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Business Faxe Copenhagen

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 for Business Faxe
Copenhagen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.22 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.22 - 31.12.22.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønnede, den 27. februar 2023

Direktionen

Tomas Bo Legarth

Bestyrelsen

Sten Corfix Jensen
Formand

Lars Christian Huge Aage Wolff-Sneedorff

Jon Helqvist Louise Birgitte Würtz Gregers Mogens Münter
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Business Faxe Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Business Faxe Copenhagen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Business Faxe Copenhagen for regnskabsåret  01.01.22 -
31.12.22, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.22 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 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 International Ethics
Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattel-

se, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Bestyrelsen har medtaget resultatbudget for 2022 som sammenligningstal i årsregnskabet for
2022. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

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 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 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 rea-
listisk alternativ end at gøre dette.
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Business Faxe Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning 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: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion 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 forår-
saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-
ning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme 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 udar-
bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere 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.

6



 

 

 

Business Faxe Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner 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, her-
under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Haslev, den 27. februar 2023

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen
Statsaut. revisor
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Business Faxe Copenhagen

Resultatopgørelse

2022 2021

Ikke revideret
budget

2022

Note DKK DKK DKK

2 Nettoomsætning 3.479.756 3.748.852 3.338.500

Andre eksterne omkostninger -863.008 -922.184 -606.297

Bruttofortjeneste I (75,2% - 75,4% - 81,8%) 2.616.748 2.826.668 2.732.203

3 Personaleomkostninger -2.553.151 -2.842.968 -2.732.203

Bruttoresultat II (1,8% - -0,4%) 63.597 -16.300 0

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsakti-
ver 0 -978 0

Resultat af primær drift 63.597 -17.278 0

Finansielle indtægter 119 0 0
9 Finansielle omkostninger -11.695 -12.623 0

Finansielle poster i alt -11.576 -12.623 0

Årets resultat 52.021 -29.901 0

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 52.021 -29.901 0

I alt 52.021 -29.901 0
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Business Faxe Copenhagen

Balance

AKTIVER

31.12.22 31.12.21

Note DKK DKK

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.253 162.456
10 Andre tilgodehavender 220.547 293.810
11 Periodeafgrænsningsposter 36.000 28.000

Tilgodehavender i alt 264.800 484.266

Indestående i kreditinstitutter 2.008.594 1.311.651

12 Likvide beholdninger i alt 2.008.594 1.311.651

Omsætningsaktiver i alt 2.273.394 1.795.917

Aktiver i alt 2.273.394 1.795.917

PASSIVER

Foreningskapital primo 1.157.450 1.187.350
Overført resultat 52.021 -29.901

Egenkapital i alt 1.209.471 1.157.449

Periodeafgrænsningsposter 220.000 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 220.000 0

13 Leverandører af varer og tjenesteydelser 99.350 89.705
14 Anden gæld 581.038 548.763

Periodeafgrænsningsposter 163.535 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 843.923 638.468

Gældsforpligtelser i alt 1.063.923 638.468

Passiver i alt 2.273.394 1.795.917

15 Eventualforpligtelser
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Business Faxe Copenhagen

Noter

1. Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i lighed med tidligere af at understøtte og inspirere det lokale
erhvervsliv til vækst og udvikling i Faxe Kommune.

2022 2021

Ikke revideret
budget

2022
DKK DKK DKK

2. Nettoomsætning

Kontingenter medlemmer 391.750 409.100 405.000
Kontrakt kommune 1.919.090 1.910.003 1.910.000
Projekter 743.610 960.950 711.000
Salg af administrative ydelser 246.314 172.683 150.000
Øvrige indtægter - momspligtige 178.992 296.116 162.500

I alt 3.479.756 3.748.852 3.338.500

3. Personaleomkostninger

Gager 2.304.172 2.624.965 2.488.174
Ændring i feriepengeforpligtelse -4.050 -19.326 0
Honorar, herunder formandshonorar 20.000 20.480 24.000
Løntilskud og lønrefusioner -2.703 0 0
Personalegoder, tilbageført -91.996 -74.574 -71.868
Pensioner 177.596 157.718 138.069
ATP-bidrag 15.052 19.312 15.948
Rejse- og befordringsgodtgørelse 13.410 20.279 21.120
Andre personaleforsikringer 31.029 27.689 28.260
Kursusomkostninger 44.127 10.277 48.500
Øvrige personaleomkostninger 46.514 56.148 40.000

I alt 2.553.151 2.842.968 2.732.203

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 4 6 6
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Business Faxe Copenhagen

Noter

2022 2021

Ikke revideret
budget

2022
DKK DKK DKK

4. Variable driftsomkostninger

Konsulentbistand 46.906 63.800 10.000
Mødeomkostninger 135.826 142.349 45.000

I alt 182.732 206.149 55.000

5. Kommunikationsomkostninger

Annoncer 44.627 44.964 16.980
Donationer 25.000 0 0
Tryksager og brochurer 5.050 36.053 5.000
Andre marketingsomkostninger 80.024 16.359 13.000

