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I et afgørende krydsfelt
Det midt- og vestjyske område er Danmarks produktionshjerte. Eksporten pr. indbygger er 
større end i noget andet område i Danmark, og vi har ry som en driftig egn. 

Uanset om det handler om beskæftigelse, bosætning eller omsætning, er vækst den fælles 
dagsorden mellem de syv medlemskommuner i Business Region MidtVest.
 
For at skabe mere udvikling og bedre resultater, går vi efter en forretningsmodel bygget på 
sammenhold på tværs af kommunegrænser. Sammen skaber vi en stemme med større volumen 
og et netværk, der styrker egnens politiske gennemslagskraft og dermed vores indflydelse på 
den nationale agenda.
 
Det strategiske fællesskab er kommet godt fra land i krydsfeltet mellem erhvervsliv, uddan-
nelsesinstitutioner og kommuner. 
 
Det er helt afgørende, at vi nu fortsætter med at optimere samarbejdet og styrke mulighederne 
i vores region. At vi omsætter visioner til initiativer, der øger egnens tiltrækningskraft - også 
i et internationalt perspektiv. At vi forbedrer betingelser og rammer for investeringer og 
erhvervsudvikling. Og ikke mindst, at vi bliver ved med at booste produktionshjertet med 
viden, innovation og kvalificeret arbejdskraft.



+
“Du kan ikke nå så meget på en dag, som du tror,  
men meget mere på et år, end du aner.  
Vær tålmodig - men bevar din målrettethed og 
dine ambitioner”

150 dialoger 
med områdets aktører

5 events
med erhvervslivet og videninstitutioner

5 projekter
igangsat

H.C. Østerby
Formand
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Så er vi i gang
Business Region MidtVest (BRMV) havde sit første leveår i 2016. Det har på mange måder 
været et hektisk opstartsår med mange nye og spændende bekendtskaber. 

Foreningen blev formelt stiftet den 6. januar 2016 og i april blev jeg ansat som chef for BRMV. 
I august blev sekretariatet udvidet med to medarbejdere, som begge valgte at slå sig ned i 
området igen efter studier og arbejde i Aarhus. Vi har arbejdet på at udvikle organisation, 
etablere processer og interne relationer i alle syv kommuner.

I 2016 blev der etableret stærke samarbejder med flere af områdets aktører. Vi er blevet taget 
godt imod i det midt- og vestjyske erhvervsliv og alle har udvist stor interesse for det arbejde, 
vi er blevet sat i verden for at udføre. Ligeledes har erhvervsrådene, erhvervsorganisationerne 
og uddannelsesinstitutionerne medvirket meget konstruktivt i opstarten. I 2016 har BRMV 
holdt mere end 150 møder med relevante aktører fra området. 

Fundamentet for strategien for perioden 2017-2020 blev lagt i juni på en workshop for besty-
relsen, som resulterede i en prioritering af de enkelte temaer som Business Region MidtVest, 
skal fokusere på i perioden. Ud fra disse temaer blev der afholdt 5 dialogmøder med relevante 
aktører fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Dialogmøderne bidrog 
med et godt udgangspunkt for det videre strategiarbejde. Netop inddragelse og åbenhed har 
været nøgleord i BRMVs arbejde. Erhvervslivets input og opbakning til strategiarbejdet har 
haft stor betydning for, at BRMV som organisation er kommet godt fra start. 

Kommunerne har ligeledes fra dag ét med stor kraft bakket aktiviteterne 
op, og ikke mindst medvirket til at give udviklingsarbejdet krop.
Det er vigtigt at ord bliver til handling. Derfor er BRMV i gang med flere 
spændende aktiviteter, som skal være med til at skabe udvikling og vækst 
i det midt- og vestjyske område. 

Vi startede 2017 med en stor erhvervskonference og 20 workshops 
med henblik på at få alle gode bidrag indsamlet til strategien for BRMV.  
I sekretariatet glæder vi os til at få afrundet strategien for 2017-2020, med 
henblik på at få skabt et solidt grundlag for samarbejdet i de kommende år. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde på tværs af kommunerne med 
uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, og ikke mindst ser vi frem 
til at medvirke til at skabe optimale erhvervsbetingelser i området.
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Midt- og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer
Syv partnere i form af virksomheder, organisationer 
og videninstitutioner på fødevareområdet er gået 
sammen i regi af BRMV om at medvirke til at løfte 
kommunernes fødevarestrategi i Midt- og Vestjysk 
Udviklingsplatform for Fødevarer. EngageFood under 
Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen via LAG 
medfinansierer dette udviklingsarbejde. Arbejdet 
med at skabe vækst og udvikling er allerede i fuld 
gang med mange aktiviteter i 2017.

