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LEDELSESPÅTEGNING 

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for Midtjysk Brand ft Redning. 

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i 
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 

Bestyrelsens påtegning 
Bestyrelsen for Midtjysk Brand ft Redning har i dag behandlet og vedtaget årsregnskab for regnskabsåret 
2018. 

Silkeborg, den 4. marts 2019 

Beredskabsdirektør 

Klaus V. Hebsgaard 

Beredskabskommission 

Steen Vindum Ulrik Wilbek Niels Dueholm 

Claus Nielsen Lars Faarup Harry E. Madsen 

Jens Kaasgaard Lone Gaisie (observatør) 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til Beredskabskommissionen for Midtjysk Brand og Redning 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Midtjysk Brand og Redning for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, jf. siderne 12-20 i årsregnskabet 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler), standarder for offentlig revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Vi henleder opmærksomheden på, at Midtjysk Brand og Redning i overensstemmelse med kravene i be 
kendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen 
godkendte årsbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal 
har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om 
kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 
bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon 
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik 
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op 
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Fællesskabets årsberetning på 
siderne 8-11, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. 

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om disse. 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi 
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre 
Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold. 

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Aarhus, den 4. marts 2019 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Søren Peter Nielsen 
Statsautoriseret revisor 
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HOVED- OG NØGLET AL 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed . 

Balance 
Anlægsaktiver . 
Omsætningsaktiver (likvider og debitorer) . 
Egenkapital. . 
Langfristede gældsforpligtelser . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

2018 2017 
(mio kr.) (mio kr.) 

0,3 -0,5 

65,8 64, 1 
6,9 7,8 

60,0 62,5 
7,3 2,8 
5,4 6,6 
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LEDELSESBERETNING 

BRAND & REDNINGS MISSION OG VISION 

Mission og Vision 
Midtjysk Brand &. Redning skal levere en hurtig, god og kompetent service til borgere, virksomheder og 
kommunale institutioner, der har brug for hjælp. 

I vores forebyggelses- og planlægningsstrategi tager vi medansvar for, at det er trygt og sikkert at bo 
eller arbejde i Silkeborg og Viborg kommuner ved at være på forkant gennem nytænkning og dialog. 

MIDTJYSK BRAND & REDNINGS VÆRDIER 

- Dygtighed 
- Tryghedsskabende 
- Ordentlighed 

Dygtighed 
Vi vil vurderes på, at vi udfører vores opgaver kompetent og på et højt fagligt niveau. Vi vil være i 
fortsat udvikling - såvel organisatorisk som på medarbejderniveau. Vi vil til stadighed udfordre 
eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser. 

Tryghedsskabende 
I forhold til såvel borgere som kunder yder vi altid vores bedste. Som brand- og rednings-beredskab 
agerer vi respektfuldt og omsorgsfuldt under indsats. 

I samarbejde med ejerkommunerne bidrager vi proaktivt til at skabe tryghed og omsorg for borgerne og 
sikkerhed for virksomhederne. 

Internt bestræber vi os på at være en attraktiv arbejdsplads, der bl.a. er kendetegnet ved et trygt og 
sikkert arbejdsmiljø. 

Ordentlighed 
Som brand- og redningsberedskab er vi bevidste om den særlige opgave, vi løser for borgere, der er i en 
kritisk situation. Det betyder, at vi har den ramte borgers situation i centrum, og løser opgaven 
respektfuldt og ordentligt. 

Ordentlighed skal på tilsvarende vis vise sig i vores opgaveløsning for kunder hos Midtjysk Brand &. 
Redning: Vi siger det vi gør, og gør det vi siger. 

ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER 

2018 vil især blive husket for den varme sommer, som satte de danske beredskaber, herunder Midtjysk 
Brand &. Redning på prøve. Sommeren var den solrigeste siden 1920, hvor man første begyndte at måle 
solskinstimer. Samtidig var sommerens nedbørsmængde tilsvarende rekordlav med en tredjedel af den 
gennemsnitlige nedbørsmængde i perioden maj til juli. 

Vejrsituationen medførte et ekstraordinært antal store brandindsatser på landsplan såvel som i Midtjysk 
Brand &. Rednings område. De ny beredskabsenheder bistod hinanden på tværs af slukningsområder med 
gensidig assistance, og det samlede beredskabs robusthed bestod sin prøve, om end udfordret. 

Sommerens tørke bidrog til et i øvrigt højt samlet aktivitetsniveau i 2018. Udover fuld drift på 
serviceområderne var året præget af stor travlhed i Myndighed og Forebyggelses-afdelingen, som var 
påvirket af særdeles høj byggeaktivitet i de to ejerkommuner sammenholdt med personaleafgang. 

En nødvendig opgradering af udstyret i Midtjysk Brand &. Rednings vagtcentral blev forenet med en 
tiltrængt modernisering af vagtcentrallokalerne, som sikrer de fornødne rammer til vagtcentralens 
fremtidige udvikling. Opgraderingen og nyindretningen har været forbundet med et stort internt 
ressourceforbrug og en betydelig investering. 
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LEDELSESBERETNING 

SÆRLIGE BEGIVENHEDER 

Operativt beredskab 
Midtjysk Brand &. Redning rykkede ud til brand- og redningsopgaver 1.123 gange i 2018. Det svarer til en 
18 pct. forøgelse i forhold til 2017-niveauet. Den primære årsag er de mange naturbrande forårsaget af 
sommerens tørke. 

Samtidig var flere af brandene af en karakter, der krævede indsats af ekstra styrker, ligesom 
varigheden i flere tilfælde var betydeligt længere end ved normalhændelser. 

Udover det forøgede antal mandskabstimer relateret til naturbrandene har situationen haft påvirkning 
på årets resultat i kraft af indsatsernes påvirkning på materiel og køretøjer, som var udsat for 
ekstraordinær påvirkning og slid. 

Værkstederne har således haft ekstra travlhed i 2018 med istandsættelse af materiel og køretøjer efter 
endt indsats. 

