Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab I/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Øst sjællands Beredskab I/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfat t er anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og not er med følgende
hovedtal:

►

Resultatet er negativt med 1.864 t.kr.

►

Akt iver i alt på 23.025 mio. kr.

►

Egenkapitalen er negativ med 2.772 t.kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendt gørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen,
revision m.v.

Vores konklusion er konsist ent med vores revisionsberetning t il beredskabskommissionen.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision 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 st yrelse. Vores ansvar ifølge disse standar der og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores opfat telse, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af Østsjællands Beredskab i overensstemmelse med int ernat ionale et iske regler for
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Eft er vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendt gørelse om kommunal og regional revision.
Valg af revisor

Vi blev af beredskabskommissionen første gang valgt som revisor for Øst sjællands Beredskab fra og
med regnskabsåret 2015/ 16 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 4 år frem til og
med regnskabsåret 2019.
Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vur dering er mest bet ydelige ved
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold er blevet behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke
nogen særskilt konklusion om disse forhold.
Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnit t et " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " ,
herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfatt et udformning og udførelse af revisionshandlinger som reakt ion på vores vur dering af risikoen for væsent lig
fejlinformation i årsregnskabet . Result atet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Dirch Passers Allé 3 6 - Post boks 2 50 - 2000 Frederiksber g - CVR-nr. 30 7 0 02 28
EY Document Ref / 8208660_1.docx

Penneo dokumentnøgle: SDE6C-3S7QF-05J4Z-IL72T-8UIOZ-G4NXI

Det er vores opfat telse, at årsregnskabet i alle væsent lige henseender er rigtigt , dvs. udar bejdet i over ensstemmelse med bekendt gørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.
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Indregning af øvrige indtægter

Beredskabet s samlede indtægt er udgør 118,8 mio. kr., hvoraf de obligat oriske bidrag fra kommuner udgør 76,3 mio. kr. Af de øvrige indt ægter på i alt 42,5 mio. kr. kan 29,2 mio. kr. henføres t il serviceopgaver. De resterende 13,3 mio. kr. vedrører blinde alarmer på 5,3 mio. kr. og øvrige indt ægter på 8 mio.
kr. For deling af indtægterne er defineret i regnskabets not e 1.1 og 1.2.
Da de øvrige indtægter er aktivitet sbest emt e og faktureres på baggrund af en beregnet takstoversigt, er
de behæftet med en vis usikkerhed, som gør, at vi betragter dem som et centralt forhold i revisionen.
Ved revisionen har vi foretaget gennemgang af forret ningsgangene for Beredskabets registrering af øvrige indt ægter. Øvrige indtægter er indregnet på baggrund af takster, som skal genberegnes årligt .
Vi har st ikprøvevist påset, at der er overensst emmelse mellem udstedte fakturaer og takstoversigten.
Fakturaerne er endvidere sammenholdt med fakturagrundlaget , som udarbejdes af de decentrale medarbejdere. Derudover har vi indhent et forklaringer på væsent lige afvigelser i forhold t il budget .

Beredskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af beredskabskommissionen godkendte årsbudget for 2019
som sammenligningst al i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Beredskabskommissionens ansvar for årsregnskabet

Beredskabskommissionen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsent lige henseender er rigtigt , dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendt gørelse om kommuners budget - og
regnskabsvæsen, revision m.v. Beredskabskommissionen har endvidere ansvaret for den interne kont rol, som beredskabskommissionen anser for nødvendig for at udar bejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er beredskabskommissionen ansvarlig for at vurdere beredskabet s
evne til at fort sæt te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant ; samt
at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift, medmindre beredskabskommissionen enten har til hensigt at likvidere beredskabet , indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternat iv end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, jf. bekendt gørelse om kommuners
budget - og regnskabsvæsen, revision m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformat ioner 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 beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offentlig revision, jf. bekendt gørelse
om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion 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 væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende ef ter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af beredskabet s interne kont rol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af beredskabskommissionen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som beredskabskommissionen har udarbejdet, er rimelige.

►

Konkluderer vi, om beredskabskommissionens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl
om beredskabet s evne til at fortsæt te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmær ksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at beredskabet ikke længere kan fortsæt te drift en.

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Beredskabskommissionen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen,
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrift er samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Beredskabskommissionen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktivit eter, der er omfat tet af årsregnskabet. Beredskabskommissionen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der under st øt ter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet .
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krit isk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efter prøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvalt ningsrevision vur derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syst emer, processer eller disposit ioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfat tet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rappor tere i den forbindelse.
København, den 15. sept ember 2020
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 0 2 28

Michael N. C. Nielsen
st atsaut. revisor
mne26738
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