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Orientering- Godkendelse af Frederiksborg Brand og Rednings årsregnskab 2017
Sagsnr. i ESDH:

18/10474

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema:
Årsregnskab og revisionspåtegning for Frederiksborg Brand og Redning forelægges
Økonomiudvalget til efterretning og oversendes efterfølgende til Byrådet
Sagsfremstilling:
Årsregnskabet for 2017 er det andet årsregnskab fra Frederiksborg Brand og Redning. Regnskabet
afspejler, at der i selskabets levetid har været et løbende fokus på drift af de beredskabsmæssige
operative indsatser og en fokuseret økonomisk styring, der i fuldt omfang har været med til at
udmønte de effektiviseringer, der er indarbejdet i forbindelse med selskabets stiftelse.
Årsregnskab og revisionspåtegning er fremlagt på Beredskabskommisionsmøde den 26. april 2018
og blev efterfølgende godkendt. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.
Regnskabsresultat:
Årets resultat for 2017 viser et overskud på kr. 777.897 kr. og overføres til selskabets egenkapital i
henhold til selskabets vedtægter, jf. vedtægternes punkt 14.5. Overskuddet er tilvejebragt ved, at der
i 2017 har været et antal vakante stillinger blandt de fuldtidsansatte medarbejdere, der ikke har
været genbesat umiddelbart, og derfor har medført en mindre udgift i forhold til det budgetteret til
løn og personaleudgifter. Ligeledes har indtægter for udrykning til alarmer fra automatiske
brandalarmeringsanlæg været højere end forudsat, da selskabet kan fakturere for kørsel til blind
alarm og der har været flere udrykninger end budgetteret.
Årsregnskabets balance viser, at selskabet har en kassebeholdning på kr. 2.048.000. Det blev på
Beredskabskommisionsmøde den 26. april 2018 besluttet, at midlerne henlægges til reinvesteringer
i forbindelse med den kommende risikobaserede dimensionering, herunder styrkelse af materiellet
for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne i åer og vandløb, samt til sociale
indsatser i ejerkommunerne.
Revision:
Revisionsfirmaet Ernst & Young har udført revisionspåtegning af selskabet årsregnskab for 2017.
Det fremgår af revisionspåtegningen, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige
revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en
revisionspåtegning uden forbehold.
Vedrørende brug af selskabets likvider anbefaler revisionen, at ingen medarbejdere bør have
enefuldmagt til konti med likvide midler.
Økonomiske konsekvenser:
Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt overskud på 777.897 kr. som overføres til
selskabets egenkapital.
Borgerinddragelse:
Ingen bemærkning.
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Lovgrundlag:
Vedtægter for Frederiksborg Brand og Redning
Det videre forløb:
Punktet videresendes til byrådet.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Frederiksborg Brand og
Redning årsregnskab og revisionspåtegning for 2017 tages til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:
Taget til efterretning.
Bilag:
1 - 1766562

Åben

Bilag 1_Årsrapport 2017 med påtegning
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