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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for BusinessVejle.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018

samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 21. marts 2019

Bestyrelse

Peter Skou Arne Kristensen Kenneth Eskildsen
Formand Næstformand

Telse Runge Henrik Aarup Svendsen Mark Vilbrad

Mikael Grosen Skovbo
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i BusinessVejle

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for BusinessVejle for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes

efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens

vedtægter.

Grundlag for konklusion

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-

hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etis-

ke regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etis-

ke forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

stemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 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 foreningens evne til at fort-

sætte 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 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 væsentlig fejl-

information, 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 re-

vision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formationer 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 træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-

sionel 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 besvigel-

ser 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 re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke

en konklusion om effektiviteten af foreningens 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 ri-

melige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet 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 usik-

kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-

sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke læn-

gere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-

ge 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 årsregnskabet eller

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

henhold til årsregnskabsloven.

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

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejle, den 21. marts 2019

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Michael Rechnagel
statsautoriseret revisor
mne34140
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Foreningsoplysninger

Forening BusinessVejle

c/o Morten Bech

Bundsgaard 22A

7080 Børkop

CVR-nr.: 13 08 97 01

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Peter Skou, Formand

Arne Kristensen, Næstformand

Kenneth Eskildsen

Telse Runge

Henrik Aarup Svendsen

Mark Vilbrad

Mikael Grosen Skovbo

Revision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Gunhilds Plads 2

7100 Vejle
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er primært at være det naturlige samlingspunkt for erhvervslivet i Vejle området,

og at tilføre erhvervslivet øget viden, erfaringsudveksling, samarbejde og samvær.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 259.251 kr. mod 237.601 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat

udgør -137.680 kr. mod -86.035 kr. sidste år. Underskuddet er større end budgetteret, da bestyrelsen

har valgt at bruge midler til udvilking af foreningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for BusinessVejle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for en klasse A-virksomhed samt foreningens vedtægter. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregu-

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin-

ger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af

ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-

porten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Kontingentindbetalinger indregnes eksklusive moms.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til medlemsmøder, administration og drift af

hjemmeside m.v..

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger ind-

regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2018 2017

Nettoomsætning 259.251 237.601

1 Andre eksterne omkostninger -396.931 -323.634

Resultat før finansielle poster -137.680 -86.033

Øvrige finansielle omkostninger 0 -2

Årets resultat -137.680 -86.035

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -137.680 -86.035

Disponeret i alt -137.680 -86.035
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2018 2017

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 625 35

5 Andre tilgodehavender 51.485 32.480

Tilgodehavender i alt 52.110 32.515

6 Likvide beholdninger 328.100 489.513

Omsætningsaktiver i alt 380.210 522.028

Aktiver i alt 380.210 522.028
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Balance 31. december

Passiver

Note 2018 2017

Egenkapital

7 Overført resultat 320.680 458.360

Egenkapital i alt 320.680 458.360

Gældsforpligtelser

8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 59.530 63.668

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 59.530 63.668

Gældsforpligtelser i alt 59.530 63.668

Passiver i alt 380.210 522.028
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Noter

2018 2017

1. Andre eksterne omkostninger

Arrangementer, jf. note 2 100.711 126.232

Salgsomkostninger, jf. note 3 25.336 255

Administrationsomkostninger, jf. note 4 270.884 197.147

396.931 323.634

2. Arrangementer

Foredragsholdere 17.162 4.960

Erhvervskonference 0 1.201

Food Innovation House 1.381 0

Well-done prisen 16.975 18.109

Julearrangement 3.284 10.049

Vælgermøde 0 5.000

Legater 4 x 5.000 kr. 20.000 20.000

Diverse vedr. bestyrelsesmøder 0 5.469

Generalforsamling 22.788 10.704

Generalforsamling - Brugerbetaling -3.082 0

Borgmestermøder 5.457 6.750

Borgmestermøder - Brugerbetaling -1.250 0

Kommunikation der svinger 22.996 0

Kommunikation der svinger - Brugerbetaling -5.000 0

Posthusgrunden 0 25.823

Posthusgrunden - Brugerbetaling 0 -8.700

Disruption 0 33.247

Disruption - Brugerbetaling 0 -6.380

100.711 126.232

3. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 3.610 255

Profilbrochurer mv. 21.726 0

25.336 255
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Noter

2018 2017

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 2.479 0

It-omkostninger 15.456 37.046

Telefon 2.268 1.948

Porto og gebyrer 6.666 5.579

Revisorhonorar 24.250 16.250

Kontingenter 10.065 9.324

Administrationshonorar 189.700 95.000

Strategiudvikling 0 32.000

Hjemmeside 20.000 0

270.884 197.147

5. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms 51.485 32.480

51.485 32.480

6. Likvide beholdninger

Danske Bank 3690127199 151.600 313.013

Danske Bank 4800715504 105.775 105.775

Danske Bank 10620279 70.725 70.725

328.100 489.513

7. Overført resultat

Overført resultat primo 458.360 544.395

Årets overførte overskud eller underskud -137.680 -86.035

320.680 458.360

8. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 51.530 63.668

Afsat revisor 8.000 0

59.530 63.668
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