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Beredskabsforbundet 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.17 – 31.12.17 for Beredskabsfor-

bundet  

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de statslige regnskabsprincipper. 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og 

passiver, finansielle stilling og resultat. 

 

Årsrapporten indstilles til landsrådets godkendelse. 

 

 

Kolding, den 10. juni 2018  

 

 
Direktør 

 

 

Carsten Iversen 
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Beredskabsforbundet 

Til opdragsgiver 

 

 
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion med forbehold 

Vi har revideret årsregnskabet for Beredskabsforbundet for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17, 

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-

regnskabet udarbejdes efter de statslige regnskabsprincipper. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold, beskrevet i 

afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold” giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 

for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 i overensstemmelse med de statslige regnskabsprincip-

per. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige 

udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsprincipper  

 

 
Grundlag for konklusion med forbehold 

 

Indskud i BFUC er i balancen indregnet til 1 mio. DKK. Indskuddet er efter vores opfattelse 

værdiansat 1 mio. DKK for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig nedskrivning. Efter ind-

regning heraf er årets resultat og egenkapital angivet 1 mio. DKK for højt. 

 

Indskud i Beredskabsforbundets Førstehjælp ApS er i balancen indregnet til 125 t.DKK. Ind-

skuddet er efter vores opfattelse værdiansat 125 t.DKK for højt, idet der ikke er foretaget til-

strækkelig nedskrivning. Efter indregning heraf er årets resultat og egenkapital angivet 125 

t.DKK for højt. 

 

 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision. Vores 

ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overens-

stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderli-

gere 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 til-

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
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Beredskabsforbundet 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med de udgiftsbaserede statslige regnskabsprincipper. Ledelsen har end-

videre 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 foreningens 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 le-

delsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet rea-

listisk alternativ 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 revisionspåteg-

ning 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 re-

vision, 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 revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 

foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herud-

over:  

 

• 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 be-

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

sættelse 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 ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 
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Beredskabsforbundet 

• 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 regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 

er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 

tvivl om foreningens 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 års-

regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at insti-

tutionen ikke længere kan fortsætte driften. 
 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-

mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-

lig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysnin-

ger i henhold til offentligt revision. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene om offentlig re-

vision. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Beredskabsforbundet 

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 af-

taler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 

hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af års-

regnskabet. 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-kri-

tisk 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 regnskabsaflæggel-

sen, er i overensstemmelse med meddelte 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 under-

støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomhe-

der, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kriti-

ske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

 

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

 

 

Ringsted, den 10. juni 2018 

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

Dorte Grøndal Hansen 

Statsaut. Revisor. 

MNE-nr 29947 

 
 
 
 



 

 

 

Ledelsesberetning 

9 

Beredskabsforbundet 

Beredskabsforbundet er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag. Dette 
understreges af, at Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet. 
 

Forbundets DNA bygger på frivillighed. Den frivillige tanke har siden fødslen udgjort idé-
grundlaget og har været den væsentligste drivkraft for vores samfundsmæssige indsats. 
 

Beredskabsforbundet er frivillig organisation for alle frivillige i det danske redningsberedskab, 
der i egenskab af at være frivillige i de kommunale beredskaber, det statslige beredskab eller 
ved direkte medlemskab i Beredskabsforbundet har fundet et ståsted for deres aktiviteter. 

Beredskabsforbundet er således talerør for de frivillige for at medvirke til forhold, som motive-
rer de frivillige til at gøre en forskel i dansk beredskab. 

 
Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og de-
res indsats i det danske redningsberedskab, bidrager Beredskabsforbundet med en afgø-

rende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i 
forbindelse med ulykker og katastrofer. 
 

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes, såle-
des at borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle– i dag og i 
fremtiden. 

 
 

Den Robuste Borger 

Det er herudover særligt vores opgave at uddanne og ruste danskerne til at kunne tage vare 
på sig selv, andre og boligen i deres egenskab af at være uddannede "Robuste Borgere."  
 

Vores frivillige instruktører arbejder for at informere og uddanne befolkningen til at blive Ro-

buste Borgere og dermed styrke deres kompetencer i forhold til selvhjælp og handledygtighed 

ved ulykker og katastrofer. 
 
