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Påtegninger  
 
Ledelsens påtegning  
Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Hovedstadens Beredskab 
(HBR).  
 
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges 
i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision mv. 
  
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af Hovedstadens Beredskabs aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt årets økonomiske resultat.  
 
København, den 26. april 2017  
 
 
____________________  
Direktør Jakob Vedsted Andersen 
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Bestyrelsens påtegning  
 
Bestyrelsen for Hovedstadens beredskab har i dag behandlet og vedtaget årsregn-
skabet for regnskabsåret 2016. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-
mæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og 
passiver, finansielle stilling og økonomiske resultat. Det er vores opfattelse, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved selskabets forvaltning.   
 
København, den 26. april 2017  
 
 
 
Steen Christiansen 
Albertslund Kommune  
 
 
 
Kent Magelund  
Brøndby Kommune  
 
 
 
Eik Dahl Bidstrup  
Dragør Kommune  
 
 
 
Jørgen Glenthøj 
Frederiksberg Kommune  
 
 
 
Michael Vindfeldt 
Frederiksberg Kommune  
 
 
 
John Engelhardt  
Glostrup Kommune  
 
 
 

 
 
Helle Moesgaard Adelborg  
Hvidovre Kommune  
 
 
 
Mikkel Dencker 
Hvidovre Kommune 
 
 
 
Frank Jensen 
Københavns Kommune  
 
 
 
Anna Mee Allerslev 
Københavns Kommune  
 
 
 
Carl Christian Ebbesen 
Københavns Kommune  
 
 
 
Morten Kabell 
Københavns Kommune  
 
 
 

 
 
Ninna Thomsen 
Københavns Kommune  
 
 
 
Pia Allerslev 
Københavns Kommune 
 
 
 
Erik Nielsen 
Rødovre Kommune 
 
 
 
Anne Tønnes 
Københavns Politi 
 
 
 
Kim Christiansen 
Vestegnens Politi 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  
 

Til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S  

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 
 

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, der omfatter siderne 12 -20 i alle væsent-
lige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i be-
kendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.  
 
Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens Beredskab I/S (”Hovedstadens Be-
redskab”) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, finansieringsoversigt, balance og obligatoriske 
oversigter og noter med følgende hovedtal:  
 

 DKK 

 Årets resultat 36,7 mio. kr. 

 Aktiver i alt 237,8 mio. kr. 

 Egenkapital i alt 89,2 mio. kr. 

 
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen, revision mv.  
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisi-
onsskik, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommu-
ners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-
visionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 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  
Hovedstadens Beredskab har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om 
kommunernes budget-og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af bestyrelsen 
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godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. 
Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.  
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige hen-
seender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 
om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 Hovedsta-
dens Beredskabs evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fort-
sat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at af-
vikle Hovedstadens Beredskab, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna-
tiv end at gøre dette.  
 
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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af kra-
vene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., al-
tid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå 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 økonomi-
ske 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 god offentlig 
revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om 
kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., foretager vi faglige vurderin-
ger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 
  

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet, 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. Risi-
koen 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, vild-
ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at 
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
Hovedstadens Beredskabs 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 usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Hovedstadens Be-
redskabs evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-
sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på op-
lysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-
strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåteg-
ning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen 
ikke længere kan fortsætte driften.  

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og 
den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observa-
tioner, 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 Ledelses-
beretningen i årsregnskabet der ikke er omfattet af vores revision jf. konklusionsaf-
snittet ovenfor. 
  
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 Op-
lysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsi-
stente 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 fejlinfor-
mation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.  
 
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.  
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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 regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet.  
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god 
offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kri-
tisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med 
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og an-
dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevi-
sion 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 væ-
sentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  
 
København, den 26. april 2017  
 
PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31  
 
 
 
 
Jesper Møller Langvad   Jesper Randall Petersen 
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 
 
Beretningen er opdelt i to dele, hvor beskrivelse af organisationen og de faglige re-
sultater fremgår af Årsberetningen 2016 for Hovedstadens Beredskab, mens den 
økonomiske del følger på de kommende sider. 
 
Hovedstadens Beredskab har fra selskabets start haft som mål at skabe et økonomisk 
grundlag for de kommende års investeringer og målsætninger, særligt grundet de 
mange implementerings- og udviklingsaktiviteter, Hovedstadens Beredskab står over 
for i de kommende år. 
 
