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Peder Christian 
Kirkegaard 

Formand

Bestyrelsen har i 2020 arbejdet med at videreudvikle rammen for vores fælles udviklingsorganisation Business 
Region MidtVest, så vi sammen bliver gearet til at arbejde med strategisk, ”grænseoverskridende” og strukturel 
erhvervsfremme - dette med henblik på at løse udviklingsudfordringer med en klar dagsorden i forhold til 
eksempelvis arbejdskraft, uddannelse, infrastruktur, digitalisering, løbende udvikling af partnerskaber og 
branding.

Projektudvikling er kernen i at sikre, at vi går fra drøftelse til handling. Vi skal derfor forstærke arbejdet med at 
udvikle værdiskabende projekter, finde ekstern finansiering af disse og at kunne håndtere såvel regelsæt som 
rapporteringskrav fra finansieringskilderne. 

Vi vil også gerne byde velkommen til det nationale arbejde med eksempelvis at trække internationale investeringer 
lidt længere vestpå og har følgelig afviklet et seminar med Invest in Denmark i efteråret 2020.

Vi har endvidere budt velkommen til international arbejdskraft med talentarbejdet i BRMV, hvor vi nu når ud i 
hele verden med gode fortællinger om det at arbejde og bo i Midt- og Vestjylland. 

Jeg noterede mig, at statsministeren i sin nytårstale lovede at etablere flere muligheder for, at unge kan uddanne 
sig lokalt – tæt på hvor de bor og kommer fra. Med udgangspunkt i dette vil jeg arbejde for, at vi også i den 
sammenhæng i fællesskab byder velkommen.  

Tak for det gode samarbejde i Business Region MidtVest i 2020. 

Jeg ser frem til samtalerne i 2021.

Vi byder velkommen

Peder Christian Kirkegaard
Formand
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Nye muligheder
Som alle andre har vi i 2020 måttet arbejde med de udfordringer, Corona-pandemien har givet vores 
samfund. Virksomheder er pressede og samfundet er flere steder hårdt spændt for. 

Vi har valgt at holde åbent, selv om meget er lukket. Vi har udviklet og skabt nye samarbejder. Foran 
en skærm og med en mobil i hånden kan man komme langt. De store forbedringer, kommunerne har 
sikret i den digitale infrastruktur i Midt- og Vestjylland i de senere år gennem samarbejder og fælles 
udbud, har gjort det muligt for de fleste at arbejde hjemmefra. Vi håber selvfølgelig at kunne brede de 
digitale motorveje endnu længere ud, og kommunerne i BRMV har i efteråret 2020 med et åbent brev 
til finansminister Nicolai Wammen og energiminister Dan Jørgensen skubbet på, og der er nu penge i 
bredbåndspuljen, så vi kan få forbedret infrastrukturen endnu mere.  

Vi har igennem 2020 forstærket vores brug af platforme til online møder og har deltaget i og udviklet 
arrangementer i form af webinars. Disse teknologiske muligheder har gjort at vi har kunnet komme i indgreb 
med mange – trods nedlukning. Manufacturing Festival blev i 2020 afholdt som et online arrangement 
med stor opbakning og gode tilbagemeldinger. Det gentager vi derfor i 2021 med et spændende program 
d. 22. april.

Vi har brugt mulighederne for sammen med mange samarbejdspartnere at udvikle grundlaget for nye 
initiativer, hvor ikke mindst den grønne dagsorden er i fokus.

Udviklingen af Madmødet 2021, som afvikles i dagene 27.-30. maj, er et andet eksempel på, hvordan 
online møder og webinars har gjort det muligt for mange at orientere sig om den ramme, Madmødet er, 
og har kunnet byde ind med aktiviteter og idéer til videre bearbejdning. 

Og selv om det fortsat er svært at lave noget, der betinger at mennesker mødes fysisk, har Corona- 
situationen også givet energi til kreativ tænkning. Simpelthen fordi vi trænger til igen at mødes! Derfor har vi 
også gearet arrangementerne under Madmødet 2021 således, at vi kan håndtere et vist restriktionsniveau: 
udendørs arrangementer, kombination af fysisk fremmøde og web, samt flere arrangementer for mindre 
grupper. 

Vi glæder os til at byde alle velkommen til Madmødet 2021.