I 2017 blev der uddannet mere end 4600 robuste borgere af frivillige og ansatte i Beredskabs-
forbundet. På denne måde ønsker vi at hjælpe med at skabe tryghed for den enkelte og for 
samfundet med viden om, hvordan man skal agere, ind til den professionelle hjælp når frem-

når hjælpen er på vej, og ved meget store hændelser, hvor borgeren er overladt til selv at løse 
opgaverne. 
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Beredskabsforbundet 

 

Det Robuste Beredskab 
Især klimaforandringer og udsigten til mere ekstreme vejrsituationer har sat dagsordenen for 

arbejdet i redningsberedskabet i de senere år. Når Danmark bliver udsat for ekstreme vejrsi-
tuationer, er de frivillige en vigtig ressource – eksempelvis når samfundets infrastruktur er 
truet, og der skal ryddes op efter en storm eller oversvømmelse.  

 
Beredskabsforbundet hjælper med at hverve nye frivillige og fastholde de engagerede frivil-
lige med en lang række af aktiviteter.  
 

 

Bliv Brandmand Nu  

Bliv brandmand nu kampagnen startede i 2010, hvor Beredskabsstyrelsen, Foreningen af 
Kommunale Beredskabschefer, Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk og Falck lance-

rede kampagnen ”Fem minutter til forskel” med henblik på at få flere til at melde sig som del-
tidsbrandfolk og frivillige brandfolk til brandværnene i Sønderjylland. 

Danmark mangler til stadighed engagerede mænd og kvinder, som kan være med til at sikre 

redning af mennesker, værdier og miljø ved såvel hverdagshændelser som ved store katastro-
felignende hændelser, hvor konsekvenserne kan virke uoverskuelige. 

Beredskabsforbundet har ansvaret for at sikre udmøntningen af kampagnen i samarbejde 
med de kommunale beredskaber.  

 
Beredskabsforbundet i den nære fremtid. 

Danmark og hele verden er blevet mere og mere usikker. Ikke kun hvad angår den åbenlyse 
trussel fra terror og voldsomt vejr, men også en øget trusel fra Rusland.  

Det er en helt ny verdensorden – eller uorden – som kræver, at vi gør op med det kendte – og 
tænker det utænkelige. Beredskabsforbundet skal italesætte disse hændelser og trusler. Der-

ved gives befolkningen et fornuftigt grundlag at træffe beslutninger på og det sikres, at be-
folkningen ved, hvorledes de skal håndtere og reagere i en given situation. 
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Beredskabsforbundet skal bruge uddannelserne til Robust Borger til at sikre en risikobe-
vidsthed og viden om, hvordan man som borger kan hjælpe sig selv og sine nærmeste omgi-
velser. Der vil i samarbejde med udvalgte kommuner / lokale beredskabsenheder være fokus 

på indførelse af Robust Borger konceptet i deres forebyggelsesindsats. Ligeledes vil der være 
fokus på samarbejdsaftaler med andre organisationer, som kan drage nytte af Robust Borger, 
herunder eksempelvis undervisningsinstitutioner og andre institutioner med frivillige. 

Der rettes nyt fokus på Beredskabsforbundets projekt med Frivillige ressourcegrupper, idet 
udenlandske erfaringer viser, at mange kompetencer ligger i frivillige organisationer, som 
ikke fra starten er tænkt som ressourcer i det samlede beredskab. Beredskabsforbundet vil 

arbejde på at synliggøre disse ressourcer, så de kan medvirke til at øge det samlede bered-
skabs robusthed ved større hændelser.   

I 2017 har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte 112 dag, idet der i grundlaget 
for gennemførelsen var barrierer som sandsynliggjorde, at konceptet ikke ville kunne gen-

nemføres med succes. Konceptet for 112 dagen gentænkes i 2018 med henblik på at gennem-
føre et arrangement ultimo 2018. 

 

Resultatskontrakten 

Beredskabsforbundet har fremsendt den endelige afrapportering af resultatkontrakten for året 
2017. Den endelige afrapportering er udarbejdet i henhold til Rammeaftalen mellem Forsvars-
ministeriet og Beredskabsforbundet af december 2012. Beredskabsforbundets afrapportering 

omhandler den statslige bevilling i 2017 og er udarbejdet efter Intern vejledning om afrappor-
tering omhandlende Resultatskontrakten med tilhørende økonomi. 

