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Uafhængig revisors erklæring om budget
Til Holstebro Kommune og Region Midtjylland
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om takstberegningen for Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro Kommune, der drives efter servicelovens § 110, for perioden 1. januar 2017 til 31. december
2017. Taksterne er opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 om beregning af takster
og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven og rammeaftale for 2017 for Region Midtjylland.
Taksten pr. dag for Forsorgshjemmet Skovvang for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 er
beregnet til:
Taksten for Afrusning/afgiftning er beregnet til DKK 2.484 pr. døgn
Taksten for Herberg er beregnet til DKK 1.451 pr. døgn
Taksten for Screening og afidaring er beregnet til DKK 1.905 pr. døgn
Taksten for stabilisering og ophold er beregnet til DKK 1.321 pr. døgn
Taksten for udslusning er beregnet til DKK 932 pr. døgn
Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt
regnskabspraksis for kommunen, der er beskrevet i kommunens årsregnskab for 2015.
Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.
Formålet med budgettet er at afspejle taksterne pr. dag for Forsorgshjemmet Skovvang for perioden 1.
januar 2017 til 31. december 2017.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke
indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Holstebro Kommune og Region Midtjylland i
forbindelse med takstberegningen for Forsorgshjemmet Skovvang for perioden 1. januar 2017 til 31.
december 2017.
Ledelsens ansvar
Ledelsen i Holstebro Kommune er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.
PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR — danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper
om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med budgettet, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at budgettet for Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro Kommune, der drives
efter servicelovens § no, for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 i alle væsentlige henseender
er udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er anvendt af kommunen i årsregnskabet for 2015.

Aalborg, den 15. november 2016
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