I lighed med året inden var også 2018 præget af flere alvorlige færdselsuheld, hvor Midtjysk Brand &. 
Redning måtte frigøre tilskadekomne personer. I flere tilfælde resulterede ulykkerne i dødelig udgang. 

Det operative beredskab er fortsat udfordret i forhold til fastholdelse og rekruttering af 
deltidsbrandfolk, som er en helt essentiel ressource i det danske brand- og redningsberedskab. 

Der er tale om en landsdækkende problemstilling, som der både nationalt og lokalt arbejdes målrettet 
for at håndtere. Den aktuelle tilstand betyder, at der er tale om en betydelig udskiftning med dertil 
knyttede omkostninger til uddannelse af nyt personale, som ikke i forvejen har uddannelse via især 
værnepligt fra Beredskabsstyrelsen. Omkostningerne til uddannelse af nye brandfolk i 2018 androg 
således 380 t.kr. 

Frivillige 
De frivillige tilknyttet Midtjysk Brand &. Redning - og organiseret i Beredskabsforbundet - har de sidste 
år oplevet en positiv medlemsudvikling samt et forøget aktivitetsniveau til glæde for beredskab, 
foreninger og borgere i øvrigt. 

De frivillige fungerer som supplerende beredskab til Midtjysk Brand &. Redning og har løst flere store 
opgaver i 2018. Ikke mindst under sommerens mange naturbrande støttede de frivillige op om de 
indsatte brandfolk med forplejningsindsats. 

Der er tale om et særdeles tilfredsstillende samarbejde med en kvalitet i forplejningsindsatsen, der 
nyder stor tilfredshed og anerkendelse fra brandmandskabets side. 

Myndighed og Forebyggelse 
Myndighed og Forebyggelse er samlet fysisk på brandstationen i Viborg og udgør et fagligt stærkt miljø 
med fokus på videns- og erfaringsdeling. 

Afdelingen har et tæt samarbejde med de to ejerkommuners byggeafdelinger med ugentlige 
dialogmøder, der har til formål at sikre et effektivt og smidigt samarbejde til gavn for ansøgere og 
rådgivere. 

Byggesager og brandsyn 
I fortsættelse af året forinden har der i løbet af 2018 været en fortsat stor tilgang i antal byggesager 
fra begge ejerkommuner, hvilket lægger et fortsat stort pres på sagsbehandlingstiderne i de enkelte 
sager. 
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LEDELSESBERETNING 

SÆRLIGE BEGIVENHEDER (fortsat) 

Sammen med det meget betydelige aktivitetsniveau har afdelingen taget afsked med to erfarne 
medarbejdere, herunder lederen af området. Dette har selvsagt givet et yderligere ressourcepres, og vil 
fortsat gøre det, indtil ressourcesituationen er fuldt reetableret 1. marts 2019. 

For at understøtte de to ejerkommuners udviklingsstrategier og det aktuelt meget høje aktivitetsniveau 
indenfor nybyggeri, har prioriteringen af ressourceanvendelse i Myndighed og Forebyggelse haft stor 
fokus i 2018 og vil også have det i det kommende år. 

Blandt de større aktuelle byggesager er Papirtårnet og Søtorvet i Silkeborg, herudover flere andre 
højhusbyggerier på bl.a. Bredhøjvej og Kejlstrupvej samt opførelse af ny Teknisk skole. I Viborg har der 
været særlig fokus på ny Tinghal med sammenbygget hotel, Apples datacenter i Foulum, Baneby 
projektet, akutmodtagelse på Regionshospital Viborg, samt Midtby Gymnasiet i Viborg. 

På brandsynsområdet er alle brandsynsobjekter udpeget til brandsyn i 2018 gennemført indenfor den 
fastsatte brandsynstermin. 

Også Myndighed og Forebyggelse har været påvirket af sommerens tørke som følge af, at Midtjysk Brand 
& Redning i lighed med de øvrige beredskaber udstedte afbrændingsforbud på grund af forhøjet 
brandfare. Forbuddene som blev udstedt i to omgange medførte et massivt antal henvendelser fra 
borgere, foreninger m.m., der spurgte til råds om forbuddenes nærmere indhold. 

Vagtcentral 
Ultimo 2017 blev der igangsat en større opgradering af udstyret i vagtcentralen med baggrund i 
begyndende performanceproblemer på systemsiden. I samme forbindelse blev der igangsat nyindretning 
af vagtcentrallokalet for at skabe mere optimale forhold for opgaveløsningen. Den store del af 
projektet har været afholdt i 2018, hvor det også blev tilendebragt. Den samlede investering i 2018 
udgjorde 900 t.kr. 

Udgifterne har været betydelige men nødvendige, såfremt driftssikkerheden i vagtcentralen skulle 
opretholdes. Med det endelige resultat råder Midtjysk Brand & Redning over en af landets mest 
moderne og tidssvarende vagtcentraler, som er dimensioneret til også at kunne rumme 
aktivitetsforøgelse i de kommende år. 

Driftsafdelingen 
Driftsafdelingen som bl.a. omfatter værkstedsaktiviteter, kursusvirksomhed, servicevagt m.m. driver 
sine aktiviteter fra brandstationerne i Viborg, Silkeborg og til dels Kjellerup. Afdelingen har i 2018 
videreført og udvidet aktivitetsniveauet på de enkelte områder, der samlet set har været stigende 
siden etableringen af Midtjysk Brand & Redning. 

Fortsat harmonisering og effektivisering af værkstederne i hhv. Viborg og Silkeborg har i 2018 medført 
øget opgavetilgang fra især eksisterende kunder. Dette sammenholdt med relevante 
effektiviseringstiltag og forbedrede indkøbsvilkår har betydet en væsentlig indtægtsfremgang i 
afdelingen. 

