for den pågældende regionale myndighed.
Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra forretningsudvalget og de
øvrige regionale myndigheder behandles af regionsrådet på et møde. På mødet træffer
regionsrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.
Regionsrådets behandling skal finde sted, så regionens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, skal
sendes til Ankestyrelsen (samt til revisionen) inden udgangen af september måned.
Endelig fremgår det af regionslovens § 23, at det endeligt godkendte regnskab skal offentliggøres efter regionsrådets nærmere bestemmelse. Regionsrådet kan f.eks. træffe
beslutning om, at det endeligt godkendte regnskab offentliggøres på regionens hjemmeside.