 

Afrapporteringen har været drøftet på et tilsynsmøde mellem Beredskabsstyrelsen og Bered-

skabsforbundet, hvorefter Beredskabsstyrelsens bemærkninger indarbejdes. 
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Afrapporteringens målepunkter viser, at Beredskabsforbundet på mange parametre er i mål 

eller delvis i mål.  
 

Etablering af regionale forankrede kredse ved 

Beredskabsstyrelsens centre i Thisted, Hader-

slev, Næstved og Bornholm. Opgøres forholds-

mæssigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke Op-

fyldt 

Der er ikke oprettede nye kredse ved beredskabscentrene el-

ler i disses omgivelser, idet der ikke har været interesse for 

indgåelse af kontrakterne. Opmærksomheden henledes på, at 

der i Thisted og Frivilligcenter Hedehusene er egentlige 

kredse fra før indgåelse af denne aftale. Der har været afholdt 

møder med fire af Beredskabsstyrelsens fem centre i forbin-

delse med hjemsendelse af værnepligtige. Der har været holdt 

foredrag og hvervemøde i forbindelse med hvert holds hjem-

sendelse fra de 4 centre. Der har i 2017 været afholdt i alt 8 

møder fordelt på hver af de følgende centre:  

  

 Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

 Beredskabsstyrelsen Syddanmark  

 Beredskabsstyrelsen Sjælland  

 Beredskabsstyrelsen Midtjylland  

Målet er ikke opfyldt 

 
2. initiativ 
Beredskabsforbundets regioner og regionale 
konsulenter skal understøtte regionernes 
kredse, således at der fastholdes flest mulige 
frivillige. Fastholdelse af frivillige kan evt. ske 
ved nyttiggørelse af den frivillige inden for fo-
rebyggelse eller andre nye opgaver, der er ef-
terspurgt af redningsberedskabet eller kommu-
nen.   
Beredskabsforbundet udarbejder på baggrund 
af ovennævnte 2 initiativer en redegørelse for 
året 2017, som skal drøftes på et møde i Frivil-
ligkontaktudvalget i foråret 2018.  Der skal så-
ledes i ovennævnte samarbejdsaftaler indgå et 
specifikt afsnit om frivilliges forebyggelsesind-
sats.  

 

 

 

 

 

 

 

Ikke op-

fyldt 

Det har ikke været muligt at afsætte ressourcer til gennemfø-

relse af en egentlig undersøgelse af effekterne i de kommu-

nale beredskaber og kommuner.    

 

Beredskabsforbundet har udarbejdet en plan for 

hvert enkelt af de kommunale redningsbered-

skaber, hvoraf det fremgår, hvordan forbundet 

kan understøtte med hverve- og forebyggelses-

initiativer. Opgøres forholdsmæssigt. 

 

 

Ikke op-

fyldt 

På grund af organisationsændringer i både de kommunale be-

redskaber og i Beredskabsforbundet har der ikke været til-

strækkeligt overblik til at lave sådanne planer. Se bemærknin-

gerne i følgebrevet.  

 

Beredskabsforbundet udarbejder en redegø-

relse med fokus på effekten af Beredskabsfor-

bundets initiativer i forhold til informations- og 

hverveaktiviteter for de kommunale rednings-

beredskaber og indsender denne til Bered-

skabsstyrelsen inden den 1.12.2017. 

 

 

Ikke op-

fyldt 

Det har ikke været muligt at afsætte ressourcer i 2018 til at 

gennemføre undersøgelsen, ligesom der ikke har været akti-

viteter, som vil kunne give et relevant resultat. 

 

 
Hele afrapporteringen kan ses på Beredskabsforbundets hjemmeside www.beredskab.dk 



 

 

 

Ledelsesberetning 

13 
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Det har været kendetegnene for afrapporteringen af resultatkontrakten, at dokumentationen 

for visse af målenes opfyldelse enten har været mangelfuld eller ikke mulige at fremskaffe. I 

2018 indkøbes og  et ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringsystem) for 

derved bedre, at kunne journalisere, dokumentere og videndele både internt i organisationen 

og i forhold til eksempelvis tilsynsmyndighed. 

 

Den nye Landsledelse og Landssekretariatet ser frem til, at Beredskabsforbundets fremtidige 

kontrakter og afrapporteringer fra 2018 bliver 
 

mere effekt- og handlingsorienterede, da dette er i tråd med den strategi, som Landsledelsen 

er i proces med.  