Der er fortsat synergipotentiale i forhold til de opgaver, der løses i de to kommuner. Der arbejdes 
derfor fortsat på at identificere relevante områder, hvor opgavevaretageisen kan udbredes indenfor 
såvel eksisterende som nye opgaveområder. 
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LEDELSESBERETNING 

Beredskabsplanlægning og Krisestyring 
Midtjysk Brand & varetager den koordinerende og faciliterende rolle for udarbejdelsen af de to 
kommuners Planer for Fortsat Drift (kommunernes lovkrævede beredskabsplanlægning). 

Midtjysk Brand & Redning har udviklet sit eget digitale koncept på området, der som sit hovedformål 
har at sikre alle kommunernes ansatte hurtig adgang til relevante planer i en krisesituation samt at 
facilitere udarbejdelsen af konkrete planer, der er umiddelbart forståelige og operationelle. 

En række andre kommuner samt virksomheder har vist interesse for konceptet, og bl.a. som følge heraf 
har Midtjysk Brand & Redning i 2018 gennemført en større konsulentopgave, med et indtægtsbidrag på 
ca. 250 t.kr. 

UDVIKLING I FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL BUDGET 

Driftsresu I tat 
Det samlede driftsresultat for Midtjysk Brand & Redning viser et positivt resultat på ca. 366 t.kr. 

De primære årsager har været forøget opgavetilgang i driftsafdelingen sammenholdt med 
effektiviseringstiltag og bedre indkøbsvilkår. Herudover har der i 2018 været ekstraordinære indtægter 
fra rådgivningsvirksomhed i relation til beredskabsplanlægning. 

Sommerens ekstraordinære aktivitetsniveau har medført forøgede personaleomkostninger på det 
operative område, som dog stort set har været modsvaret af sparede lønomkostninger i Myndighed og 
Forebyggelse i forbindelse med personaleafgang. 

Den nødvendige opgradering af såvel IT-udstyr som lokaler i vagtcentralen har påvirket årsresultatet 
med en ekstraordinær udgift på 900 t.kr. i 2018. 

Som følge af den ekstraordinære udgift til opgradering af vagtcentral er der på alle driftsområder 
udvist særlig økonomisk tilbageholdenhed året igennem, hvilket bidrager til det samlede positive 
årsresultat. 
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REGNSKABSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

Kommunale og statslige bidrag..................... 1 
Øvrige indtægter...................................... 2 
Indtægter i alt . 

Personaleomkostninger.............................. 3 
Materiale- og aktivitetsudgifter.................... 4 
IT, inventar og materiel............................. 5 
Fast ejendom.......................................... 6 
Administrationsbidrag til kommuner............... 7 
Driftsudgifter i alt. . 

Driftsresultat før renter . 

Renter mv.............................................. 8 
Andre finansielle omkostninger..................... 9 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed . 

Anlægsudgifter . 

ÅRETS RESULTAT . 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 

2018 2017 2018 
tkr. tkr. tkr. 

32.939 32.098 33.168 
23.962 22.615 19.371 
56.901 54.713 52.539 

-39.991 -38.617 41.215 
-7.286 -6.415 3.952 
-5. 982 -6.656 4.443 
-2.893 -3.105 2.515 

-383 -404 414 
-56.535 -55.197 52.539 

366 -484 o 
-9 -11 o 

-15 -9 o 
342 -504 o 

o o o 
342 -504 o 

OVERFØRTE BEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB 

Indtægter . 
Løn og personaleudgifter . 
Øvrige udgifter . 
I alt merforug (-)/mindreforbrug(+) af driftbevillinger. . 

Uforbrugt bevillinger overført fra 2017 . 
I alt uforbrugte bevillinger . 

4.393 o 
1.224 o 
-5.251 o 

366 o 

1.229 o 
1.595 o 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Grunde . 
Bygninger . 
Tekniske anlæg . 
IT og inventar . 
Materielle an lægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser . 
Andre tilgodehavender . 
Mellemregning med foregående/følgende regnskabsår . 
Tilgodehavender. . 

Likvide beholdninger.................................................... 12 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER Note 

Egenkapital. . 
Udvikling i modpost for anlægsaktiver . 
Udvikling af leasinggæld . 
Årets resultat . 

EGENKAPITAL............................................................. 10 

Leasingforpligtelser . 
Langfristede gældsforpligtelser....................................... 11 

Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld. . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

2018 2017 
tkr. tkr. 

6.444 6.444 
32.695 34.039 
26.375 23.249 

250 375 
65.764 64.107 

65.764 64.107 

3.754 3.429 
1.807 1.238 

o o 
5.561 4.667 

1.369 3.130 

6.930 7.797 

72.694 71.904 

2018 2017 
tkr. tkr. 

62.546 65.219 
1.656 -806 

-4.527 -1.363 
342 -504 

60.017 62.546 

7.316 2.789 
7.316 2.789 

5.343 6.569 
18 o 

5.361 6.569 

12.677 9.358 

72.694 71.904 

Eventualposter mv. 13 
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NOTER 

2018 
tkr. 

Kommunale og statslige bidrag 
Tilskud pr. indbygger . 
Ejendomsbidrag . 
Administrationsbidrag . 
Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen frivillige . 

Øvrige indtægter 
Vagtcentral. . 
Værksted . 
Service . 
Tankanlæg . 
Kursusvirksomhed . 
Øvrige indtægter . 

Personaleomkostninger 
Antal deltidsansatte brandmænd/holdledere er 140 (143) 
Antal fastansatte omregnet til heltidsansatte . 

De samlede personaleomkostninger udgør: 
Lønudgifter . 
Øvrige personaleomkostninger . 