I den økonomiske disponering og styring har der derfor været fokus på effektiviserin-
ger og tilbageholdenhed. Denne strategi har sikret realiseringen af et overskud på 
driftsrammen i 2016, som, det er planen, skal anvendes til fortsat konsolidering, ud-
vikling og investeringer i årene fremover. 
 
2016 har været karakteriseret ved at være et opstartssår, med hvad der deraf følger 
i form af udarbejdelse af styringsdokumenter, bankskifte, klargøring af økonomisy-
stem mv. i en fusion af 8 ejerkommuners aktiviteter og små tusinde medarbejders 
vaner og kulturer.  Alt dette løftet med udgangspunkt i ejerstrategien, som inden for 
hovedoverskriften ”Økonomisk effektivitet” har som målsætning realisering af de 
forudsatte omkostningsreduktioner og en løbende realisering af potentialer.  
 
Dette er formuleret konkret i form af et effektiviseringskrav på 28 mio. kr., som kan 
udledes af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2015, således at be-
løbet er fuldt indfriet fra og med 2017.  I 2016 var målet at realisere effektiviseringer 
for 5,6 mio. kr., hvor beløbet allerede var indarbejdet i ejerkommunernes driftsbidrag 
fra årets start. Endvidere fik selskabet til opgave at udarbejde en effektiviseringsstra-
tegi, der havde til formål at sikre den fulde effektivisering på 28 mio. kr. fra 2017. 
Begge mål er lykkedes indfriet i 2016. 
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Mål for økonomiområdet i 2017 
 
I 2017 vil der være fokus på realisering af effektiviseringsstrategien og overholdelse 
af budgettet, som i forhold til 2016 indeholder en reduktion på 22,4 mio. kr. 
 
Der vil endvidere være fokus på realisering af Hovedstadens Beredskabs entreprise-
strategi, som bl.a. omfatter markedsprøvning af driftsområder inden for de tekniske 
områder. 
 
Vi skal ligeledes være parate til at tiltrække andre selvstændige serviceopgaver til 
Hovedstadens Beredskabs samlede opgaveportefølje, såfremt det kan medvirke po-
sitivt til effektiviseringer dels hos ejerkommunerne og dels hos Hovedstadens Bered-
skab. 
 
Endelig vil der fortsat være fokus på økonomistyringen i Hovedstadens Beredskab. 
Målene vil være optimering og tilpasning af kontoplanen, forbedring af lagerstyrings-
processer og budgetopfølgningsprocedurer samt forberedelse til opgradering af Ho-
vedstadens Beredskabs økonomisystem.  
 

  



 

10 
 

Årets økonomiske resultat 
 
Hovedstadens Beredskabs økonomiske hoved- og nøgletal for 2016 er opgjort i  
tabel 1. 
 
Tabel 1: Hovedstadens Beredskabs økonomiske hoved- og nøgletal i 2016 

 
 

Udgiftsbaseret regnskab Budget 2016 
Tillægs- 

bevillinger 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

2016 Afvigelse 

Indtægter/udgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Driftsbidrag ejerkommuner -358,9 2,8 -356,1 -356,1 0,0 

Indtægtsdækket virksomhed -196,6 0,0 -196,6 -206,0 -9,4 

Indtægter i alt  -555,6 2,8 -552,8 -562,1 -9,4 

Løn 387,7 0,0 387,7 378,1 -9,7 

Bidrag til tjenestemandspensioner 27,4 -4,3 23,1 23,2 0,1 

Husleje  26,6 -0,6 26,0 26,5 0,5 

Drift 113,8 2,1 115,9 97,7 -18,1 

Udgifter total 555,6 -2,8 552,8 525,5 -27,3 

ÅRETS RESULTAT  0,0 0,0 0,0 -36,7 -36,7 

 
 
 