 

 
Landssekretariatet 

Ved årsskiftet 2017-2018 er alle stillinger i Landssekretariatet besat efter ansøgning. Landsse-

kretariatet består fremover af 12 medarbejdere med fokus på understøttelse af landsorganisa-

tionen. Der er ligeledes indgået aftale om outsourcing af budget- og regnskabsopgaverne, som 

gennemføres i første halvår af 2018.  

 

Landssekretariatet har igangsat en omfattende forandringsproces, som skal resultere i en 

ydelse præget af professionalisme og god service, der skal understøtte den frivillige organisa-

toriske del af Beredskabsforbundet og dennes Præsidie og Landsledelse. Dette skal ske ved, at 

der altid er kompetente og tilstrækkelige ressourcer til at varetage de mangeartede opgaver, 

som kræves løst af Landssekretariatet.  
 

Nyansatte er ansat på kontrakter, således at det er muligt at indgå individuelle aftaler, hvor en 

del af lønnen aftales som resultatløn. Resultatlønnen kommer til udbetaling når og hvis de af-

talte resultater opfyldes. Ansatte får tilbudt samme kontraktform, således at der også her kan 

opnås resultatløn og styring af egen lønfremgang. 
 
 
Rigsrevisionens og Forsvarets Interne Revision 

I forbindelse med Rigsrevisionens gennemgang af regnskab 2016 blev det konstateret, at kon-

trolforanstaltningerne og forvaltningskulturen ikke var tilstrækkelige til at sikre, at de regler og 

retningslinjer, som Beredskabsforbundet er forpligtiget til at følge i kraft af statslige bevillinger, 

ikke var blevet efterlevet. 

 

Landssekretariatet har i 2017 arbejdet intenst på at rette op på den manglende ledelses- og 

forvaltningskultur, hvilket har afstedkommet, at konklusionen fra Forsvarets Interne Revision 

af regnskab 2017 angiver, at: 
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Samlet konklusion 

På baggrund af den udførte revision er det Forsvarsministeriets Interne Revision 
vurdering, at Beredskabsforbundet i væsentlighed overholder statens regler for 
anvendelsen af offentlige midler samt at der sker en passende adskillelse af of-
fentlige og private midler. Delkonklusion for Rigsrevisionens kritik i 2016: 

 

Forsvarsministeriets Interne Revision vurderer, at der er taget stilling til alle kritikpunkter, men 

konstaterer at en intern afslutning i form af en redegørelse til Præsidiet udestår. Redegørelsen 
blev godkendt på præsidiemødet den 26. april 2018. 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

Beredskabsforbundet har i forbindelse med høringen af denne rapport oplyst, at der på først-

kommende præsidiemøde, den 14. marts 2018, vil blive redegjort for, hvorledes Landssekreta-

riatet har imødegået Rigsrevisionens kritikpunkter. Forsvarsministeriets Interne Revision vur-

derer at dette tiltag er hensigtsmæssig. 

 

Sekretariatet arbejder videre med de bemærkninger og anbefalinger som FIR har angivet i de-

res revisionsrapport for regnskab 2017, således at alle anbefalinger imødekommes. 

 
Bemærkninger til regnskabet 

De manglende medarbejdere i forhold til årsnormen og den indførte økonomiske strategi har 

betydning for, at Beredskabsforbundet i 2017 har arbejdet intenst for, at driften kunne vareta-

ges forsvarligt med de ressourcer, der var til rådighed. Samtidigt har de manglende ansatte 

afstedkommet et betydeligt mindreforbrug på lønkontoen. 

 

Årets resultat i 2017 viser ordinære indtægter på kr. 14.527.895 og samlede udgifter på kr. 

11.457.990, hvilket giver et overskud på kr. 3.069.442. Overskuddet skal ses i det lys, at der i 

2017 har været ledige stillinger over længere tid, hvorfor en stor andel stammer fra mindrefor-

brug på løn. 
 