Susanne Nors
Chef

Susanne Nors
Chef
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Udpluk af  
Aktiviteter i 2020
Talenttiltrækning 

De første digitale tiltrækningskampagner har nu kørt i 
udlandet med det formål at markedsføre de gode karriere- 
og bosætningsmuligheder i vores område. Gennem vores 
to tiltrækningsprojekter, HEADSTART og TALENT TIL 
DANMARK, er budskaberne om Danmark og Midtjylland 
samlet set nået ud i ca. 100 lande. Det har resulteret i, at 
mere end 10.000 internationale kandidater har skrevet sig op 
til løbende at modtage nyhedsbreve om karrieremuligheder 
her – et tal der er stadigt stigende.

Der er allerede 25 virksomheder med på vores online 
karriereplatform HEADSTART Career, og flere kommer 
løbende med. Gennem platformen får virksomhederne 
synliggjort dem selv og deres ledige stillinger.

I kommunerne samarbejder vi også om bosætningsindsatsen 
for de internationale medarbejdere, der flytter til vores 
område. Vi udvikler bl.a. arrangementer og byder ind i de 
nationale initiativer på området i fællesskab.

Endnu en indsats i HEADSTART projektet er rettet mod at 
hjælpe vores internationale studerende til at blive i området 
efter endt uddannelse. Denne indsats står universitetet i 
Herning for i samarbejde med bl.a. Studenterhus Aarhus og 
VIA University College. 

Drone Hub Vest

Som et led i arbejdet med at etablere Drone Hub Vest er Business Region MidtVest partner i udviklings-projektet 
AgroRobottiFleet, som har til formål at forbedre effektiviteten af robotter anvendt i landbruget. Samarbejdspartnerne 
i projektet er, foruden Business Region MidtVest, Agro Intelli, Aarhus Universitet, DTU og Teknologisk Institut. 
Business Region MidtVests rolle i projektet bliver dels at udarbejde den for projektet nødvendige research, 
at afsøge landmændenes interesser og sammen med Stauning Lufthavn at stille testfaciliteter til rådighed.

Den videre udvikling af Drone Hub Vest har i 2020 stået på at inddrage virksomheder og forsknings-institutter for at afsøge 
interessen for, etableringen af et teknologicenter og blive skarpe på, hvilke nye tiltag der kan skabes i Drone Hub Vest.
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Madmødet 2020 blev til Madmødet 2021

2020 skulle være året, hvor vi her i Business Region MidtVest, skulle præsentere det kæmpe potentiale, som ligger i vores 
fødevarevirksomheder. Alt var planlagt og tilrettelagt til afholdelse af verdens første Madmødet 2020 i dagene 14. – 16. maj 
2020. Selv daværende Fødevareminister Mogens Jensen havde meldt sin ankomst. Men 1. april traf bestyrelsen i BRMW 
den nødvendige beslutning at udsætte Madmødet til 2021.

Set i bakspejlet var det også den helt rigtige beslutning. Derefter blev de ekstra måneder brugt til forberedelse af et endnu 
bedre og bredere Madmødet 2021. Der er kommet flere interessante aktører med ind i Madmødet, og nye ideer er dukket 
op. 

Manufacturing Festival blev digital

Der var i 2020 lavet et gennemarbejdet program, som skulle 
bane vejen for den tredje Manufacturing Festival hos BRMV 
i samarbejde med AU Herning, DAMRC og Herning Vand.

Dog gjorde forsamlingsforbud og nedlukning af aktiviteter 
grundet Covid-19, at de planlagte virksomhedsbesøg, 
workshops og paneldebat, for forventede 200 mennesker 
måtte tænkes ind i nye rammer.

Dette medførte, at vi lavede et heldags program om til en 
3-timers online festival med 15 oplæg fra 7 virksomheder, 
2 uddannelsesorganisationer og en videnorganisation, der 
gav deltagerne viden om grøn omstilling, digitalisering og 
produktionsteknik.

En del af programmet blev sendt fra DAMRC, mens 
størstedelen af oplægsholderne præsenterede fra deres 
egne hjem - inklusiv en gæstetaler fra Tyskland.
 
Trods de specielle omstændigheder og det nye format 
havde festivalen det højeste antal ”besøgende” i dens 
historie med hele 175 deltagere. Heraf var 112 deltagere 
fra virksomheder, 40 fra uddannelsesinstitutioner og 23 fra 
andre organisationer.