Balance 

Åbnings- 
balance 1. 
jan. 2016 

Ændringer 
til åbnings-

balance 

Korrigeret 
åbnings- 
balance 

Regnskab 
2016 Bevægelse 

  Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Aktiver, balance           

Anlægsaktiver 69,9     85,6 15,8 

Omsætningsaktiver 13,3     152,1 138,9 

Aktiver i alt  83,1 0,0 0,0 237,8 154,7 

Passiver, balance           

Egenkapital -59,9     -89,2 -29,3 

Kortfristet gældsforpligtigelse -20,5     -146,6 -126,1 

Langfristet gældsforpligtigelse -2,7     -2,0 0,8 

Passiver total -83,1 0,0 0,0 -237,8 -154,7 
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Årets resultat 
Årets resultat udviser et samlet mindreforbrug på ca. 36,7 mio. kr. i forhold til korri-
geret budget, hvilket skal ses som konsekvens af strategien for 2016 om effektivise-
ringer, sparsommelighed og tilbageholdenhed, idet det har været opstartssår med 
nyt budget og en række ukendte faktorer. Endvidere har det været vigtigt, at der skal 
være kvalitet og ansvarlighed i foretagelsen af de nødvendige investeringer, og at de 
ikke blot søges hastet igennem ud fra et etårigt budgetperspektiv. 
 
Der har fx ikke været foretaget genanskaffelser i eksisterende aktivportefølje i en 
størrelsesorden svarende til afskrivningerne og det afsatte budget. Endvidere har det 
været vanskeligt for organisationen på samme tid at tilsikre sikker drift, sikre imple-
mentering af nye ensartede processer samt at gennemføre nye tiltag og foretage ny-
anskaffelser af materiel, køretøjer, it-systemer mv. Mange af investeringerne påkræ-
ver udbud, med udarbejdelse af kravspecifikationer, gennemførsel af selve udbuddet 
og efterfølgende implementering. Af eksempler kan nævnes nyt vagtplanssystem, 
journaliseringssystem, URS, disponeringssystem, køretøjer, materiel mv., hvor ud-
buddet eller projekteringen er gennemført i 2016, mens implementeringen gennem-
føres i 2017 og fremefter. 
 
Derfor det har været vurderet hensigtsmæssigt, at gennemførelse heraf i stedet sker 
over de kommende år. Overskuddet i 2016 vil derfor blive anvendt til realisering af 
fortsatte implementeringsaktiviteter og –investeringer samt udvikling. 
 
Sammensætning af mindreforbruget i 2016 
Mindreforbruget i 2016 på 36,7 mio. kr. kan forklares primært ved følgende: 
 
Merindtægter på ca. 9 mio. kr. 
Afklaring og regulering af refusionsopgørelser og af ejerkommunernes driftsbidrag er 
sket relativt sent på året, hvorfor de ikke har været indarbejdet i budgettet, svarende 
til merindtægter for ca. 3 mio. kr. Endvidere har der i 2016 været budgetteret forsig-
tigt i forhold til indtægter vedr. ABA-anlæg, herunder i forhold til oprettelse, årsaf-
gifter og blinde alarmer grundet de risici, der var forbundet med opstartsåret. Som 
følge af fokus og optimering af administrationen af området er det imidlertid lykke-
des at realisere de forventede indtægter, hvilket har resulteret i 4 mio. kr. i merind-
tægter i forhold til det budgetterede. Endelig har der været indhentet merindtægter 
for ca. 2 mio. kr., hvoraf den væsentligste årsag er indhentelse af større refusioner 
for barsel, sygefravær mv. end forventet.  
 
Mindreforbrug på ca. 27 mio. kr. 
Der har gennem 2016 været estimeret forsigtigt med udviklingen i udgifterne i for-
hold til realisering af de planlagte effektiviseringer samt i forhold til den generelle 
tilbageholdenhed. De primære årsager til mindreforbruget er således færre lønudgif-
terne for ca. 10 mio. kr. (bl.a. vedrørende stillingsvakancer, udskudt idriftsættelse af 
”brandmestre i rotation” mv.), aktivitetsforskydninger for 7 mio. kr. vedr. implemen-
terings- og udviklingstiltag, der forventes gennemført i de kommende år, samt min-
dreforbrug på ca. 10 mio. kr. vedr. Hovedstadens Beredskabs investeringspulje til 
genanskaffelse af it, køretøjer og materiel, som ud fra devisen om kvalitet og ansvar-
lighed i foretagelsen af de nødvendige investeringer ikke er blevet gennemført i 2016. 
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Overførsel af uforbrugte midler til 2017-2019: 
De uforbrugte midler i 2016 vil, i tråd med vedtægternes §6.8 og beslutningen i den 
Administrative Forberedelsesgruppe den 7. december 2015 vedr. overførselsadgang, 
blive anvendt til fortsatte implementeringsaktiviteter og –investeringer samt til ud-
vikling af og investeringer i organisationen bl.a. ved gennemførsel af planerne i den 
risikobaserede dimensionering, herunder fortsatte investeringer i it, køretøjer og ma-
teriel samt til at skabe en fælles kultur i Hovedstadens Beredskab. Midlerne vil blive 
anvendt over de næste 2-3 år. Det vurderes hverken realistisk eller hensigtsmæssigt 
at forsøge at gennemføre de mange tiltag inden for et etårigt perspektiv. Mange af 
investeringerne påkræver udbud, med udarbejdelse af kravspecifikationer, gennem-
førsel af selve udbuddet og efterfølgende implementering. Af eksempler kan nævnes 
nyt vagtplanssystem, journaliseringssystem, URS, disponeringssystem, køretøjer, 
materiel mv. Endvidere er det vigtigt, at der i øvrigt er den fornødne kvalitet og an-
svarlighed i alle de projekter og aktiviteter, der skal gennemføres, hvorfor det ikke 
vurderes hensigtsmæssigt, at de forsøges hastet igennem i 2017. 
 