32.156 
181 
414 
188 

32.939 

-4.948 
-8.646 
-3. 705 
-2.301 
-1.167 
-3.195 

-23.962 

62 

37.946 
2.045 

39.991 

Materiale- og aktivitetsudgifter 
Vagtcentral................................................................. 261 
Værksted................................................................... 2.231 
Service...................................................................... 776 
Tankanlæg.................................................................. 2.442 
Kursusvirksomhed......................................................... 518 
Øvrige fællesudgifter..................................................... 1.058 

7.286 

IT, inventar og materiel 
Vagtcentral................................................................. 1.210 
Værksted................................................................... 414 
Service...................................................................... 59 
Tankanlæg.................................................................. 19 
Øvrige fællesudgifter..................................................... 4.280 

5.982 

2017 Note 
tkr. 

1 
31.418 

177 
404 
99 

32.098 

2 
-4.769 
-7.523 
-4.201 
-2.255 
-1.120 
-2.747 

-22.615 

3 

59 

36.333 
2.284 

38.617 

4 
239 

1.949 
773 

2.367 
367 
720 

6.415 

5 
1.290 
544 
86 
16 

4.720 

6.656 
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NOTER 

2018 
tkr. 

Fast ejendom 
Silkeborg.................................................................... 1 . 166 
Viborg....................................................................... 816 
Øvrige....................................................................... 911 

2.893 

Administrationsbidrag til kommuner 
Administrationsbidrag til kommuner . 

Renter mv. 
Renteindtægter . 
Renteudgifter . 

Andre finansielle omkostninger 
Købsmoms tilbagebetalinger . 

383 

383 

1 
-1 O 

-9 

15 

15 

Egenkapital 

2017 Note 
tkr. 

6 
1.135 
1.058 
912 

3.105 

7 
404 

404 

8 
3 

-14 

-11 

9 
9 

9 

10 

Egenkapital 
Bevægelser 
egenkapital 1 alt 

Egenkapital 1 . januar 2018 . 
Forslag til årets resultatdisponering . 
Årets resultat . 
Udvikling i modpost for anlægsaktiver . 
Udvikling i leasinggæld . 

Egenkapital 31. december 2018 . 

62.546 

62.546 

o 

342 
1.656 
-4.527 

-2.529 

62.546 
o 

342 
1.656 
-4.527 

60.017 

Ejerfordeling 
Kommunernes ejerfordeling udgør til enhver tid samme forhold som kommunernes 
indbyggertal pr. 1. januar i regnskabsåret, jf. § 8 i samordningsaftalen. 
Egenkapitalen pr. 31 / 12 2018 fordeles således efter indbyggertal pr. 1 / 1 2018. 
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NOTER 

2018 
tkr. 

2017 
tkr. 

Note 

Langfristede gældsforpligtelser 11 
Finansielle leasingaftaler: Ansk. år Kostpris 
Skoda Citigo - 2 inspektørbiler 2016 162 82 111 
Tankvogn 2016 550 420 472 
Røgdykkerudstyr 2016 770 579 675 
VW Caddy 2017 132 100 122 
Mercedes Benz Sprinter 2017 650 571 634 
Frigørelsesværktøj 2017 794 696 775 
Scania P 410 CB 4x4 2018 715 698 
Scania P 410 CB 4x4 ASP 2018 880 859 
Mercedes Sprinter 519 R2 2018 1095 1.068 
Plastopbygning 2018 1097 1.044 
Man Lastbil TGL 2018 230 211 
Redningsudstyr 2018 989 989 
Leasingforpligtelser i alt 7.317 2.789 

Finansieringsoversigt 12 
Likvide beholdninger Ol.Ol 3.130 4275 
Tilgang af likvide aktiver: 
+/- Årets resultat 342 -504 
+/- Lånoptagelse o o 
+/- Øvrige finansforskydninger: -2.103 -641 

Forøgelse kortfristede tilgodehavender -1.226 
Formindskelse kortfristet gæld -877 

Likvide beholdninger ultimo 1.369 3.130 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 
Huslejeforpligtelser Møldrup, Bjerringbro, Fårvang 233 t.kr. 
Administrationsaftale ejerkommuner 198 t. kr. 
Feriepengeforpligtelse 5.490 t.kr. 

13 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Midtjysk Brand & Redning er et fælleskommunalt samarbejde oprettet efter § 1 O i beredskabsloven 
samt §60 i den kommunale styrelseslov, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning 
og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner. 

God bogføringsskik 
Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik 
kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og 
ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at 
reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af 
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare 
og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er 
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. 

DRIFTSREGNSKAB 

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i udgiftsregnskabet 
indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af 
supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i 
udgiftsregnskabet i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. 

Præsentation i udgiftsregnskabet 
Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, 
der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af fællesskabets resultat og præsentation af fælles-skabets 
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. 

Bemærkninger til regnskabet 
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, 
navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. 
Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse 
mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved 
bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

Præsentation af balancen 
Formålet med balancen er at vise fællesskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. 

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 

Materielle anlægsaktiver 
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. 
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. 

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk 
indhentede tingbogsattester. 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 1 OO. 000 kr., afskrives straks og 
registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Bygninger og grunde 
Bygninger og grunde indregnes til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 

Øvrige materielle anlægsaktiver 
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver 
til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. 
Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en 
væsentlig modernisering eller udvidelse. 

Levetider er fastlagt til følgende: Levetid 

Bygninger............................................................... 30 år 
Tunge køretøjer....................................................... 20 år 
Personbiler o. lign.................................................... 1 O år 
Både og øvrigt driftsmateriel....................................... 10 år 
IT og inventar.......................................................... 3 år 
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. 

Finansielt leasede anlægsaktiver 
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Midtjysk Brand & Redning har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og 
indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv 
eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. 
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem 
uafhængige parter. 
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som fællesskabet er forpligtet 
til at betale i leasingperioden. 
Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af 
aktiv. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Omsætningsaktiver - tilgodehavender 
Indtægter modtaget og udgifter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende 
regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver - tilgodehavender. 
Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende 
regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. 
Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende. 

Likvider 
Likvider omfatter kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter. 
Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående 
i pengeinstitutter. 

Langfristede gældsforpligtelser 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i 
balancen som en gældsforpligtelse 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til andre leverandører, andre myndigheder samt anden 
gæld, måles til nominel værdi. 

Egenkapital 
Det er interessenternes intention, at fællesskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra 
fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for heri 
gennem at holde regnskab med, at forbrugerne/ejerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som 
vedrører de enkelte opgaver. 