Digital Legeplads / Area Lab MidtVest

Ambitionen for ”Digital Legeplads/Area Lab MidtVest” er 
at opbygge et nyt, digitalt frirum, hvor fokus er på at skabe 
nem adgang for midt- og vejstjyske virksomheder til ”hubs 
og labs” - de regionalt forankrede ekspert-, uddannelses- 
og udviklingsmiljøer. 

Arbejdet har i 2020 resulteret i etableringen af en 
partnerkreds, der sammen søger at bane vej for realiseringen 
af en platform, der giver virksomhederne overblik over 
tilgængelige test- og udviklingsfaciliteter, kompetencer og 
samarbejdsmuligheder.

Partnerkredsen udgøres af AU/BTECH, DAMRC, Sound 
Hub Denmark (Struer) samt de regionale erhvervsråd 
og BRMV. Partnerkredsen udvides løbende og Digital 
Legeplads / Area Hub MidtVest vil – som vision og som 
prototype – blive præsenteret som del af Manufacturing 
Festival 2021.
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STX og HF i industrien

Gennem et treårigt projekt er vi igang med at etablere en 
bro mellem den almene gymnasiesektor, videregående 
uddannelsesinstitutioner og industrivirksomheder. Formålet 
er at inspirere unge fra STX og HF til de uddannelses- og 
karriereveje, der er indenfor industrien i Midt- og Vestjylland.

Det centrale element i projektet er at udvikle forløb til 
gymnasieelever i et partnerskab mellem virksomheder, 
gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner. 
Forløbene udvikles i specifikke fag og vil leve op til 
læringsmålene for det pågældende fag. 

Projektet er udviklet i et bredt partnerskab og dækker hele 
Midt- og Vestjylland. Partnerskabet omfatter gymnasier, 
videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder, 
erhvervsråd og Business Region MidtVest. Projektledelsen 
varetages af Business Region MidtVest.

ERG – Europæisk Gastronomiregion

BRMV er partner i et treårigt projekt under Europæisk 
Gastronomiregion. Madmødet 2020 skulle have været 
afholdt som årets signaturbegivenhed, men er grundet 
omstændighederne udskudt til 2021. Det samme gælder 
for Gastronomisk værksted, en netværksaktivitet for 
områdets madprofessionelle, der blandt andet har til formål 
at udvælge og anvende en række signaturprodukter, som 
efterfølgende vil indgå under Madmødet. Gastronomisk 
værksted var planlagt til hhv. marts og november 2020 
men forventes i stedet afholdt i første kvartal 2021.
 
Under ERG tilbydes igen i år forløb for vore spisesteder, 
hvor et gastronomisk rejsehold bl.a. hjælper med 
at man bliver gode til at udnytte lokale råvarer.



Å R S R A P P O R T  |  9

Årsregnskab 2020
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 
2020 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, 22. marts 2021

Bestyrelse

Niels Viggo Lynghøj
Næstformand
Struer Kommune

H.C. Østerby
Medlem
Holstebro Kommune

Ib Lauritsen
Medlem
Ikast-Brande Kommune

Hans Østergaard
Medlem
Ringkøbing-Skjern Kommune

Susanne Nors
Chef
Business Region MidtVest

Ledelse

Lars Krarup
Medlem
Herning Kommune

Peder Chr. Kirkegaard
Formand
Skive Kommune

BUSINE SS REGION MIDTVE ST

Erik Flyvholm
Medlem
Lemvig Kommune
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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 2020, der omfatter 
resultatopgørelse og balance, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med 
budget- og regnskabssystemer for kommuner, jf. bestemmelserne i driftsaftale med Herning Kommune.

Årets resultat er på 1.270.667 kr., aktiver i alt er på 4.608.558 kr. og egenkapitalen udgør 3.782.860 kr. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Business Region MidtVest for 1. januar – 31. december 2020 i alle væ-sentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemer for kommuner, jf. be-stemmelserne 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 overens-stemmelse 
med budget- og regnskabssystemer for kommuner, jf. 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 væ-sentlig 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 revisio-nen. Herudover: 

 ► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be-svigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions-bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 
at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ-sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller til-sidesættelse af intern kontrol. 

 ► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-ger, 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 regn-skabsmæssige 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 fort-sætte 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, modi-ficere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vo-res 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 revisio-nen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den 22. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827
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Relationer til Herning Kommune
Regnskabsføringen varetages af Business Region MidtVest (BRMV) via Herning Kommunes økonomisystem. BRMV har 
driftsaftale med Herning Kommune, som også varetager al bogføring.