Endvidere vil overførslen af de uforbrugte midler fra 2016 udgøre en sikkerhed for, 
at Hovedstadens Beredskab når i mål med de besluttede besparelser, der tilgår ejer-
kommunerne fra 2017, hvormed budgettet er blevet reduceret med 22,4 mio. kr. 
 
Endelig har der ikke været foretaget genanskaffelser i køretøjer og materiel svarende 
til afskrivningerne på de nuværende aktiver og det afsatte budget (ca. 12 mio. kr. 
årligt), og investeringspuljen er således også blevet nedjusteret med ca. 7 mio. kr. i 
budget 2017, jf. bestyrelsens beslutning i oktober 2016. Derfor er det nødvendigt, at 
der reserveres midler dertil over de kommende år, hvis ikke der skal ske en gradvis 
forringelse af aktivporteføljen. 
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Anvendt regnskabspraksis  
 
Generelt  
Hovedstadens Beredskab er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelses-
lovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i overensstemmelse med kravene i be-
kendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Bogføringsprincipper 
Hovedstadens Beredskabs bogføring foretages i overensstemmelse med god bogfø-
ringsskik. 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 bog-
føringsområdet.  
 
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssy-
stem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.  
 
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, 
beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskri-
velser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag 
og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, 
regnskaber samt revision.  
 
Bogføringen sker efter en omkostningsbaseret kontoplan. 
 
Driftsregnskab  
Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.  
 
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for Hovedstadens Beredskab inden 
udløbet af supplementsperioden, der slutter 1. marts i det nye regnskabsår.  
 
Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væsent-
lige afslutningsposteringer frem til 15. marts.  
 
Præsentationen af årsregnskabet tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regn-
skab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med 
budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.  
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Balancen  
Formålet med balancen er at vise Hovedstadens Beredskabs aktiver og passiver op-
gjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås sum-
men af egenkapital og forpligtigelser. Balancen er opgjort efter den omkostningsba-
serede regnskabsmetode. 
 
Materielle anlægsaktiver  
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den for-
ventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaf-
taler m.v.  
 
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - af-
skrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.  
 
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-
udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaf-
felsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  
 
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egen-
skaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det 
pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid.  
 
Levetider er fastsat til følgende: 

Transportmidler, fx personbiler, busser,  
udrykningskøretøjer, ambulancer, både 

Personbiler: 5-8 år 

Varevogne og ambulancer: 8 år 

Busser, lastbiler: 15 år 

Inventar, fx telefon- og kommunikationsudstyr 3-5 år 

It-udstyr, fx servere 3 år 

Driftsmateriel, fx måleinstrumenter 3-10 år 

Levetiden for leaset materiel fastsættes med udgangspunkt i leasingaftalen. 

 
Øvrige materielle anlægsaktiver  
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af af-
skrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, 
registreres som et samlet anlæg.  
 
Lagerbeholdningen 
Det omfatter beklædning, reservedele, olie mv. til værkstedet. Lageret opgøres til 
kostpris, opgjort i gennemsnitspriser. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med til-
læg af hjemtagelsesomkostninger. 
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Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.  
 
Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte om-
kostninger, der vedrører det efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris. 
 
Egenkapitalen 
Egenkapitalen indeholder virksomhedskapital og årenes akkumulerede over/under-
skud. 
 