 
Driftsindtægter   2017     2016 
Salg af varer og tjenester          77.895        170.612 
Øvrige overførselsindtægter  14.400.000   14.300.000 
Andre driftsindtægter          50.000           50.000 
Ordinære driftsindtægter i alt  14.527.895   14.520.612 
_______________________________________________________________________________ 
 

I 2017 er der et fald i til udgifterne til husleje, leje og leasing idet mødeaktiviteten og leje af 

mødelokaler har været lavere som følge af færre møder. 

 

Forbrugsudgifterne og andre ordinære udgifter er reduceret. Dette skal ses som en kombina-

tion af det manglende personale, som har afstedkommet færre aktiviteter og det faktum, at der 
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er indført foranstaltninger til nedbringelse af udgifterne til drift af Landssekretariatet, herunder 

indskærpelse af anbefalinger fra Rigsrevisionen. Hertil en reduktion af personalegoder og en 

betydende reduktion af kørselsudgifter til konsulenter og andet ansat personale. 

 

Samtidig kan der ses et betydeligt fald i personaleudgifterne, idet der i en længere periode har 

manglet personale på Landssekretariatet. Mindreforbruget svarer til  2.075.897,- kr. til lønnin-

ger og pension. 
 
 
Udgifter i alt       2017    2016 
Husleje, leje og leasing       787.728       818.597 
Andre ordinære driftsudgifter    4.425.074    5.277.982 
Forbrugsudgifter i alt    5.212.802    6.096.579 
Lønninger   4.569.625    6.390.699 
Pension       775.411     971.012 
-Lønrefusion     -556.686     -497.454 
Personaleudgifter i alt   4.788.350    6.864.257 
Tilskud    1.456.838    1.440.583 
Udgifter i alt 11.457.990   14.401.419 

___________________________________________________________________ 
 
 
Det samlede regnskab viser således et overskud på kr. 3.069.442, som overføres til egenkapita-

len, og som bevirker, at vi har overholdt budgetrammen. 
 
   2017 2016 
Finansielle indtægter         0             2 
Finansielle udgifter      - 463          642 
Renter i alt       -463        -640 
Årets resultat                       3.069.442 118.553 
___________________________________________________________________ 
 
 
Beredskabsforbundet er partner i Beredskabsforbundets Uddannelses Center (BFUC). Bered-

skabsforbundet har lavet et indskud på en million kroner i forbindelse oprettelsen af selskabet. 

BFUC repræsenterer en særlig problematik, hvorfor denne del er behandlet særligt i et efterføl-

gende punkt i Ledelsesberetningen. 

 

Den høje likvide beholdning skyldes et mindreforbrug på lønudgifter ved fratrædelse og udsatte 

genansættelser i 2017. 

 

Tilgodehavender omhandler især lønadministration for BFUC. Al administration for BFUC op-

hørte 1 januar 2018. 
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AKTIVER 2017 2016 
Indskud i BFUC P/S   1.000.000  1.000.000 
Tilgodehavende      560.017     560.909 
Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS      125.000      125.000 
Likvide beholdninger   4.771.248  2.404.447 
Tilgodehavende fra det offentlige      489.303     148.210 
Aktiver i alt   6.945.568  4.238.566 

___________________________________________________________________ 

Egenkapitalen er vokset med årets resultat. Den kortfristede gæld til køb af materialer og ydel-

ser fra eksterne viser et fald i forhold til 2016.  

 

Hensættelserne til afskediget personale i 2016 er opsparet og bogført i 2016 og udbetalt i 2017, 

hvorfor disse ikke indgår i regnskabet 2017. 

 

Redningsberedskabsprisen er ikke til Beredskabsforbundets disposition, hvorfor de er anført 

som passiver, idet disse skal anvendes til Redningsberedskabsprisens udbetalinger og arran-

gement.   
 
 
PASSIVER 2017 2016 
Egenkapital  5.570.564 2.501.122 
Gæld vedr. køb varer/tjenesteydelser  1.126.171    329.280 
Anden kortfristet gæld     130.210    213.522 
Hensættelser                 0 1.130.713 
Redningsberedskabsprisen      118.623      63.929 
Kortfristet gæld i alt  1.375.004 1.737.444 
Passiver i alt  6.945.568 4.238.566 
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Beredskabsforbundets Uddannelses Center 

 
Beredskabsforbundets Uddannelses Center. 

Beredskabsforbundet udskilte pr. 1. januar 2011 sine kommercielle aktiviteter til et nyoprettet 
partnerselskab Beredskabsforbundet Uddannelsescenter.  
 

