Økonomiudvalget 19-06-2019

Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Regnskab 2018
Sagsnr. i ESDH:
19/7517
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalg for digitalisering og innovation skal anbefale over for Økonomiudvalget, at IT-Forsyningen
I/S’ årsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 tages til efterretning og efterfølgende oversendes
til Byrådets orientering.
Sagsfremstilling
IT-Forsyningen I/S (ITF) driver it-infrastruktur og – service for de fire ejerkommuner: Ballerup,
Egedal, Allerød og Furesø. Aktiviteterne består af drift af servere og netværk, herunder backup og
lagring af data m.v. Ligeledes varetager ITF anskaffelse og service af pc-baserede arbejdspladser og
indkøb af telefoner mv.
Årsregnskabet for 2018 er det femte årsregnskab, der aflægges af ITF. ITF har i 2018 fået deltagelse
af Allerød Kommune, som blev optaget pr. 1. januar 2018 efter godkendelse af ejerkommunernes
respektive kommunalbestyrelser. I 2017 blev det i ejerkommunerne besluttet at tilføre selskabet
midler til reinvesteringer. Disse midler blev i 2018 benyttet til udskiftning af fælles it-platforme til
mere bæredygtige og effektive løsninger.
Årsregnskabet og revisors (Deloitte) protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet den 4. april 2019 og
efterfølgende underskrevet af ITF’s bestyrelse og direktion. Regnskabet er uden anmærkninger og
forbehold. Revision konkluderer, at der i 2018 er blevet fulgt op på de økonomiske resultater og
økonomistyring, som tidligere år har være genstand for revisionens forbehold. Revisionen
understreger samtidig, at det fortsat er nødvendigt at øge fokus på balancesiden og de daglige
regnskabsmæssige opgaver, herunder sikring af, at der registreres rettidigt og korrekt.
Regnskabsresultat
Årets resultat udviser et regnskabsmæssigt og ikke budgetteret underskud, efter afskrivninger på
343.000 kr. Merforbruget kan i hovedsagen henregnes til udgifter til personale og administration.
Revision af årsregnskab
Revisionsfirmaet Deloitte har den 4. april 2019 afsluttet revisionen af ITF’s
årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet
anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet
med en revisionspåtegning uden forbehold.
Økonomiske konsekvenser
Årets resultat udviser et revideret regnskab med et underskud 343.000 kr.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med sagen.
Lovgrundlag
Vedtægter for IT-Forsyningen I/S og Lov om kommuners styrelse.

Økonomiudvalget 19-06-2019

Det videre forløb
Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og forelægges herefter Byrådet til
orientering.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for digitalisering og innovation over for Økonomiudvalget
anbefaler, at:
 IT-Forsyningen I/S’ årsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 tages til efterretning og
efterfølgende oversendes til orientering for Byrådet.
Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 03-06-2019
Anbefales.
Afbud:
Lars Carstensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019
Anbefales.

Bilag:
12049951
22049953
32053034

Åben IT-Forsyningens årsregnskab 2018

(84291/19) (H)

Åben Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2018
- underskrevet
Åben IT-Forsyningen I/S - underskrevet vedtægt

(84293/19) (H)
(86085/19) (H)

