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Strategi med fokus på Grøn Vækst
Bestyrelsen har arbejdet med vores nuværende strategi, som vi vurderer stadig i den
kommende strategiperiode udgør en solid ramme for arbejdet i Business Region MidtVest.
Fyrtårnsprojekterne er blevet inkorporeret i strategien.
Og så har bestyrelsen indgående drøftet mulighederne for at byde os til som et område,
der medvirker til at udvikle løsninger på store samfundsmæssige udfordringer – ikke mindst
i forhold til klimaudfordringerne. Vi står på en fælles fortælling om driftighed og eksekveringsevne, som har skabt mange virksomheder, der allerede leverer på udfordringerne.
Ikke alene virksomheder, men hele værdikæder, hubs og initiativer i vores område skaber
løsninger på klimaudfordringerne – det være sig inden for vind, biogas, nye energisystemer,
klimarobusthed, affald som ressource m.v.
Derfor er vores nye ramme for vækst for perioden 2020-2022 defineret ved at vækst skal
være grøn – uanset om den kommer ved et fokus på grøn omstilling, bæredygtighed eller
cirkulær økonomi. Det hedder i vores strategi at ”Business Region MidtVest vil arbejde
aktivt med at understøtte initiativerne og skabe nye samarbejder og løsninger, fordi vi
som Danmarks produktionshjerte kan og vil gå foran og vise, hvordan vækst og Danmarks
ambitiøse klimamål kan blive til virkelighed”.
Visionen er BRMV området som en grøn vækstmotor.
Som afgående formand for bestyrelsen vil gerne sige tak for det gode samarbejde i Business
Region MidtVest i 2019, hvor bestyrelsen har arbejdet med at styrke de fælles indsatser.
Nu går stafetten videre til næstformand Peder Christian Kirkegaard, Skives borgmester som
ny formand for Business Region MidtVest med borgmester Niels Viggo Lynghøj, Struer,
som ny næstformand i perioden 2020-2021.
Hans Østergaard
Formand

Hans Østergaard
Formand
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Strategisk områdeudvikling
Som formanden allerede sidste år slog fast er Business Region MidtVest ikke etableret for
at have endnu en organisation, der yder erhvervsservice og 1:1 vejledning af virksomheder.
Business Region MidtVest er skabt som en fælleskommunal udviklingsorganisation, hvor
vi som kommuner kan sikre udvikling af strategiske erhvervsfremmeindsatser i Midt- og
Vestjylland – forankret i Midt- og Vestjylland.
Der er således tale om at vi arbejder med strategisk, ”grænseoverskridende” og strukturel
erhvervsfremme med henblik på at løse udviklingsudfordringer med en klar dagsorden
i forhold til eksempelvis arbejdskraft, uddannelse, infrastruktur, digitalisering, løbende
udvikling af partnerskaber og branding.
Sådanne initiativer kræver midler. Derfor har vi med stor nysgerrighed fulgt med i overgangsåret for det danske erhvervsfremmesystem i 2019 for at blive kloge på, hvorledes
systemet fremad kan medvirke til at sikre både forbedrede rammevilkår og finansiering af
arbejdet i en geografi som vores. Mange elementer er faldet på plads i forhold til erhvervsservicedelen, medens vi stadig mangler en del afklaring, når der er tale om erhvervsudvikling.
Med rettidig omhu bygger vi nu op til at skabe finansiering af ”grænseoverskridende”
erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder til vores fyrtårn, hvor vi senest med tilsagn til to
store projekter Headstart og TalentTDK, får skabt ressourcer til at kunne tiltrække talent
til hele MidtVest. Samtidig kommer vi til at brande området som et fantastisk sted at bo
og skabe sig en karriere i eksempelvis industrien.
Ligeledes forsøger vi med konsortiedannelser at indgå i projektansøgninger, som kan være
med til at udvikle test- og infrastrukturelle faciliteter i MidtVest på digitaliseringsområdet.
Susanne Nors
Chef