BFUC er et partnerselskab med egen direktion og bestyrelse, hvilket indebærer at selskabet 
er ejet af Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet. Bestyrelsesformand 
for bestyrelsen i BFUC er jf. forretningsordenen for BFUC den til enhver tid værende direktør 

for Beredskabsforbundet. 
 
Formålet med virksomhedsdannelsen er at adskille den virksomhed, som Beredskabsforbun-

det udfører for statslige bevillinger fra den kommercielle virksomhed. Formålet er ligeledes, at 
eventuelt overskud skal komme Beredskabsforbundets frivillige til gode, idet pengene fra 

BFUC skal tilgå aktiviteter beskrevet i Beredskabsforbundets vedtægter.  
 
I forbindelse med oprettelsen af BFUC har Beredskabsforbundet lagt en million kroner i sel-

skabet i Goodwill. Indskuddet er derfor ikke lagt som fysiske økonomiske midler fra Bered-
skabsforbundets beholdning. Imidlertid vil en eventuel lukning af BFUC, som følge af en 
manglende økonomi i praksis vise sig i Beredskabsforbundets regnskab som et tab. De se-

nere års regnskaber har vist et betydeligt underskud og træk på egenkapitalen, hvorfor der 
har været risiko for, at Beredskabsforbundet mister de indskudte penge, idet BFUC kan blive 
insolvent.  

 
Underskuddet var i 2015 på 824.742,- kr. og i 2016 57.849,- kr., hvilket har afstedkommet en 
overvejelse om BFUC’s fortsatte virke.  

 

Ved en kraftig opbremsning af underskuddet var det forventet, at BFUC i 2017 ville komme ud 

med et lille overskud, som ville styrke egenkapitalen og på sigt sikre Beredskabsforbundets 

økonomiske engagement i BFUC. Ved udarbejdelse af regnskabet for 2017 er der fundet en fejl 

i regnskabet for 2016 omkring manglende feriepengehensættelse, som har reduceret egenka-

pitalen yderligere 98.190,- kr.  

Egenkapitalen udgør således ultimo 2017 kun kr. 19.219,-, hvilket øger risikoen for BFUC mang-

lende likviditet i 2018 betydeligt. 
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Beredskabsforbundet i 2017 – 2020 

 

 

Vores strategi indebærer en betydelig skarpere borgerrettet profil. Vi ønsker en skarpere profil 

at sikre, at borgere og ikke kun forsvar, politi, beredskab og andre myndigheder er klar til de 

udfordringer, som Danmark allerede står i.  

 

Myndighederne analyserer og planlægger for tværfaglige indsatser, når truslerne bliver til hæn-

delser, der med uforudsigelig styrke og konsekvens rammer landet. Myndighedernes fokuserer 

således i høj grad på forebyggelse og myndighedernes egen indsats. Mindre fokus er der på 

befolkningens robusthed – eller mangel på samme.  

 

De mange års teknologiske udviklinger har betydet at levevilkårene i Danmark er komfortable 

og borgerne en lav risikobevidsthed og evne til selv at reagere end i den kolde krigs tid. 

 

De teknologiske muligheder er i dag næsten ubegrænsede og integrerede i hele befolkningens 

hverdag. Udviklingen har sammen med stadig flere rettigheder og lovgivning i velfærdssam-

fundet skabt en følelse af, at der altid er nogen eller noget, som kan handle, og at borgeren 

derfor ikke selv i særlig grad skal forberede sig. 

 
 Beredskabsforbundet skal i sin strategi have stort fokus på civilbefolkningens mulig-

heder for at forberede sig og handle uden de teknologiske hjælpemidler.  
 

 Beredskabsforbundet skal i sin strategi have fokus på involvering af andre frivillige 

organisationer, som kan medvirke til at mindske konsekvenserne ved større hændel-
ser. 

•  
 Beredskabsforbundet skal have fokus på, at der efter en større hændelse, hvor menne-

sker er gjort magtesløse, er et stort behov for nærvær og omsorg.  