DM i Skills 2018
Arbejdet med at arrangere DM i Skills i januar 2018 i 
MCH Messecenter Herning gik i gang i 2016. Formålet 
er at afvikle et godt danmarksmesterskab, der kan 
løfte anseelsen af en faglig uddannelse samt give god 
inspiration til nye generationers uddannelsesvalg.

Samtidig arbejder vi på at få etableret aktiviteter op 
til arrangementsafviklingen til gennemførelse i løbet 
af 2017, der yderligere kan sætte fokus på at løfte 
vidensniveauet hos de unge i forhold til de faglige 
uddannelser - eksempelvis et uddannelsesmateriale til 
eleverne i 8. klasse, som også inviteres til at deltage 
i arrangementet.

Smart Industry
BRMV er partner i et konsortium med Aarhus Univer-
sitet og DAMRC i spidsen vedrørende programmet 
”Smart Industri 2017-2019”. Programmets formål 
er at sprede viden om, og fremme anvendelsen 
af, Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore 
virksomheder.

Aktiviteterne i 2016
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Årsregnskab 2016
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 
31. december 2016 for Business Region MidtVest. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den på side 14 anførte regnskabspraksis.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af 
resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.  

Holstebro, 21. april 2017

Ledelse

Bestyrelse

Formand
Holstebro Kommune

Næstformand
Ringkøbing-Skjern Kommune Herning Kommune

Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Skive Kommune

Struer Kommune



 

 

 

Ernst & Young P/S - A member firm of Ernst & Young Global Limited EY Document Ref / Regnskabserklæring_310317 

Regnskabserklæring til årsregnskab 2016 for Business Region MidtVest (BRMV) 
Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning til revisionen af årsregnskabet for BRMV for perioden 2016.  

Årets resultat er på 2.034.368, aktiverne er på 2.294.535 kr. og egenkapitalen udgør 1.906.988 kr. 

Visse dele af denne regnskabserklæring er afgrænset til væsentlige forhold. Udeladelser eller fejlinformation anses for væsentlige, 
hvis disse hver for sig eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
Væsentlighed afhænger af størrelsen og arten af udeladelser eller fejlinformation vurderet ud fra de konkrete omstændigheder. 
Størrelsen eller arten af et forhold eller en kombination heraf kan være afgørende for, om forholdet er væsentligt.  

Vi bekræfter, at vi efter vores bedste overbevisning har foretaget forespørgsler, som vi vurderer er nødvendige for at informere os 
selv om følgende forhold: 

Årsregnskab 

► Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne for udarbejdelsen af et årsregnskab som er udarbejdet i overensstem-
melse med vedtægterne og driftsaftalen med Herning Kommune  

► De målingsmetoder og væsentlige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, er rimelige.  

Information 

► Vi har givet jer: 

► adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er bekendt med er rele-
vant for udarbejdelsen af årsregnskab 

► yderligere information, som I har anmodet os om i forbindelse med revisionen 

► ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som I har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.  

► Alle transaktioner er registreret i bogføringen og fremgår af årsregnskabet.  

► Vi har over for jer oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af 
besvigelser.  

► Vi har givet jer alle oplysninger vedrørende: 

► besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledel-
sen, medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelserne kunne have en væ-
sentlig indvirkning på årsregnskabet.  

► påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere 
medarbejdere, offentlige myndigheder eller andre. 

► Vi har overholdt alle betingelser i tilsagn, herunder at:  

► bogførte omkostninger er afholdt indenfor projektperioden 

► bogførte omkostninger afholdt før projektperioden kun er medtaget i det omfang, at det er tilladt i henhold til tilsagn og 
betingelser 

► udgifter er relevante i forhold til projektets formål 

► De dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

► Vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 

► I relation til ovenstående er vi bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores ansvar, at den 
interne kontrol er udformet, implementeret og opretholdt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.  

► Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirk-
ning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.  

Herning, den 31. marts 2017 

 

 

Susanne Nors, Leder – Business Region MidtVest 
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Anvendt regnskabspraksis
Relationer til Herning Kommune:
Regnskabsføringen varetages af Business Region MidtVest (BRMV) via Herning Kommunes økonomisystem.  
BRMV har driftsaftale med Herning Kommune.

Herning Kommune varetager endvidere lønudbetaling på baggrund af indberetninger fra BRMV.

Regnskabspraksis
2016 er det første år der aflægges årsregnskab.

Om den anvendte praksis kan iøvrigt oplyses følgende:

Udgifter og indtægter er i de regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. 
Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbejdet 
præsenteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Større anskaffelser indgår som hovedregel fuldt ud i de enkelte års driftsregnskaber. Anlægs-
udgifter og afskrivninger indgår ikke i driftsregnskabet. 
Årsregnskabet for BRMV er aflagt som et udgiftsregnskab, og der er reguleret for afskrivninger 
på materielle anlægsaktiver direkte på egenkapitalen.

