Business Club Aarhus
CVR-nr. 34 53 59 65
Årsrapport for 2018

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling.

Aarhus, den 8/5 2019
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Bestyrelsens påtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Business Club Aarhus.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 21. marts 2019

Bestyrelsen:

Christian Mathiasen
formand

Annette Larsen
næstformand

Lars Thruesen

Pia Avnsted

Knud Bonde

Helene Kjær

John Aarsøe

Henning Kærsgaard
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Den uafhængige revisors erklæring om assistance
Til medlemmerne i Business Club Aarhus
Vi har opstillet årsregnskabet for Business Club Aarhus for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018
på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som bestyrelsen har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere bestyrelsen med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser
i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af
årsregnskabet er bestyrelsens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, bestyrelsen har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion
om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Aarhus, den 21. marts 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Niels Chr. Boll
statsautoriseret revisor
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Den interne revisors påtegning
Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2018 for Business Club Aarhus.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes
regnskabsbestemmelser, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
økonomiske stilling og resultat.

Aarhus, den 21. marts 2019

Palle Jacobsen
revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Business Club Aarhus for 2018 er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes
regnskabsbestemmelser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes periodiserede kontingentindtægter og arrangementsindtægter. I
resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger til administration og afvikling af arrangementer.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede
tab.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Note

2018

2017

Kontingenter
Arrangementsgebyrer
Renteindtægter
Indtægter

567.000
401.900
0
968.900

578.375
374.100
0
952.475

Arrangementsudgifter
Sekretariatomkostning
Markedsføringsomkostninger
Administrationsomkostninger
Renteudgifter/gebyrer
Omkostninger

293.067
300.000
207.287
58.667
1.358
860.379

247.458
300.000
248.869
46.636
1.839
844.802

Årets resultat

108.521

107.673
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Balance pr. 31. december
Aktiver

Note

2018

2017

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende merværdiafgift

5.262
3.911
80.877

10.775
27.781
107.327

Tilgodehavender

90.050

145.883

Indestående bank

641.816

368.613

Likvide beholdninger

641.816

368.613

Omsætningsaktiver

731.866

514.496

Aktiver

731.866

514.496

398.746
108.521
507.267

291.073
107.673
398.746

Gældsforpligtelser

14.500
210.099
224.599

18.500
97.250
115.750

Passiver

731.866

514.496

Passiver
Egenkapital primo
Årets resultat

Egenkapital
Forudbetalt kontingent
Skyldige omkostninger
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