•  
 Beredskabsforbundet skal i langt højere grad gøre brug af andre landes erfaringer og 

analyser.  
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  2017 2016 
  DKK DKK 

    

1 Salg af varer og tjenester  77.895 170.612 
  Øvrige overførselsindtægter  14.400.000 14.300.000 

2 Andre driftsindtægter  50.000 50.000 

 Ordinære driftsindtægter i alt  14.527.895 14.520.612 

 Husleje, leje og leasing 787.728 818.597 
3 Andre ordinære driftsudgifter 4.425.074 5.277.982 

 Forbrugsudgifter i alt 5.212.802 6.096.579 

 Lønninger 4.569.625 6.390.699 
 Pension 775.411 971.012 
 -Lønrefusion -556.686 -497.454 

 Personaleudgifter i alt  4.788.350 6.864.257 

 Tilskud  1.456.838 1.440.583 

 Udgifter i alt   11.457.990 14.401.419 

 Finansielle indtægter  0 2 
 Finansielle udgifter  -463 -642 

 Renter i alt  -463 -640 

 Årets resultat  3.069.442 118.553 
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  2017 2016 
Note   DKK DKK 

    
 AKTIVER    
    

4 Indskud i BFUC P/S 1.000.000 1.000.000 
5 Tilgodehavende  560.017 560.909 
 Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS 125.000 125.000 
 Likvide beholdninger  4.771.248 2.404.447 
 Tilgodehavende fra det offentlige 489.303 148.210 

 Aktiver i alt  6.945.568 4.238.566 

    

 

 
 PASSIVER   
    

6 Egenkapital  5.570.564 2.501.122 

 Gæld vedr. køb varer/tjenesteydelser  1.126.171 329.280 
 Anden kortfristet gæld  130.210 213.522 
 Hensættelser  0 1.130.713 
 Redningsberedskabsprisen  118.623 63.929 

 Kortfristet gæld i alt  1.375.004 1.737.444 

 Passiver i alt  6.945.568 4.238.566 
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GENERELT 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de udgiftsbaserede statslige regnskabsprin-

cipper og almindeligt anerkendte retningslinjer. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. 

 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Nettoomsætning 

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering 

og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning 

opgøres ekskl. moms og rabatter. 

 
Forbrugsudgifter  

Forbrugsudgifter omfatter omkostninger til lokaler, administration, salg og reklame. 

 
Personaleomkostninger  

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger. 

 
Tilskud 

Tilskud omfatter bidrag til driften af regioner og kredse. 

 
Finansielle poster 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger. 

 

 
BALANCE 

Kapitalandele 

Kapitalandele indregnes til kostpris. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en indivi-

duel vurdering. 

 

Gældsforpligtelser 

Forpligtelser måles til pålydende værdi. 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
   
1. Salg af varer og tjenester    
   
Uniformer m.v. 18.378 20.827 
Abonnementer, Beredskab 4.000 0 
Annoncer, Beredskab 0 2.880 
Kontingent, støttemedlemmer 34.130 8.821 
Salg af bil 0 114.533 
Deltagelse i landsrådsmøde m.v. 21.387 23.551 

I alt  77.895 170.612 

   
   
2. Andre driftsindtægter    
   
Tilskud 50.000 50.000 

I alt  50.000 50.000 

   
   
3. Andre ordinære driftsudgifter   
   
Befordring, overnatning og repræsentation    
   bl.a. landsrådsmøde og seminarer 1.193.698 1.658.142 
Trykning ”Beredskab”, årsrapport, brochurer   
   materialer Robust Borger og Bliv Brandmand Nu m.v. 638.080 708.576 
IT indkøb og drift, løn- og regnskabssystem, telefon,    
 Learning, Website Bliv Brandmand NU, BF-Reporter 669.522 870.560 
Øvrige tjenesteydelser, radiokampagne, abonnementer,   
   Ungdomsbrandkorps og uddannelse 768.232 793.265 
Uniformer 152.567 238.127 
Konsulentbistand og advokat, Frivillig, TB-Consult,   
   Chefredaktør Beredskab 357.595 397.230 
Porto og forsendelse 155.546 163.915 
Forsikring 205.251 199.547 
Varekøb, herunder materialer til Bliv Brandmand Nu,   
   Robust Borger, kontorhold 138.414 113.671 
Arbejdsmarkedsbidrag 106.410 74.709 
Øvrige driftsomkostninger, reparationer, brændstof   
   Service kopimaskine m.v. 39.759 60.240 

I alt  4.425.074 5.277.982 
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4. Indskud i BFUC P/S 