Herning Kommune varetager endvidere lønadministrationen 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 indbetales.

Årsregnskabet for BRMV er aflagt som et udgiftsregnskab, hvorfor anlægsudgifter og større anskaffelser indgår  fuldt 
ud i de enkelte års resultatopgørelser. BRMV følger Herning Kommunes regnskabspraksis for indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser. Årsregnskabet aflægges i henhold til budget og regnskabssystemer for kommuner. Afskrivninger 
på aktiveret anlægsaktiver og ændring i feriepengeforpligtelser reguleres direkte på egenkapitalen.

Skyldig A-skat m.v. administreres af Herning Kommunes lønadministration og er derfor ikke optaget i regnskabet. 
Beregnet pensionsforpligtigelse er ligeledes ikke optaget. Både pension og skat afregnes månedligt af BRMV, hvorfor 
der ikke forekommer udeståender for det afsluttede regnskabsår.

Årsregnskabet er opdelt i et driftsområde og et projektområde. Driftsområdet styres efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor 
indtægter og udgifter i videst muligt omfang balancerer i det enkelte år. Projektområdet styres efter finansieringskildernes 
regnskabskrav. Når et projekt opnår ekstern finansiering oprettes en konto i bogføringen og indtægter og udgifter 
henføres hertil.

Regnskabet er aflagt ekskl. moms.

Anvendt regnskabspraksis

BUSINE SS REGION MIDTVE ST
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 2020
Note (DKK) Regnskab 

2020
Budget  

2020
Regnskab 

2019

Indtægter

Kontingenter

     Herning Kommune 889.170 889.170 887.330

     Holstebro Kommune 585.040 585.040 584.180

     Ikast-Brande Kommune 412.820 412.820 411.910

     Lemvig Kommune 199.980 199.980 201.330

     Ringkøbing-Skjern Kommune 569.300 569.300 570.050

     Skive Kommune 462.240 462.240 465.990

     Struer Kommune 211.430 211.430 212.700

Indtægter i alt 3.329.980 3.329.980 3.333.490

Udgifter 

1 Personaleudgifter 2.458.389 2.875.000 2.409.184

2 Administrationsudgifter 148.476 432.980 278.640

3 Arrangementer 0 0 0

Udgifter i alt 2.606.865 3.307.980 2.687.824

Driftsresultat 723.115 22.000 645.666

Finansielle indtægter 1.150 0 0

Finansielle udgifter 22.229 22.000 21.789

Årets resultat før 
projektregnskaber 702.037 0 623.877
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Noter til resultatopgørelsen

Note (DKK)
      Regnskab 

2020

1 Personaleudgifter
Lønudgifter* 2.388.940
Medarbejderuddannelse 17.727
Kørselsgodtgørelse** 15.002
Øvrige personaleudgifter 36.720
Personaleudgifter i alt 2.458.389

Note (DKK) Regnskab 
2020

2 Administrationsudgifter
Konsulentbistand 16.559
Møder, rejser og 
repræsentation* 39.804

Kontingenter/
medlemsskaber 65.441

Øvrige administrative 
udgifter**  26.672

Administrationsudgifter 
i alt*** 148.476

Note (DKK)
Regnskab 

2020

3 Arrangementer og konferencer              0
Arrangementer og 
konferencer i alt* 0

*Grundet drøftelserne i bestyrelsen i 2020 omkring antal ansatte 
i foreningen satte vi rekruttering i bero, herunder erstatning ved 
personaleafgang, hvorfor lønudgiften er lavere end budgetteret.

**Grundet Corona er der kun udbetalt godt 21 pct af det 
budgetterede i kørselsgodtgørelse.

*De realiserede udgifter til møder, rejser og repræsentation er godt 
90.000kr mindre end budgetteret grundet Corona epedimien og en 
udbredt anvendelse af online møder og events

**I øvrige administrationsudgifter er også inkluderet “IT, inventar og 
materiel”

*** I alt er personale og administrationsudgifterne ekskl. lønudgifterne 
på ca. halvdelen af det budgetterede hvilket i hovedsagen på 
tilskrives Corona epidemien

*Den eneste udgift til konferencer i 2020 har været udgifterne til 
gennemførelse af MFDK2020, der blev konverteret til en online 
version med et stærkt reduceret budget til følge. MFDK er som 
projekt opgjort under projekter.
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Projektregnskab 2020
Note (DKK) Regnskab 