Kortfristet gæld 
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, leverandører, kommuner og regioner m.v., optages med 
restgælden på balancetidspunktet optages med restværdien på balancetidspunktet. 

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i fællesskabets regnskabsaflæggelse. 

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE 

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige 
forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begræn-

set hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 

 
Til Beredskabskommissionen for Midtjysk Brand og Redning  
 
 
 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2018 

 
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for 2018. 
 
Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 
 

• Resultat                342 t.kr. 

• Aktiver       72.694 t.kr. 

• Egenkapital        60.017 t.kr. 
 
 
1.1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2018 
 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.  
 
Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3. 
 
Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores re-
visionsaftale af 13.marts 2018.  
 
Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere 
oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold 
og med følgende fremhævelse af forhold: 
 
”Vi henleder opmærksomheden på, at Midtjysk Brand og Redning i overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledel-
sen godkendte årsbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenlig-
ningstal har ikke været underlagt revision.” 
 
 
1.2 REVISIONENS BEMÆRKNINGER 
 
1.2.1 Generelt 
Revisionsbemærkninger, der skal behandles af bestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er 
anført under afsnit 1.2.2. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis 

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger 

• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser 

• lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom 

• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-
trolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-
terede mangler 

• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 

• udførelsen af bestyrelsens beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde. 

 
1.2.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
1.2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 
 

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre 
forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. 
 
Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. 
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 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION 
 
2.1 RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI 
 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi.  
 
Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forret-
ningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. 
 
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i 
forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 
 
 
2.2 IT-ANVENDELSE 
 

Midtjysk Brand og Redning anvender Silkeborg Kommunes økonomisystem og lønsystem, og er dermed 
omfattet af IT-sikkerhedsrevisionen i Silkeborg Kommune. 
 
 

2.3 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 
 
2.3.1 Generelt 
 

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om rapporteringssystemer, forretningsgange og 
interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, 
troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
 
For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogfø-
ringsbilag. 
 
Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller hen-
set til selskabets størrelse er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde.  
 
Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og 
forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling. 
 
2.3.2 Manglende funktionsadskillelse 
 

Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kon-
trollerende funktioner i virksomheden. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede 
eller utilsigtede handlinger eller mangler. 
 
Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Dette sker blandt andet ved 
budgetansvarliges ledelsestilsyn og ved at bilag betales og bogføres af en anden person end den, der 
bestiller ydelsen.  
 
2.3.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 
 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os op-
lyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig 
fejlinformation som følge af besvigelser.  
 
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel-
ser af formodede besvigelser.  
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 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET 
 
3.1 REGNSKABSOPGØRELSEN 
 
Vi har foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer virk-
somheden, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabsprak-
sis. 
 
Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi 
har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt omkostninger er korrekt indreg-
net i balancen.  
 
Vi har påset, at lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foreta-
ger edb-indberetninger, er korrekte. 
 
Afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser va-
retages af Silkeborg Kommune i henhold til administrationsaftalen. 
 
Der udbetales ikke vederlag til beredskabskommissionen. 
  
 
3.2 BALANCEN 
 
3.2.1 Balancens enkelte poster 
 

Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er 
ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler dem og som er revisionen bekendt, er kommet 
korrekt til udtryk i årsregnskabet. 
 
3.2.2 Anlægsaktiver 
 

Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgan-
gen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være 
til vedvarende brug. 
  
Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver 
samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. 
 
Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne 
afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores 
vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsakti-
verne som forsvarlig. 
 
I forbindelse med dannelsen af Midtjysk Brand og Redning pr. 1. januar 2016 har ejerkommunerne over-
draget ejendomme til fællesskabet. Det er konstateret, at ejerskiftet for de fra Viborg Kommune over-
dragne ejendomme fortsat ikke er tinglyst. Det er vores opfattelse, at ejerskiftet skal tinglyses, så 
Midtjysk Brand og Redning fremstår som den retmæssige ejer af ejendommene.  
 
3.2.3 Omsætningsaktiver 
 

Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender og likvide beholdninger. 
 
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er 
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. 
 
Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal 
bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer i henhold til den 
vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes. 
 
Vi har gennemgået debitorlisten og det er vores opfattelse, at debitormassen ikke indeholder væsent-
lige tabsrisici.  
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3.2.4 Gæld 
 

Den optagne, langfristede gæld vedrører forpligtelser på aftaler om finansiel leasing. Vi har kontrolle-
ret, at den optagne leasinggæld er i overensstemmelse med de indgåede aftaler og årsoversigten fra 
Kommunekredit.  
 
Den kortfristede gæld består af sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprø-
vevis foretaget sammenholdelse til udarbejdede opgørelser mv.  
 

Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning. Der har hidtil ikke være be-

regnet en forholdsmæssig andel af den indgående afgift, der vedrører de ved SKAT momsregistrerede 

områder. Det er aftalt, at der i 2019 foretages berigtigelse mellem de to momsordninger.  

 

NOTER 

Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i henhold til 

reglerne bekendtgørelse om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner. 

Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supple-

ment i forhold til driftsregnskabet og balancen. 

 
3.3 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER 
 
Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelses-
erklæring. 
 
 
3.4 FORSIKRINGSFORHOLD 
 
Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, at der er 
tegnet forsikringer i et sådant omfang, at aktiver og driften skønnes rimeligt dækket i eventuelle ska-
desituationer. 
 
 
3.5 BESTYRELSESPROTOKOL 
 
Kommissionens beslutningsprotokol indtil mødet den 14. december 2018 har vi gennemgået og påset, 
at beslutninger af økonomisk karakter er indarbejdet i regnskabet. 
 
Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. 
 
Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende sidste regnskabsår har været forelagt og er godkendt 
af bestyrelsen.  
 
 
3.6 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET 
 
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en 
række oplysninger inden for særlige vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser 
og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. 
 
Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 
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 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OF-
FENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7)  

 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision 
og løbende forvaltningsrevision. 
 