Susanne Nors
Chef
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Udpluk af

Aktiviteter i 2019
Udviklingsplatformen for Midt- og
Vestjyske Fødevarer

Partnerne på platformen kan efter de 3 års udviklingsarbejde konstatere, at det har været værdifuldt
for alle at samarbejde tæt. I evalueringen, som har
karakter af en erfaringsopsamling til videre brug,
hedder det bl.a.:
”Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske Fødevarer
har virket som katalysator for samarbejde og været
afsæt for at sætte regionens fødevarer på dagsordenen. Platformen giver herudover mulighed for at
skabe synergi mellem aktører og aktiviteter samt
mere involvering og interaktion på kryds og tværs
af virksomheder og andre fødevarerelevante aktører
Foto: Kasper Hornbæk
- især med slutforbrugeren. Platformen er særlig
værdifuld, når der er tale om fælles aktiviteter, som
alle partnere kan byde ind i, som for eksempel deltagelse på Food Festival og Madmødet 2020, som
giver en åbning til at involvere både små, mellemstore og store virksomheder og samtidig danne
fundament for samarbejde på tværs af fødevareværdikæden.”
Partnerne har besluttet at fortsætte samarbejdet på platformen – også selv om der ikke pt er ekstern
finansiering til at løfte arbejdet. Resultaterne af samarbejdet taler for sig selv i nedenstående oversigt,
hvor de mål bl.a. Region Midtjylland havde sat for samarbejdet er holdt op mod de opnåede resultater:
Krav for platformen

Mål

Resultat*

Der udvikles nye produkter, forretningsmodeller og services

Ikke
fastsat

1233

Der skabes og/eller bibeholdes arbejdspladser

100

91

Der igansættes større videnprojekter

10

14

Ikke
fastsat

615

Virksomheder/akører skal i kontakt
med platformen

500

7728

Virksomheder/aktører skal deltage aktivt
i aktiviteter og/eller samarbejdet i regi
af platformen

150

1599

Nye afsætningskanaler skabes

*Ovenstående er opgjort pr. aktivitet, hvorved den enkelte
virksomheds deltagelse kan være talt med på flere aktiviteter.
Dog er antal arbejdspladser opgjort som en total hen over
alle 3 år.

Foto: Kasper Hornbæk

ÅRSRAPPORT | 7

Madmødet 2020

I 2019 har mobilisering og udvikling af aktiviteter haft hovedfokus i
udviklingen af Madmødet 2020. Der er opnået bred opbakning på tværs af
områdets kommuner og interessen for at deltage med aktiviteter gælder på
tværs af fødevareværdikæden og for private såvel som offentlige aktører.
Aktiviteterne tæller en række fælles aktiviteter, der går på tværs af de
syv kommuner samt aktiviteter, der udvikles og afholdes hos de enkelte
aktører. Fælles for hovedparten af aktiviteterne gælder det, at de skaber
samarbejder og synergier på tværs af både brancher, aktører og kommunegrænser og dermed understøtter udviklingen af fødevareerhvervet. Der er
desuden en stor synlighedseffekt i forhold til, hvad området har at byde på
inden for fødevarer. Madmødet er signaturbegivenhed under Europæisk
Gastronomi Region i 2020 hvorved netværk og synergi også rettes mod
omkringliggende kommuner i Region Midtjylland.

Foto: Kasper Hornbæk

Talenttiltrækning

Talenttiltrækningsindsatsen i Business Region
MidtVest har nu både et regionalt fokus og et
nationalt perspektiv. For at stå så stærkt som
muligt i konkurrencen om internationale talenter
er Business Region MidtVest nu også en primær
partner i det nationale talenttiltrækningsprogram,
Talent til Danmark (TalenTDK), som har til formål
at højne det samlede niveau for tiltrækning,
modtagelse og fastholdelse i hele Danmark, så vi
uanset konjunkturudviklingen har adgang til højt
specialiseret arbejdskraft og talenter, der kan være
med til at udvikle ores område nu og i fremtiden.

Manufacturing Festival Denmark 2019

Sammen med DAMRC, Aarhus Universitet i
Herning, erhvervsrådene og andre gode kræfter
fik Midt- og Vestjylland igen sat den fælles festival
for produktionsindustrien på landkortet. Festivalen
foregik d. 8. maj 2019 med over 150 deltagere fra
70 forskellige organisationer, som bl.a. oplevede
industri 4.0 i øjenhøjde på Troldtekt. De fik også et
indblik i fremtidens talenters arbejde for områdets
virksomheder igennem Aarhus Universitet i Herning
studenterprojektet; TBMI Challenge.