2020

Projekter

4 Fødevareplatform 1.538.590

5 Manufacturing Festival -34.337

6 Drone Hub Vest 177.547

7 Digital Legeplads/Area Lab Vest -15.000

8 Madmødet -365.345

9 Europæisk Gastronomiregion 78.396

10 Headstart -694.698

11 STX & HF i industrien -2.000

12 TalenTDK -99.024

13 DM Skills -15.499

Årets projektresultat 568.630
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Noter til projektregnskab 2020
Note Projekt

     4 Fødevareplatformen (2017-2019)
Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske Fødevarer er finansieret af forskellige 
finansieringskilder og medfinansieret med timer af BRMVs sekretariat og partnerne. Det 
samlede slutregnskab blev på 17.715.232,66 kr, hvoraf Region Midtjylland i alt finansierede 
platformen med 4.240.775,18 kr af nationale erhvervsfremmemidler. 

Projektregnskab til Region Midtjylland, som grundet ny Lov om Erhvervsfremme, blev 
overdraget til Erhvervsstyrelsen er slutrapporteret og godkendt i 2020 med en udbetaling fra 
Erhvervsstyrelsen på 870.504,54 kr. 

Projektregnskab vedr landdistriktsmidlerne (LAG) blev indsendt rettidigt i marts 2020, men 
er endnu ikke godkendt af Erhvervsstyrelsens LAG kontor, som har udbetalt 80% af det 
godkendte tilskud, i alt 663.186,91 kr, men tilbageholder de sidste 20% indtil en endelig 
godkendelse foreligger. Svarende til 165.796,75 kr. Langmodigheden skyldes få forhold hos 
vore projektpartnere, der granskes yderligere. Erhvervsstyrelsen har med høringsskrivelse af 
12.10.20 og opfølgende korrespondance senest af 29.11.20 gjort opmærksom på at der er 
risiko for at dele eller hele programmet ikke kan godkendes. Landbrugsstyrelsen er i gang med 
med en revision af programmet.

     5 Manufacturing Festival 2020
MFDK 2020 blev gennemført som et online arrangement og kunne gennemføres med et 
samlet udgiftsbudget på kun 34.337 kr. afholdt af BRMV.

     6 Drone Hub Vest

Første større delprojekt i udviklingen af Drone Hub Vest er projektet AgroRobottiFleet (2020-
2022) finansieret af Innovationsfonden, hvor der i henhold til projektbudgettet er overført 
184.500 kr. i 2020. Hovedparten af arbejdet i BRMV-regi kommer dog til at ligge i 2021 og 
2022, hvorfor der i regnskabsåret 2020 er et stort overskud på projektet.

     7 Digital Legeplads/Area Lab Vest

Projektet er under udvikling og har endnu ikke opnået ekstern finansiering. Den eneste 
udgiftspost projektet havde i regnskabsåret 2020 var til ekstern konsulentbistand.
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     8 Madmødet
Projektet udvikles og finansieres af BRMV. Den primære udgiftspost i projektet i regnskabsåret 
2020 var til indkøb af konsulentydelser i form af to fasttilknyttede konsulenter, som bl.a. har 
bidraget til projektets organisering og udvikling.

     9 Europæisk Gastronomiregion (2019-2021)

Europæisk Gastronomiregion vil først og fremmest bidrage til madværksteder i foråret 2021 og 
Madmødet i maj 2021 med i alt 500.000 kr.

     10 Headstart (2019-2022)
BRMVs andel af budgettet i Headstart er på 4.524.990 kr. I regnskabsåret 2020 har BRMVs 
udgifter til projektet primært været lønudgifter, hvilke forventes refunderet i 2021 med 
ca. 2 mio. kr. fra finansieringskilden. Størstedelen af den refusion, der forventes modtaget 
i 2021, relaterer sig til projektmedarbejderløn. Mindre andele af refusionen dækker bl.a. 
lønudgifter til projektets samarbejdspartnere og indkøb af ekstern konsulentbistand. BRMV 
har i regnskabsåret 2020 haft udgifter på projektet, som først kommer til udbetaling i 2021. 
Årsagen er, at projektets programperioder kører på tværs af regnskabsåret. Havde det ikke 
været for denne forskydning, ville Headstarts projektresultat i 2020 ikke have været negativt.

     11 STX og HF i industrien (2021-2023)

Projektet er udviklet i 2020 af BRMV med bidrag fra Uddannelsesnetværket i de 7 kommuner 
samt de deltagende gymnasier. 