Udligning ejerkommuner 
Saldoen udtrykker udligningen af forskellen mellem ejerandele og faktisk indskudte 
nettoaktiver.  
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser, som er indregnet under forpligtigelser, omfatter kreditorer, an-
den gæld, mellemregning kommuner, deposita, periodeafgrænsningsposter, moms 
mv. 
 
Periodeafgrænsningsposter (passiver) 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under forpligtigelser, omfatter mod-
tagne indtægter til resultatføring i det efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræns-
ningsposter måles til kostpris. 
 
Feriepengeforpligtigelse 
I Hovedstadens Beredskab hensættes ikke til feriepengeforpligtelsen jf. ”Åbningsba-
lance for Hovedstadens Beredskab I/S”. 
 
Leasingforpligtigelser  
Leasingforpligtigelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen 
som gældsforpligtigelse og måles på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten til nu-
tidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Leasingydelsen indregnes i driften 
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Resultatopgørelse  
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2016 
 

Udgiftsbaseret regnskab 
Budget 

2016 
Tillægs- 

bevillinger 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

2016 
Afvigelse 

Indtægter-udgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Driftsbidrag ejerkommuner -358,9 2,8 -356,1 -356,1 0,0 

Indtægtsdækket virksomhed -196,6 0,0 -196,6 -206,0 -9,4 

Indtægter i alt  -555,6 2,8 -552,8 -562,1 -9,4 

Løn 387,7 0,0 387,7 378,1 -9,7 

Bidrag til tjenestemandspensioner 27,4 -4,3 23,1 23,2 0,1 

Husleje  26,6 -0,6 26,0 26,5 0,5 

Drift 113,8 2,1 115,9 97,7 -18,1 

Udgifter total 555,6 -2,8 552,8 525,5 -27,3 

 
ÅRETS RESULTAT  
 

0,0 0,0 0,0 -36,7 -36,7 

 
Indtægtsdækket virksomhed 
Indtægterne omfatter ambulancekørsel, brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverialar-
mer (AIA), sikkerhedsvagter, samarbejdsaftaler mv. 
 
Bidrag til tjenestemandpensioner 
Dette punkt vedrører kun ejerkommunerne København og Frederiksberg. Hovedsta-
dens Beredskab indbetaler et årligt bidrag svarende til pensionsbidraget for de mod-
tagne tjenestemænd.  

 
 

Finansieringsoversigt 
 

Udgiftsbaseret regnskab 
Budget 

2016 
Tillægs- 

bevillinger 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

2016 
Afvigelse 

  Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Kassebeholdning primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 36,7 36,7 

Øvrige finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 66,5 66,5 

Likvider aktiver 0,0 0,0 0,0 103,1 103,1 

Kassebeholdning ultimo 0,0 0,0 0,0 103,1 103,1 
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Balance 
Balance pr. 31. december 2016 opgjort omkostningsbaseret. 

 
            

Balance  Note 
Åbningsbalance 

jan.  2016 
Regnskab 2016 Bevægelse 

Aktiver   Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Anlægsaktiver         

Materiale anlægsaktiver 1 69,9 85,6 15,8 

Anlægsaktiver i alt   69,9 85,6 15,8 

Omsætningsaktiver         

Likvide midler 2 0,0 103,1 103,1 

Tilgodehavender  3 0,0 29,7 29,7 

Udligningskonto, ejerkommuner 3 3,8 3,8 0,0 

Forudbetaling  5 9,5 0,0 -9,5 

Lager 6 0,0 15,5 15,5 

Omsætningsaktiver i alt   13,3 152,1 138,9 

Aktiver i alt    83,1 237,8 154,7 

 
 

 

Balance Note 
Åbningsbalance 

jan. 2016 Regnskab 2016 Bevægelse 

Passiver   Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Virksomhedskapital   -59,9 -59,9 0,0 