Foto: Anders Trærup

Drone Hub West

Fyrtårnssamarbejdet mellem Stauning Lufthavn,
Aarhus Universitet i Herning, DTU Space og flere
lokale virksomheder har i 2019 udviklet sig med flere
projektansøgninger til både europæisk og nationale
forskningskilder. Forventningen er, at have klarhed
over, hvilke projektansøgninger der kan igangsættes
primo 2020.

Foto: Simon T. Andersen

D. 9. april fik de studerende på Aarhus Universitet i
Herning luft under vingerne, da de besøgte Stauning
Lufthavn for at teste de droner, de selv havde bygget,
som et led i deres undervisning.
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Digital Legeplads

Udviklingen af digital legeplads har i 2019 stået
på involvering af centrale aktører og inspirationssøgning.
De første ilbagemeldinger fra potentielle brugere
har også fundet sted bl.a. ved at åbne laboratorierne
op under Manufacturing festival på Denmark 2019,
samt et rundbord for virksomheder i november.
Konceptskitserne er nu ved at blive omdannet til
første prototype til videre involvering af aktører
i skabelsen af digital legeplads.
Foto: Anders Trærup

Udvikling af den digitale infrastruktur

De seneste års arbejdet fokuseret med at få skabt fundamentet for løsninger på forbedring af vores
digitale infrastruktur. Bedre mobil- og bredbåndsforbindelser har resulteret i, at mere end 10.000
ekstra adresser, har fået adgang til højhastighedsnettet siden 2016. Som eksempel har arbejdet med at
forbedre kriterierne for bredbåndspuljeadresser i MidtVest begyndt at bære frugt. De midt-og vestjyske
ildsjæle i et samarbejde med kommunernes bredbåndskoordinatorer igen lykkedes med at få en stor
del af puljemidlerne til MidtVest. Af de adresser, der fik midler fra bredbåndspuljen i 2019, er 30% af
dem fra MidtVest. Det betyder, at yderligere 1.000 adresser bliver tilkoblet lynhurtigt bredbånd i 2020.
I årets første måneder kom der afklaring på, hvordan frekvensauktionerne på 700, 900 og 2300 Mhz
landede. Det resulterede i, at netværksselskaberne købte frekvenser ind på 13 områder i MidtVest,
som de forpligter sig på at bruge inden 4. april 2022.
Endvidere har Business Region MidtVest i samarbejde med Energistyrelsen ageret vært og mødelokation for flere møder i 2019 for borgere og kommunale repræsentanter i udviklingen af den digitale
infrastruktur. Her er særligt forberedelserne til at kunne håndtere det kommende 5G netværk været
højt på dagsordenen. Vi har i 2019 identificeret og præsenteret adskillige midt-og vestjyske bud på
hvor netværksoperatører, forskningsinstitutioner og relevante myndigheder kan udvikle deres brug
af det nye 5G netværk til gavn for landbrug, industri og kommunal service.
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Årsregnskab 2019
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for
1. januar - 31. december 2019 for Business Region MidtVest. 				
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den 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.
Herning, 1. april 2020

Ledelse

Susanne Nors
Chef
Business Region MidtVest

Bestyrelse

Hans Østergaard
Formand
Ringkøbing-Skjern Kommune

Peder Chr. Kirkegaard
Næstformand
Skive Kommune

Lars Krarup
Medlem
Herning Kommune

H.C. Østerby
Medlem
Holstebro Kommune

Ib Lauritsen
Medlem
Ikast-Brande Kommune

Erik Flyvholm
Medlem
Lemvig Kommune

Niels Viggo Lynghøj
Medlem
Struer Kommune

BUSINE SS REGION MIDTVE ST

Regnskabserklæring til regnskabet for Business Region MidtVest
Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning til revisionen af regnskabet for Business Region MidtVest for regnskabsperioden 1.
januar 2019 til 31. december 2019.
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 regnskabet.
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:
Regnskabet
Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne for udarbejdelsen af et regnskab som er udarbejdet i overensstemmelse med
driftsaftalen
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 regnskabet