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den fi-
nansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.  
  
I 2018 er området for gennemførelse og styring af indkøb udvalgt til forvaltningsrevision. Revisionen er 
udført ved interview med beredskabschefen og økonomicontroller.  
 
Konklusion 
Forvaltningsrevisionen har vist, at Midtjysk Brand og Redning er opmærksom på anvendelse af indkøbs-
aftaler, herunder SKI aftaler på relevante udgiftsområder, ligesom der indhentes flere tilbud ved større 
indkøb. 
 
Der er tilrettelagt styring af indkøbene ved at de budgetansvarlige kan foretage indkøb indenfor fast-
lagte beløbsgrænser. Indkøb herudover skal godkendes af beredskabschefen.  
 
Der er herudover tilrettelagt ledelsestilsyn med at retningslinierne følges.  
 
 
 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER 

 
Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 13. marts 2018 har vi udført følgende opgaver: 
 

• Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskabet, herunder 
med afstemninger og diverse bogholderirettelser.  

 
 
 ØVRIGE OPLYSNINGER 

 
6.1 HABILITET M.V.  
 
Vi skal i forbindelse med revisionen erklære: 

1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og 
2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

 
 
 

 Aarhus, den 4. marts 2018 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 
Søren Peter Nielsen 
Statsautoriseret revisor  
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Silkeborg, den 4. marts 2019 
 
 
     

Steen Vindum, formand 
 

 Ulrik Wilbek, næstformand  Niels Dueholm 

 
 
     

Claus Nielsen 
 

 Lars Faarup  Harry E. Madsen 

 
 
     

Jens Kaasgaard 
 

 Lone Gaisie (observatør)   

 



2 Godkendelse af regnskab 2018
2.3 - Bilag: Ledelseserklæring 2018

DokumentID: 7612716



MIDT JYSK BRAND OG REDNING CVR-NR. 37 13 75 02 

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aarhus C 

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2018 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Midtjysk Brand 
og Redning for det regnskab, som sluttede 31. december 2018. 
Vi er bekendt med vores ansvar for, at Midtjysk Brand og Rednings regnskabs- og interne 
kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at fore-bygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl 
(besvigelser). 
Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen 
afMidtjysk Brand og Rednings forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til 
bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, 
erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende: 

1. Årsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved 
bedømmelsen af Midtjysk Brand og Rednings finansielle resultat og stilling. 

2. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 

3. Jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af 
kommissionsmøder til rådighed. 

4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser. af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort be 
kendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregn 
skabet 

5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af 
regnskabet og i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner". 

6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører Midtjysk Brand og Redning på statusdagen, er 
optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud 
over det i regnskabet anførte. 

7. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser 
eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implemente 
rede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav. 

8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover, hvad 
revisor er gjort bekendt med. 

9. Midtjysk Brand og Redning har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede 
forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet. 

1 O. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsent 
ligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Midtjysk Brand og Rednings økonomi, og som ikke er medtaget 
som eventualforpligtelse. 

11. Ledelsesberetningen indeholder alle relevante oplysninger. 

12. Der er efter vores opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter. 

13. Der er efter vores opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver 
og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet. 

14. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig ind 
virkning på årsregnskabet. 



MIDT JYSK BRAND OG REDNING CVR-NR. 37 13 75 02 

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2018 

15. Midtjysk Brand og Redning har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og 
kommunens aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornødent omfang 

16. Midtjysk Brand og Redning har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at fællesskabet 
inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt kommunen udsættes for tyveri af 
eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data. 

17. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller trans 
aktioner med væsentlig indflydelse på Midtjysk Brand og Rednings økonomiske stilling, hvortil der 
ikke allerede er taget hensyn i regnskabet. 

18. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Midtjysk Brand og Rednings 
hjemmeside bekræfter vi: 
• at den elektroniske præsentation af Midtjysk Brand og Rednings årsregnskab er vores ansvar, 
• at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information. 

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til 
Deres kendskab. 

Silkeborg, den 4. marts 2019 

Klaus V. Hebsgaard 



3 Godkendelse af takstblad 2019
3.1 - Bilag: Takstblad MJBR 2019

DokumentID: 7605416



Prisliste 2019 Midtjysk Brand & Redning
2019

kr. excl. moms
A.