 

Der er usikkerhed ved indregning af indskud i BFUC P/S og kapital i Beredskabsforbundet 

Førstehjælp ApS. BFUC P/S har haft underskud de seneste 3 år og har tabt DKK 980.780 af sin 

kapital. Egenkapitalen udgør pr. 31.12.17 DKK 19.220. BFUC P/S har efter regnskabsårets af-

slutning realiseret yderligere underskud hvorfor hele kapitalen er tabt. Indskuddet er indregnet 

i årsrapporten til kostpris efter statens regler for indregning, svarende til kurs 100, DKK 

1.000.000. BFUC P/S er i 2018 grundet realiseret underskud under afvikling. Beredskabsforbun-

det Førstehjælp ApS er komplementar selskab for BFUC P/S, hvorfor kapitalen heri må forven-

tes tabt i forbindelse med afvikling af BFUC P/S. 

 

 

 
 2017 2016 
 DKK DKK 

   
5. Tilgodehavende   

   
Lån BFUC 0 0 
Debitorer  441.025 325.965 
Øvrige tilgodehavender  118.992 234.944 

 560.017 560.909 

   
   
   
6. Egenkapital   
   
Primo  2.501.122 2.382.569 
Årets resultat  3.069.442 118.553 

Ultimo  5.570.564 2.501.122 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
Organisation (foreningsmæssigt ståsted for  
frivillige) 

  

Landsråd, indtægt -25.741 -3.354 
Landsråd, udgift 502.273 543.881 
Præsidie  267.687 220.623 
Landsledelse, befordring, møder, kuverter, seminarier 44.859 204.090 
BF-Stævne 16.653 69.270 
Samarbejdspartnere  69.384 423.095 
Redningsberedskabsprisen, udgift 2.905 4.042 
Regions- og kredstilskud, musikkorps og marchforening 1.030.316 1.080.472 
Gaver  -50.000 -50.000 
Regional husleje  0 44.783 
Regionale konsulenter, kørsel m.v. 96.016 174.402 
FKB-årsmøde 80.935 36.050 
Ungdomsbrandkorps  54.256 62.344 
Frivilligkontaktudvalget Folk og Sikkerhed mv. 4.113 6.461 
Støttemedlemmer  29.330 -1.271 
Uniformering af frivillige  187.150 257.614 
Pilotkreds Herning  625 0 
Løn organisation  1.917.183 3.238.511 
Kapacitetsomkostninger, fordelt, indtægt  -763 -52.433 
Kapacitetsomkostninger, fordelt 743.036 715.900 

 4.970.217 6.974.480 

Information og hvervning       
Bladet ”Beredskab”, indtægt  3.905 -310 
Bladet ”Beredskab”, udgift 564.993 752.123 
Frivillig, indtægt 0 2.853 
Frivillig, udgift 28.297 166.106 
Folkemøde  41.987 53.431 
Sociale medier 35.744 976 
Hjemmeside  15.062 24.773 
Informations- og hvervekampagner herunder tilskud  443.536 503.538 
Brochurer og publikationer m.v. 0 -9.299 
DELKON kampagner, materialer, hjemmeside og annon-
cering 

 
224.879 

 
228.779 

BF-reporter  29.795 29.500 
Barak H 1 husleje  74.644 0 
Bliv Brandmand – kapacitet, kampagne, pjecer og   
 Plakater, facebook og hjemmeside  681.947 0 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
Løn information og hvervning 1.808.321 1.675.293 
Kapacitetsomkostninger, fordelt, indtægt -521 -69.954 
Kapacitetsomkostninger, fordelt, udgift 507.439 488.907 

 4.460.028 3.846.716 

   
   
Uddannelse    
Robust Borger, materialer og uddannelse 260.223 925.760 
Faglige lederkurser 1.617 7.854 
Regionale kurser 7.263 11.907 
Ny lederuddannelse  7.133 437 
   
Løn uddannelse 1.062.846 1.950.452 
Kapacitetsomkostninger, fordelt indtægt -576 -77.449 
Kapacitetsomkostninger, fordelt udgift 561.807 541.290 

 1.900.313 3.360.251 

Bevilling 14.400.000 14.300.000 
Samlede omkostninger  11.330.558 14.181.447 

Overskud  3.069.442 118.553 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