-

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 bekræfter:

-

Der foreligger ikke besvigelser eller formodede besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledelsen,
medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig indflydelse på
regnskabet

-

Der foreligger ikke påståede eller formodede besvigelser, som påvirker regnskabet, som vi har fået oplyst af medarbejde-re, tidligere
medarbejdere, offentlige myndigheder eller andre
Vi har overholdt alle betingelser i driftsaftalen, herunder at:

-

bogførte omkostninger er afholdt indenfor regnskabsperioden

-

bogførte omkostninger afholdt før regnskabsperioden kun er medtaget i det omfang, at det er tilladt i henhold til driftsaftalen eller øvrige
betingelser

-

udgifter er relevante i forhold til regnskabets formål
De dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Vi har udvist sparsommelighed under hele forløbet i regnskabsperioden. I relation til ovenstående er vi bekendt
med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab 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 regnskabet
Præsentation af og oplysninger om væsentlige aktiver, forpligtelser og egenkapitalelementer målt til dagsværdi er foretaget i
overensstemmelse med kravene i de autoriserede regnskabsregler. De præsenterede beløb udgør vores bedste skøn over dagsværdien af
de pågældende aktiver og forpligtelser. Målingsmetoden og væsentlige forudsætninger for målingen til dagsværdi er anvendt på en ensartet
måde, er rimelige og afspejler i relation til dagsværdimålinger eller oplysning herom vores hensigt og evne til at handle på vegne af Business
Region MidtVest
Der er ikke stillet sikkerhed i Business Region MidtVests aktiver med undtagelse af dem, der er oplyst i noterne til årsregnskabet
Der foreligger ikke andre forpligtelser, som skal indregnes, og ingen andre eventualposter, som skal oplyses i årsregnskabet i
overensstemmelse med kravene i de autoriserede regnskabsregler, herunder forpligtelser eller eventualposter som følge af ulovlige eller
muligvis ulovlige handlinger
Vi har vurderet Business Region MidtVests evne til at fortsætte driften, idet der tages højde for al relevant information om fremtiden, som
dækker en periode, der mindst bør være på, men ikke begrænset til, 12 måneder fra balancedagen. Vi bekræfter, at vi ikke er bekendt med
væsentlig usikkerhed vedrørende begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om Business Region MidtVests evne til at
fortsætte driften
Business Region MidtVest har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at vi skønner, at Business Region MidtVests aktiver og aktiviteter er
rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer

Susanne Nors
Chef
Business Region MidtVest
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Business Region MidtVest
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Business Region MidtVest for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse og balance, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i
driftsaftale med Herning Kommune.
Årets resultat er på -155.587 kr., aktiver i alt er på 3.045.810 kr. og egenkapitalen udgør 2.674.337 kr.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Business Region MidtVest for 1. januar – 31. december 2019 i alle væsentlige henseender
er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i driftsaftalen med Herning Kommune.
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”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af Business Region MidtVest 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Business Region MidtVest har i overensstemmelse med driftsaftalen medtaget budgettal som sammenligningstal i regnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, og overensstemmelse med
driftsaftalen med Herning Kommune. Ledelsen har endvidere 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 institutionens 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 Business Region MidtVest, 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.
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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 professionel 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 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 Business Region MidtVests 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 Business Region MidtVests 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Business Region MidtVest ikke længere kan
fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
København, den 1. april 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827
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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
Om den anvendte praksis kan 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. Tilskud til projekter
indtægtsføres i den periode tilskuddet/raterne udbetales.
Større anskaffelser indgår som hovedregel fuldt ud i de enkelte års driftsregnskaber. Anlægsudgifter
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 forpligtelser. 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 excls. moms.