Absorberingsmiddel - land, 15 kg. pr. kg/liter 7,00
Absorberingsmiddel - vand Silkeborg pr. kg/liter 7,00
Absorberingsmiddel - vand (incl. Flydespærring) Viborg pr. kg/liter 86,00
Absorberingsmiddel syre (ekoperl 99) pr. liter 9,00
Afdækningsplade 6 mm Viborg (1 stk. 1,22 x 2,44 = 2,98 m2) pr. m2 69,00
Affedtningsmiddel Viborg (Roadbio) pr. liter 55,00
Affugter Viborg pr. døgn 236,00
Afgift for ABA-alarmer årligt 6.308,00
Afgift for tyveri- og tekniske alarmer årligt 1.148,00
Afhentning af påkørt dyr under 10 kg pr. dyr 321,00
Afhentning af påkørt dyr over 10 kg pr. dyr 428,00
A-sprøjte/vandtankvogn (uden chauffør) pr. time 472,00
Arbejdsløn interne Viborg pr. time 307,00
Arbejdsløn (kl. 06.00 - 16.00 incl. lørdag) Viborg pr. time 391,00
Arbejdsløn (kl. 16.00 - 06.00 incl. Søn- og helligdage) Viborg pr. time 435,00
Arbejdsløn (Brandkadetter) Viborg pr. time 435,00
Arbejdsløn, entreprenørarbejde Silkeborg pr. time 350,00
Arb.løn, entreprenørarb.udenfor normal arb.Silkeborg pr. time 475,00
B.
Batteri til hjertestarter pr. stk 3.374,00
B/C overgang / kobling pr. stk. 191,00
B/C slange leje (fyrværkericontainer) pr. stk. pr. gang 195,00
Belysningstrailer pr. time 439,00
Beslag CO2 slukker (mavebælte) pr. stk. 78,00
Beslag auto til 6 kg. Pulverslukker pr. stk. 237,00
Blind alarm, gebyr pr. fejlalarm 5.551,00
Bortskaffelse af miljø affald Silkeborg 25 kg. pr. sæk 160,48
Branddasker pr. stk. 406,00
Branddasker leje pr. stk. 43,00
Brandhane, gebyr for brug af pr. gang 500,00
Brandtæppe EU - godkendt pr. stk. 188,00
Brandvagt periode (3 timer) min. 3 timer 1.175,00
Brandvagt eftervagt (½ time) pr. efterfølg.½ time 196,00
Brædder Viborg pr. stk. 47,00
C.
CO2 slukker 2 kg. pr. stk. 760,00
CO2 slukker 2 kg. Ombyttet pr. stk. 453,00
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CO2 slukker 2 kg kontrol eller ombytning hjemmeplejebiler 
Viborg pr. stk. 150,00
CO2 slukker 5 kg. pr. stk. 905,00
CO2 slukker 5 kg. Udlån Mindste betaling 1 uge pr. uge 372,00
CO2 slukker 5 kg. Ombyttet pr. stk. 571,00
CO2 Tragt/ventilpistol pr. stk. 310,00
D.
Deponeringsafgift Viborg pr. kg/liter 16,00
Drejestige excl. Mandskab pr. time 617,00
Drikkevandstank pr. påbegyndt døgn 86,00
Drikkevandstrailer 1. Døgn 211,00
Drikkevandstrailer flg. Døgn 78,00
D - slange Viborg pr. stk. 350,00
Dykpumpe pr. time 55,00
E.
Elevatoralarm, Viborg pr. påbegyndt time 475,00
F.
Flydespærring pr. påbegyndt døgn 1.126,00
Flydespærring incl. 4 tim.udlægn.og optagn. 1.682,00
Fyldning af flasker (Lotek) pr. liter 6,00
Førstehjælpskasser (Viborg) 125,00
G.
Gas tester pr. døgn 252,00
Generator pr. time 200,00
Genopfyldning af trykflasker 300 bar. pr. liter 13,00
Genopfyldning af trykflasker 200 bar. pr. liter 11,00
Genopfyldning af trykflasker, Region Midtjylland pr. liter 6,00
Genoplivningsdukke pr. døgn 278,00
H.
Hjertestarter udskiftning af elektroder 385,00
Hjertestarter 2 årige serviceaftale 480,00
Håndsprøjtebatteri leje. Mindste betaling 1 uge pr. uge 194,00
I.

J.