Regulering til omkostningsbaseret regnskab mv.   0,0 7,3 7,3 

Året resultat   0,0 -36,7 -36,7 

Egenkapital   -59,9 -89,2 -29,3 

Kreditorer 7 -5,1 -25,3 -20,2 

Anden gæld 8 -11,6 -0,5 11,1 

Mellemregning kommuner (refusionsopgørelse) 9 0,0 -0,9 -0,9 

Mellemregning løn (KMD) 10 0,0 -8,9 -8,9 

Skyldige deposita 11 -0,1 -0,5 -0,5 

Udligning kommuner 12 -3,8 -20,2 -16,4 

Mellemregning kommuner 13 0,0 -24,6 -24,6 

Periodeafgrænsningsposter 14 0,0 -89,2 -89,2 

Skyldig moms 15 0,0 23,4 23,4 

Kortfristet gældsforpligtigelse i alt   -20,5 -146,6 -126,1 

Leasinggæld 16 -2,7 -2,0 0,8 

Langfristet gældsforpligtigelse i alt   -2,7 -2,0 0,8 

Passiver total   -83,1 -237,8 -154,7 
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Noter 
 
Note 1: Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver består af køretøjer og driftsmateriel. 
 
Note   - Driftsmateriel - Anlæg  

  

Kostpris pr. 1.1.2016 16,2 

Tilgange  0,4 

Afgange   

Kostpris pr. 31.12.2016 16,6 

  

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2016 0,0 

Årets afskrivninger -4,5 

Årets nedskrivninger   

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver   

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016 -4,5 

  

Bogført værdi 31.12.2016 12,2 

 
I 2016 har Hovedstadens Beredskab investeret ca. 0,4 mio. kr. i driftsmateriel.  
 
Note  - Køretøjer - Anlæg  

  

Kostpris pr. 1.1.2016 53,7 

Tilgange  0,8 

Overdragelse fra Københavns kommune 31,3 

Afgange   

Kostpris pr. 31.12.2016 85,8 

  

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2016 0,0 

Årets afskrivninger -8,1 

Årets nedskrivninger -4,2 

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver   

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016 -12,3 

  

Bogført værdi 31.12.2016 73,5 

 
Tilgangen i 2016 har været på 0,8 mio. kr. i køretøjer. Den resterende del af tilgangen 
skyldes overdragelser af køretøjer pr. 1. februar 2016 med i alt 31,3 mio. kr., hvilket 
er fordelt med ambulancer for ca. 28 mio. kr. og øvrige køretøjer for 3,3 mio. kr. 
 
Sammenfattende giver det en samlet investering i køretøjer og driftsmateriel i 2016 
på 1,2 mio. kr. 
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Note 2: Likvide midler 
Det omfatter bankindeståender, hvoraf den største post vedrører forudbetalingen 
for driftsbidraget for 1. kvartal 2017 på ca. 85 mio. kr. 
 
Note 3: Tilgodehavender 
Saldoen består af kortfristet tilgodehavende på ca. 30 mio. kr. 
 
Note 4: Udligningskonto, ejerkommuner 
Saldoen udtrykker udligningen af forskellen mellem ejerandele og faktisk indskudte 
nettoaktiver. Det største beløb på ca. 3,5 mio. kr. vedrører Frederiksberg Kommune. 
 
Note 5: Forudbetaling 
Forudbetaling af løn til tjenestemænd, udlignet i 2016, hvorfor saldoen er nul.  

 
Note 6: Lager 
Saldoen er den aktuelle lagerværdi. Lageret er optalt i 4. kvartal. Der er foretaget en 
opskrivning af lageret primo 2016, idet lageret ikke indgik i åbningsbalancen. 
 
Note 7: Kreditorer 
Saldoen vedrører skyldige poster til kreditorer, hvor betaling forfalder i 2017. 
 
Note 8: Anden gæld 
Saldoen er skyldig gæld til Frederiksberg Kommune vedrørende skyldigt overarbejde 
optjent i 2015. 
 
Note 9: Mellemregning ejerkommuner (refusionsopgørelse) 
Saldoen vedrører poster i refusionsopgørelsen, primært vedrørende Københavns 
Kommune, i forbindelse med opstart af Hovedstadens Beredskab. 
 
Note 10: Mellemregning løn (KMD) 
Saldoen vedrører beløb til afregning i 2017. Herunder pension, ferie og A-skat m.m. 
 
Note 11: Skyldige deposita 
Deposita vedrører 3. mands lejemål. 
 
Note 12: Udligning ejerkommuner 
Saldoen vedrører primært Københavns Kommune med ca. 8,8 mio. kr. i lagerregule-
ring (åbningsbalance) og 3,1 mio. kr. vedrørende regulering af primoposter til åb-
ningsbalancen. 
 
