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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Foreningen for ErhvervSilkeborg.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den

/

2020

Direktion

Torben Vilsgaard

Bestyrelse

Lars Hartvig Andersen
formand

Steen Vindum
næstformand

Peter Stampe
næstformand

Lone Lyrskov

Allan Gjerulff

Thomas Kingo Karlsen

Birgitte Riise Bjærge
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Foreningen for ErhvervSilkeborg
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen for ErhvervSilkeborg for perioden 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 uafhængige af
foreningen 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. 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 fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 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 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 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 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 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 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere 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 begivenheder 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 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 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.
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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.

Silkeborg, den

/

2020

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 78 33 78 18

Jan Hjorth
statsaut. revisor

Kim Rune Christensen
statsaut. revisor

mne15242

mne33194
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Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen for ErhvervSilkeborg
Det gamle Rådhus, Torvet 2A, 1. sal
8600 Silkeborg
Telefon:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Kommune:
Regnskabsår:

87 20 47 11
www.erhvervsilkeborg.dk
33 54 86 72
Silkeborg
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Lars Hartvig Andersen, formand
Steen Vindum, næstformand
Peter Stampe, næstformand
Allan Gjerulff
Birgitte Riise Bjærge
Lone Lyrskov
Thomas Kingo Karlsen

Direktion

Torben Vilsgaard

Pengeinstitut

Jyske Bank

Revisor

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Søndergade 25
8600 Silkeborg
Jan Hjorth, statsaut. revisor
Kim Rune Christensen, statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter er at støtte Fonden ErhvervSilkeborg ved at donere det årlige overskud til Fonden
ErhvervSilkeborg.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet udgør et overskud på t. kr. 1.280 mod et overskud sidste år på t. kr. 1.186.
Resultatet foreslås doneret som gave til Fonden ErhvervSilkeborg.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Foreningen for ErhvervSilkeborg er ikke omfattet af årsregnskabsloven, men har frivilligt valgt at aflægge
årsregnskabet efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Resultatopgørelse, balancen og noterne er tilpasset foreningens særlige forhold.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN
Medlemskontingenter
Medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet og periodiseres i
regnskabsåret.
Omkostninger
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gaver
Gaver indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Den
foreslåede gave for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
2019

2018
kr. 1.000

Medlemskontingenter .............................................................................................

1.350.530

1.253

NETTOOMSÆTNING ........................................................................................

1.350.530

1.253

Omkostninger generalforsamling ...........................................................................
Administrationsomkostninger ................................................................................

-60.753
-5.438

-62
-6

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ....................................................
Finansielle indtægter ..............................................................................................
Andre finansielle omkostninger .............................................................................

1.284.339
587
-5.415

1.185
1
0

ÅRETS RESULTAT ............................................................................................

1.279.511

1.186

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat......................................................................................................

1.279.511

1.186

DISPONERET I ALT ..........................................................................................

1.279.511

1.186
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Balance 31. december
AKTIVER
2019

2018
kr. 1.000

Tilgodehavende merværdiafgift .............................................................................

287

2

Tilgodehavender ...................................................................................................

287

2

Likvide beholdninger ...........................................................................................

3.163.688

3.117

OMSÆTNINGSAKTIVER .................................................................................

3.163.975

3.119

AKTIVER .............................................................................................................

3.163.975

3.119
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Balance 31. december
PASSIVER
2019

2018
kr. 1.000

Overført resultat......................................................................................................
Forslag til udlodning af gave ..................................................................................

0
1.279.511

0
1.186

1 EGENKAPITAL...................................................................................................

1.279.511

1.186

Leverandører af varer og tjenesteydelser................................................................
Mellemregning med Fonden ErhvervSilkeborg .....................................................

5.000
1.879.464

5
1.928

Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................................................

1.884.464

1.933

GÆLDSFORPLIGTELSER ...............................................................................

1.884.464

1.933

PASSIVER ............................................................................................................

3.163.975

3.119

Note

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

Overført
resultat

Foreslået
gave

I alt

0
0
0

1.186.234
-1.186.234
1.279.511

1.186.234
-1.186.234
1.279.511

0

1.279.511

1.279.511

1 Egenkapital
Saldo 1. januar ...........................................................................
Udlodning af gave .....................................................................
Årets resultat..............................................................................

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Kautions-, pensions- og garantiforpligtelser andrager kr. 0.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser andrager kr. 0.