K.
Kursus i førstehjælp ved hjertestop 4 timer max.16 pers. 3.900,00
Kursus i elementær brand 3 timer max.16 pers. 4.400,00
Kursus i varmtarbejde 10.600,00
Kursus i Brandsikringsanlæg 3 timer max. 20 pers. 1.250,00
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Kursus opdateringskursus i førstehjælp 3 timer max. 16 pers. 3.000,00
Køretøj A -1 Viborg (autohjælp) pr. time 557,00
Køretøjer over 3.500 kg pr. time 478,00
Køretøjer under 3.500 kg pr. time 358,00
Køretøjer over 3.500 kg intern pris pr. km 10,00
Køretøjer under 3.500 kg intern pris pr. km 5,00
Køretøjer over 3.500 kg. Ekstern pr. km 18,00
Køretøjer under 3500 kg. Ekstern pr. km. 8,00
L.
Lapning af slange, Viborg pr. stk 149,00
Lægter pr. stk. 13,00
M.
Masonitplade pr. stk. 92,00
Motorbåd stor ekskl. Mandskab pr. time 482,00
N.
Nøgleboks (Portboks) pr. stk 1.616,00
Nøgleboks (nøglerør) Danboks pr. stk 2.857,00
Nøgleboks STOR (nøglerør) Danboks pr. stk. 2.985,00
(Nøgleboks) cylinder til nøgleboks pr. stk. 1.359,00
O.
Ombændsling af slange 1 ende pr. stk 63,00
Ombændsling af slange 2 ender pr. stk. 126,00
P.
Plastfolie pr. rulle 427,00
Presenning 2,5 x 3,6 m pr. stk 31,00
Presenning 3 x 5 m pr. stk 48,00
Presenning 4 x 6 m pr. stk. 79,00
Presenning 5 x 8 m pr. stk 122,00
Presenning 6 x 10 m pr. stk. 203,00
Pulverslukker leje Viborg pr. stk. pr. uge 97,00
Pulverslukker 2 kg. pr. stk. 361,00
Pulverslukker 2 kg. Ombyttet pr. stk. 267,00
Pulverslukker 6 kg. pr. stk. 457,00
Pulverslukker 6 kg. Ombyttet pr. stk. 426,00
Pulverslukker 12 kg. pr. stk. 1.319,00
Pulverslukker 12 kg. genopladet/ombyttet pr. stk. 602,00
Pumpe 12 V, Viborg (O2) pr. time 206,00
Pumpe Falco Viborg pr. time 80,00
Pumpe over 1000 l/min. pr. time 456,00
Pumpe under 1000 l/min. pr. time 206,00
R.
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Radioer, udlejning pr. påbegyndt døgn 71,00
Reglar pr. meter 15,00
Røgkanon (Tågegenerator) Pr. døgn 140,00
Røgvæske pr. liter 70,00
S.
Sandsæk pr. stk. 4,00
Sikkerhedseftersyn af brandmateriel pr. enhed Årligt 57,00
Siliconefugemasse pr. tube 55,00
Skab til ildslukker 6 kg/9 L. pr. stk. 995,00
Skilt nr. 20 "Brandmateriel 5 x 15 cm Klæb 27,00
Skilt nr. 22 "Branddør skal holdes lukket" 10,5 x 30 cm Klæb 55,00
Skilt nr. 24 "Branddør skal holdes lukket" 5 x 15 cm Klæb 27,00
Skilt nr. 26 "Automatisk branddør må ikke blokeres" 5 x 15 cm Klæb 27,00
Skilt nr. 28 "Flugtvej med pil" 15 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 28 "Flugtvej med pil" TEKST PÅ BEGGE SIDER 15 x 30 cm Plast 94,00
Skilt nr. 30 "Flugtvej med pil" 15 x 30 cm Klæb 62,00
Skilt nr. 32 "Flugtvej selvlysende" 15 x 30 cm Plast 89,00
Skilt nr. 34 "Nødstop" 10 x 30 cm Plast 62,00
Skilt nr. 36 "Røglem" 10 x 30 cm Plast 63,00
Skilt nr. 37 "Brandventilation 10,5 x 40 cm Plast 67,00
Skilt nr. 38 "Rygning & åben ild forbudt" 21 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 40 "Rygning & åben ild forbudt" Rundt Klæb 55,00
Skilt nr. 42 "Trykflasker fjernes ved brand" 15 x 21 cm Klæb 36,00
Skilt nr. 44 "Trykflasker fjernes ved brand" 15 x 21 cm Plast 61,00
Skilt nr. 46 "Trykflasker fjernes ved brand" 21 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 48 "Brandfarlige væsker" 21 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 50 "Oplag af brandfarlige væsker" 21 x 15 cm Plast 62,00
Skilt nr. 52 "Sprinklercentral" 10,5 x 30 cm Plast 62,00
Skilt nr. 54 "Stigrør" 10 x 30 cm Plast 62,00
Skilt nr. 55 "Stigrør" 40 x 15 cm Plast 214,00
Skilt nr. 56 "Stigrør" 15 x 5 cm Plast 37,00
Skilt nr. 58 "I dette lokale højest xxx personer" Rundt Klæb 75,00
Skilt nr. 60 "Ordensforskrifter til personalet" 21 x 30 cm Plast 75,00
Skilt nr. 62 "Intern varsling" 10 x 15 cm Plast 61,00
Skilt nr. 64 "Intern varsling" 10 x 15 cm Klæb 28,00
Skilt nr. 66 "Ordensforskrifter brand" 21 x 30 cm Klæb 55,00
Skilt nr. 68 "Branddør lukkes ved arbejdstids ophør og ved 
brand" 10,5 x 30 cm Klæb 55,00
Skilt nr. 69 "Branddør lukkes ved arbejdstids ophør og ved 
brand" 5 x 15 cm Klæb 27,00
Skilt nr. 70 "EX" Trekantet Klæb 37,00
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Skilt nr. 72 "Slangevinde" 21 x 30 cm Plast 75,00
Skilt nr. 74 "Slangevinde" 21 x 30 cm Klæb 55,00
Skilt nr. 76 "Slangevinde" 15 x 15 cm Klæb 37,00
Skilt nr. 77 "Slangevinde" 21 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 78 "Automatisk branddør må ikke blokeres" 10,5 x 30 cm Klæb 55,00
Skilt nr. 80 "Håndildslukker" 15 x 21 cm Plast 62,00
Skilt nr. 81 "Håndildslukker" 15 x 21 cm. Klæb 37,00
Skilt nr. 82 "Håndildslukker" 21 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 84 "Brandpost må ikke blokeres" 17,5 x 15,5 cm Klæb 37,00
Skilt nr. 85 "Håndsprøjtebatteri" 21 x 30 cm Plast 76,00
Skilt nr. 86 "Håndsprøjtebatteri" 15 x 21 cm Plast 62,00
Skilt nr. 88 "Håndsprøjtebatteri" 15 x 21 cm Klæb 37,00
Skilt nr. 90 "Ved brand brug Trappen" 10,5 x 15 cm Klæb 37,00
Skilt nr. 92 "Brandtæppe" 15 x 21 cm Klæb 55,00
Skilt nr. 94 "Brandtæppe" 15 x 21 cm Plast 62,00
Skilt nr. 96 "Flugtvej" 10,5 x 21 cm Plast 55,00
Skilt nr. 98 "Flugtvej" 10,5 x 21 cm Klæb 37,00
Skilt nr. 100 "Hjertestarter" 21 x 30 cm, Plast 75,00
Slange (6 kr. x 15m) pr. slange 92,00
Slange vasket og trykprøvet pr. stk. 72,00
Slangevinde trykprøvet incl. Spændebånd Viborg pr. stk. 384,00
Spuleslange 1" til slangevinde pr. slange 1.579,00
Spuleslange 3/4" (19 mm, 30m) til slangevinde pr. slange 1.278,00
Spændebånd pr. stk. 15,00
Spændelågsfad, stål Viborg pr. stk. 169,00
Spændelågsfad, plast Viborg pr. stk. 183,00
Strålerør 1" Viborg pr. stk. 193,00
Strålerør 3/4" Viborg pr. stk. 193,00
T.
Thermospand/mælkejunge pr. døgn 61,00
Tilslutningsafgift og første års årlige afgift for ABA-anlæg 6.308,00
Tilslutningsafgift for tyveri- og tek. Alarmer 2.254,00
Trykvandslukker 9 liter leje (mester afgør om der skal sendes 
regning) pr. stk. pr. uge 97,00
Trykvandslukker, 9 liter Viborg pr. stk. 591,00
Trykvandslukker 9 liter genopladet Viborg pr. stk. 476,00
Trykvandslukker 9 liter ombyttet Viborg pr. stk. 505,00
Tømning af pulverslukker for Revas pr. stk. 37,00
U.

V.
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Vand pr. 1000 l 47,00
Vandbeholder 800 liter Viborg pr. døgn 138,00
Vandstøvsuger pr. time 160,00
Vandtrailer (klargøring+ekspedition) 362,00
Vægter tyverialarm, Viborg pr. udkald 534,00
Vægterkørsel: < 15 min Silkeborg 553,00
Vægterkørsel > 15 min < 25 min Silkeborg 512,00
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