BRMV følger Herning Kommunes regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forplig-
telser. Årsregnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 
fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i budget- og regnskabssystem for kommuner.

Skyldig A-skat m.v. administreres af Herning Kommunes lønadministration og er derfor ikke 
optaget i regnskabet. Beregnet pensionsforpligtigelse er ligeledes ikke optaget.

Regnskabet er aflagt inklusiv moms.
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 2016
Note (DKK) Regnskab 2016 Budget 2016

Indtægter

Kontingenter 3.307.350

   Herning Kommune 868.640

   Holstebro Kommune 574.940

   Ikast-Brande Kommune 405.980

   Lemvig Kommune 206.570

   Ringkøbing-Skjern Kommune 570.420

   Skive Kommune 466.410

   Struer Kommune 214.390

Indtægter i alt 3.307.350 3.307.350

Udgifter 

1 Personaleudgifter 1.069.677 1.002.910

2 Administrationsudgifter  214.497

Udgifter i alt 1.284.174 1.002.910

Driftsresultat 2.023.176 2.304.440

Finansielle indtægter -625 0

Finansielle udgifter 11.817 0

Årets resultat før projektregnskaber 2.034.368 2.304.440

Årets resultat 2.034.368 2.304.440



1 6  |  Å R S R A P P O R T

Note (DKK)  Ultimo 2016

Aktiver

3 Likvide beholdninger 2.294.535

Omsætningsaktiver 2.294.535

Aktiver i alt 2.294.535

Passiver

4 Egenkapital 1.906.988

Skyldige feriepenge 127.379

Kortfristet gæld 260.167

Gældsforpligtelser i alt 387.547

Passiver i alt 2.294.535

Balance

Noter
Note (DKK) Regnskab 2016

1 Personaleudgifter
Lønudgifter  1.012.103
Kørselsgodtgørelse  37.719 
Medarbejderuddannelse  6.963 
Diverse personaleudgifter  12.893 
Personaleudgifter i alt  1.069.677

Note (DKK) Regnskab 2016
2 Administrationsudgifter

Møder, rejser og repræsentation  23.593
IT, hjemmeside og logo  72.756
Kontingenter og medlemsskaber  21.030 
Faglige kontingenter  16.875 
Konferencer  21.659 
Øvrige administrative udgifter  58.584 

Administrationsudgifter i alt  214.497 
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(i 1.000 DKK) Budget 2017

Fordeling af årets resultat

Konference januar 2017 120

Kommunikationsbureau 300

Projekt - Fødevarerplatform 684

Projekt - Global Manufacturing Festival 275

Politisk Kick-off maj 2017 300

Konsulent & Studenteransættelse 200

Diverse udviklingsprojekter 125

Fordeling af årets resultat i alt 2.004

Ved bestyrelsesmødet 12. december 2016, blev overskuddet 
estimeret til 2.004.000 kr. Det blev besluttet på mødet at 
overskuddet overføres til følgende fremtidige aktiviteter i 2017. 

Da årets resultet er 30.368 kr. over forventet, overføres beløbet 
til posten for diverse udviklingsprojekter. 

*Fordeling af årets resultat

Note (DKK) Regnskab 2016
3 Likvide beholdninger

Pengemarkedskonto   2.041.953 
Driftskonto   252.583  
Likvide beholdninger i alt   2.294.535 

Note (DKK) Regnskab 2016
4 Egenkapital

Primo 1/1   - 
*Årets resultat  2.034.368 
Regulering for skyldige feriepenge -127.379
Egenkapital i alt ultimo    1.906.988  
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Budget 2017-2018
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Budget 2017 - 2018
(DKK) Budget 2017 Budget 2018

Indtægter

  Kontingenter

    Herning Kommune  875.930  883.860 

    Holstebro Kommune  576.610  581.250 

    Ikast-Brande Kommune  407.980  409.810 

    Lemvig Kommune  203.990  202.910 

    Ringkøbing-Skjern Kommune  571.390  570.220 

    Skive Kommune  466.390  465.400 

    Struer Kommune  214.740  213.470 

Overført fra tidligere år  2.034.368 -

Indtægter i alt  5.351.398  3.326.920 

Udgifter 

Personaleudgifter  2.170.000  2.170.000 

Kørsel  156.000  156.000 

Forsikringer  12.600  12.600 

Møder, rejser og repræsentation  101.000 101.000 

Ekstern bistand  829.000  200.000 

Drift og administrationsudgifter  79.356  37.320 

Arrangementer og konferencer  743.807  250.000 

Eksterne projekter  1.259.635  400.000 

Udgifter i alt  5.351.398  3.326.920 



Tel: +45 2517 4089
E: info@br-mv.dk