BUSINE SS REGION MIDTVE ST
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 2019
Note

(DKK)

Regnskab
2019

Budget
2019

Regnskab
2018

Herning Kommune

887.330

887.330

883.860

Holstebro Kommune

584.180

584.180

581.250

Ikast-Brande Kommune

411.910

411.910

409.810

Lemvig Kommune

201.330

201.330

202.910

Ringkøbing-Skjern Kommune

570.050

570.050

570.220

Skive Kommune

465.990

465.990

465.400

Struer Kommune

212.700

212.700

213.470

3.333.490

3.333.490

3.326.920

2.409.184

2.100.000

1.889.438

278.640

400.000

348.782

0

815.490

275.422

2.687.824

3.315.490

2.513.642

645.666

18.000

813.278

0

0

0

Finansielle udgifter

21.789

18.000

15.757

Årets resultat før
projektregnskaber

623.877

0

797.521

Projekter

779.465

0

-57.032

-155.587

0

854.553

Indtægter
Kontingenter

Indtægter i alt
Udgifter
1

Personaleudgifter

2

Administrationsudgifter

3

Arrangementer
Udgifter i alt
Driftsresultat
Finansielle indtægter

7

Årets resultat
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Balance pr. 31. dec. 2019
Note

(DKK)

Ultimo 2019

Ultimo 2018

2.704.703

3.516.604

322.973

266.478

Aktiver
4

Likvide beholdninger
Tilgodehavender (moms)
Andre tilgodehavender

18.134

Omsætningsaktiver

3.045.810

3.783.082

Aktiver i alt

3.045.810

3.783.082

2.674.337

2.720.801

269.816

273.004

Passiver
5

Egenkapital

6

Skyldige feriepenge

6

Skyldige feriepenge, indefrosset
Kortfristet gæld
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

98.506
3.151

206.332

371.473

479.336

3.045.810

3.783.082
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Noter

Til regnskabet 2019
Note
1

(DKK)
Personaleudgifter
Lønudgifter

2

2.270.481
62.472

Øvrige personaleudgifter

76.241

(DKK)

Note
5

Kørselsgodtgørelse
Personaleudgifter i alt
Note

Regnskab 2019

Regulering vedrørende
tidligere år

204.441

Feriepengeforpligtigelse

-95.318

Årets resultat
Egenkapital i alt ultimo

Regnskab 2019

2.674.337

IT, hjemmeside og logo

24.698

6

Kontingenter/
medlemsskaber

85.973

Skyldige feriepenge

269.815

Konsulentudgifter

14.950

Skyldige feriepenge,
indefrosset

98.506

Øvrige administrative
udgifter

28.872

Mellemregning med
Herning Kommune i alt

(DKK)

(DKK)

Regnskab 2019

Regnskab 2019

Likvide beholdninger
Pengemarkedskonto
Driftskonto
Likvide beholdninger i alt

368.322

278.640

Arrangementer og konferencer er projekter
og er således medtaget under note 7

(DKK)

Regnskab 2019

Mellemregning med
Herning Kommune

7

(DKK)

2.582.487
122.216
2.704.703

Regnskab 2019

Projekter*
Fødevareplatformen

417.963

Manufacturing Festival

154.414

Smart Industry

4

-155.587

Note

Note

Note

2.702.801

124.146

Administrationsudgifter i
alt

3

Egenkapital
Primo 1/1

2.409.184

Regnskab 2019

Administrationsudgifter
Møder, rejser og
repræsentation

Note

(DKK)

-116.396

Dronehub West

1.351

Digital Legeplads

63.986

Cirkulær økonomi

69.163

Projekt Provenance

-16.667

Madmødet 2020

141.959

Uddannelse/arbejdskraft

200.534

Infrastruktur
Projekter i alt

-136.870
779.465

*Flere projekter løber over flere år og er delvist
eksternt finansierede.
Indtægterne kommer helt eller delvist, når et
projekt er afsluttet.
Det betyder i 2019, at årets resultat bliver
negativt, hvor projekterne i 2018 som
sammenligningsår bidrog positivt til årets
resultat.
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Budget 2020
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Budget 2020
(DKK)

Budget 2020

Indtægter
Kontingenter
Herning Kommune

889.170

Holstebro Kommune

585.040

Ikast-Brande Kommune

412.820

Lemvig Kommune

199.980

Ringkøbing-Skjern Kommune

569.300

Skive Kommune

462.240

Struer Kommune

211.430

Indtægter i alt

3.332.998

Udgifter
Personaleudgifter
Drifts- og administrationsudgifter
Finansielle udgifter
Møder og repræsentation
Udgifter i alt

2.875.000
305.998
22.000
130.000
3.332.998

Foto: Per Daugaard - Skills Denmark
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