     12 TalenTDK (2019-2022)

BRMVs andel af budgettet i TalenTDK udgør 1.375.000 kr., hvoraf 25 procent er medfinansiering 
i form af arbejdstimer. I regnskabsåret 2020 har BRMVs udgifter til projektet primært været 
lønudgifter, hvilke forventes refunderet i 2021. BRMV regner med at modtage en samlet 
projektindtægt i 2021 på omkring 470.000 kr. Projektets programperioder kører på tværs af 
regnskabsåret.

     13 DM i skills (2018)

I 2018 var der udgifter, som var trukket i banken, men ikke bogført i Herning Komunes 
bogholderi. Det er korrigeret og bogført op i 2020 med det resultat at der er et mindre 
underskud på DM i Skills 2018. 
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Note (DKK)  Ultimo 2020 Ultimo 2019

Aktiver

14 Likvide beholdninger 4.559.738 2.704.703

Tilgodehavender (moms) 40.967 322.973

Andre tilgodehavender 7.852 18.134

Omsætningsaktiver 4.608.558 3.045.810

Aktiver i alt 4.608.558 3.045.810

Passiver

15 Egenkapital 3.782.860 2.674.337

16 Skyldige feriepenge 244.037 269.816

16 Skyldige feriepenge, indefrosset 286.430 98.506

17 Kortfristet gæld 295.232 3.151

Gældsforpligtelser i alt 825.699 371.473

Passiver i alt 4.608.558 3.045.810

Balance pr. 31. dec. 2020

Eventual forpligtelser

BRMV har modtaget tilskud fra landdistriktsmidlerne (LAG) til projektet Fødevareplatformen på i alt 663.000 kr., men 
tilbageholder de sidste 20% indtil en endelig godkendelse foreligger. Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på at 
der er risiko for at dele eller hele programmet ikke kan godkendes og Landbrugsstyrelsen er i gang med en revision af 
programmet. Jf. årsregnskabet note 4.
 
Fra Innovationsfonden har vi modtaget det fulde budget vedr. projektet AgroRobottiFleet (2020-2022), på 184.500 kr. 
i 2020. Hovedparten af arbejdet i BRMV-regi kommer dog til at ligge i 2021 og 2022, hvorfor der i regnskabsåret 2020 
er et stort overskud på projektet.
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Noter til balancen
Note (DKK) Regnskab 2020

14 Likvide beholdninger

Pengemarkedskonto 3.776.287

Driftskonto 783.451

Likvide beholdninger i 
alt 4.559.738 

Note (DKK) Regnskab 2020

15 Egenkapital

Primo 1/1 2.674.337

Feriepengeforpligtelse (162.144)

Årets resultat før 
projektregnskaber 702.037

Årets projektresultat 568.630

Egenkapital i alt ultimo 3.782.860 

Note (DKK) Regnskab 2020

16 Mellemregning med 
Herning Kommune

Skyldige feriepenge 244.037

Skyldige feriepenge, 
indefrosset 286.430

Mellemregning med 
Herning Kommune i alt 530.467 

Note (DKK) Regnskab 2020

17 Kortfristet gæld 

Samlet løn for december 
2020 293.191

Andet, licens mv. 2.041

Kortfristet gæld i alt 295.232 
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Budget 2021
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(DKK) Budget 2021

Indtægter

2021 3.322.900

Udgifter 

Personale udgifter i alt 

Lønudgifter 2.634.710

Kørsel 75.000

Øvrige inkl udd. 95.000

I alt 2.804.710

Administrationsudgifter i alt

Møder, rejser og repræsentation 200.000

Konsulenter 135.190

Kontingenter 70.000

Øvrige 88.000

I alt 493.190

Finansielle udgifter i alt 25.000

Total 3.322.900

Budget 2021

Med opdelingen af årsregnskabet i et driftsområde og et projektområde bogføres 
projektmedarbejdere og konsulenter i projekter med eksterne midler på det pågældende 
projekt med en kontraktprocent. Således budgetteres der med personaleudgifter 
under projekterne for 1.603.550,83 kr. i 2021. Projektmedarbejdere og konsulenter 
med længerevarende tilknytning indgår i ovenstående driftsregnskab med en mindre 
procentsats, for at sikre at disse kan indgå både i udviklingsarbejder i BRMV og i 
bestyrelsesbetjeningen.
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