Note 13: Mellemregning ejerkommuner 
Består af mellemværende med Københavns Kommune.  
 
Note 14: Periodeafgrænsningsposter 
Forudbetalingen af driftsbidraget for 1. kvartal fra ejerkommuner. 
 
  



 

20 
 

Note 15: Skyldig moms 
1,3 mio. kr. vedrører skyldig moms for 4. kvartal 2016 afregnet med SKAT i 2017. 25,7 
mio. kr. vedrører beløb til refusion via momsudligningsordningen. Beløbet hjemtages 
af administrationskommunen. 
 
Note 16: Leasinggæld 
Samlet leasinggæld vedrørende driftsmaterielt. 
 
Eventualrettigheder 
Hovedstadens Beredskab (HBR) hensætter generelt ikke til feriepengeforpligtigelser 
og derfor heller ikke til den feriepengeforpligtigelse, der vedrører ambulancekontrak-
ten.   
 
Den generelle feriepengeforpligtigelse er omtalt i åbningsbalancens note 10 om 
eventualforpligtigelser således: 
 
Hovedstadens Beredskab I/S vederlægges ikke på stiftelsestidspunktet for de ferie-
pengeforpligtigelser, der påhviler den enkelte medarbejder. Der fastsat mekanismer 
hvorefter Hovedstadens Beredskab I/S kompenseres for sådanne udgifter, der kan 
henføres til afregning af ferietillæg, afregning af feriepenge til fratrådte medarbej-
dere mv. 
 
Værdien af den saldo til feriepengehensættelse som skulle have været overført til 
Hovedstadens Beredskab er opgjort til ca. 2,3 mio. kr. for Frederiksberg Kommune 
(FB) og ca. 5,8 mio. kr. for Københavns Kommune (KK). Hertil kommer beløbet for 
2016 på ca. 3,6 mio. kr., hvilket også kan henføres til Københavns Kommune. Det vil 
dermed være de beløb, som begge kommuner forpligter sig til at stille til rådighed 
for Hovedstadens Beredskab, såfremt ambulancekontrakten ophører. 
 
Hovedstadens Beredskab har følgende specifikke feriepengeforpligtigelser vedrø-
rende ambulanceområdet: 
 
Opgørelse af feriepengehensættelse på ambulancekontrakten Ejer Ansatte  Beløb  

2016   årsværk Mio. kr. 

Primo 2016 KK 87 5,8 

Primo 2016 FB 43 2,3 

Primo 2016 total   130 8,1 

        

Ultimo 2016 HBR 188 11,7 

       

Forskydning 2016 HBR 58 3,6 

 
 
Beregningsmetoden tager udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsen vejledning. 
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Personaleoversigt 2016 
I Hovedstadens Beredskab er der ansat 860 personer. Derudover er der et større an-
tal frivillige tilknyttet. 
 
 

Egenkapitalopgørelse 
 
Egenkapitalopgørelse per 31. december 2016 Beløb  

2016 Mio. kr. 

Virksomhedskapital -59,9 

Egenkapital 2015 (åbningsbalance) -59,9 

Korrektioner til virksomhedskapital 0,0 

Regulering til omkostningsbaseret regnskab mv. 7,3 

Året resultat 2016 -36,7 

Egenkapital ultimo 2016 -89,2 

 
De 7,3 mio. kr. i regulering til omkostningsbaseret regnskab vedrører tilførsel af akti-
ver, herunder afdrag på leasinggæld og regulering af mellemværende med Køben-
havns Kommune.   
 
21,1 mio. kr. er resultat af årets drift i 2016, ud fra det omkostningsbaserede regn-
skabsprincip, Forskellen skyldes at afskrivninger, lagerforskydninger og forskydning 
på andre balanceposter ikke indgår i det udgiftsbaserede regnskab. 
 
 

Oversigt over overførte uforbrugte  
driftsbevillinger 
 

Udgiftsbaseret regnskab Budget 2016 

  Mio. kr. 

Driftsbevilling (ejerkommuners driftsbidrag) -358,9 

Korrektion til driftsbevilling (Musefælde 1)1 2,8 

Korrigeret driftsbevilling  -356,1 

Forbrug driftsbevilling -319,5 

Uforbrugte midler -36,7 

 

                                                           
1 Musefælde - I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejer-

kommuner i efteråret 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hoved-
stadens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling 
– også kaldet musefældeklausulen. 