I alt 154.701 97.376 34.980

6. Bilomkostninger

Brændstof 51.991 32.760 30.000
Forsikring og vægtafgift 14.897 16.695 14.484
Reparation og vedligeholdelse 3.722 5.683 10.000
Leasing 104.966 123.704 103.939

I alt 175.576 178.842 158.423
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Business Faxe Copenhagen

Noter

2022 2021

Ikke revideret
budget

2022
DKK DKK DKK

7. Lokaleomkostninger

Husleje 122.059 108.587 110.680
Småanskaffelser 409 0 5.000

I alt 122.468 108.587 115.680

8. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 853 6.445 5.000
It-omkostninger 110.045 210.232 134.624
Reparation og vedligeholdelse af inventar 0 0 2.000
Mindre nyanskaffelser 5.352 2.337 10.000
Telefon og internet 12.362 13.202 13.590
Porto og gebyrer 4.507 6.293 4.000
Revision og regnskabsassistance 32.750 32.000 31.000
Revisorhonorar, regulering fra sidste år 0 1.150 0
Advokat 6.000 0 0
Forsikringer 17.549 16.911 17.500
Faglitteratur og tidsskrifter 4.438 623 3.000
Kontingenter 13.774 20.583 16.500
Øvrige administrationsomkostninger 575 86 0
Repræsentation 1.688 6.268 5.000
Tab på debitorer 17.638 15.100 0

I alt 227.531 331.230 242.214

9. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 11.695 11.450 0
Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg 0 7 0
Indeksering af feriemidler 0 1.166 0

I alt 11.695 12.623 0
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Business Faxe Copenhagen

Noter

31.12.22 31.12.21
DKK DKK

10. Andre tilgodehavender

Øvrige tilgodehavender 67.995 60.000
Skattekonto 130 82.987
Mellemregning Grobund 152.422 150.823

I alt 220.547 293.810

11. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte leasingydelser 4.000 28.000
Andre periodeafgrænsningsposter 32.000 0

I alt 36.000 28.000

12. Likvide beholdninger

Møns Bank - driftskonto 1.613.247 1.102.131
Nordea 0 3.522
Nordea 0 95.504
Møns Bank - dankort 19.210 0
Nordea 376.137 110.494

I alt 2.008.594 1.311.651

13. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 63.332 43.800
Øvrige skyldige omkostninger 36.018 45.905

I alt 99.350 89.705
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Business Faxe Copenhagen

Noter

31.12.22 31.12.21
DKK DKK

14. Anden gæld

Moms og afgifter 121.373 202.487
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 68.773 159.638
ATP og andre sociale ydelser 3.408 4.828
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 2.094 6.144
Tilbagebetaling af projektindtægter 145.185 0
Bygge og anlægs kasse 1.726 3.161
Mellemregning Grobund 238.479 172.505

I alt 581.038 548.763

15. Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Foreningen har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 2 måneder og en samlet
forpligtelse på t.DKK 15. 

Foreningen har indgået en husleje kontrakt med en opsigelses periode på 3 måneder,
eventualforpligtigelsen på husleje udgør i alt t. 29 DKK 
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Business Faxe Copenhagen

Noter

16. Fordeling af resultat

Beløb i DKK

Erhvervs-
fremme

systemer Grobund Medlemmer

Kontingent 391.750 0 0 391.750
Kontrakt Faxe Kommune 1.919.090 1.919.090 0 0
Turismeprojekt, Faxe Kommune 616.465 616.465 0 0
Projekter 127.145 127.145 0 0
Andre indtægter 425.305 0 246.314 178.991

Indtægter i alt 3.479.755 2.662.700 246.314 570.741

Gage/pension m.v. 1.866.121 1.766.593 44.433 55.095
Gager, pension m.v. - Line 180.657 9.033 45.164 126.460
Gager, pension m.v. - Ane 351.293 351.293 0 0
Honorarer 20.000 2.375 0 17.625
Rejser og befordringsgodtgørelse 13.410 12.739 0 671
Andre personaleforsikringer 31.029 29.478 0 1.551
Kursusomkostninger 44.127 41.921 0 2.206
Personaleomkostninger 46.514 44.188 0 2.326
Konsulentbistand 46.906 44.560 0 2.345
Møder 135.826 6.791 0 129.035
Donationer 25.000 25.000 0 0
Annoncer 44.627 42.396 0 2.231
Tryksager og brochurer 5.050 4.798 0 252
Andre marketingsomkostninger 80.024 76.023 0 4.001
Bilomkostninger 175.576 166.797 0 8.779
Lokaleomkostninger 122.468 116.345 0 6.123
Diverse administrationsomkostninger 225.842 197.795 0 28.048
Repræsentation 1.688 1.604 0 84

Omkostninger i alt 3.416.158 2.939.729 89.597 386.832

I alt 63.597 -277.029 156.717 183.909
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Business Faxe Copenhagen

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgø-
relsen over leasingperioden.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af tje-
nesteydelserne (leveringsmetoden). Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsat-
te vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af ra-
batter.
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Business Faxe Copenhagen

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-
nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin-
ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

17



 

 

 

Business Faxe Copenhagen

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

BALANCE

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-
tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-
pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-
sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-
ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.
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Business Faxe Copenhagen

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indreg-
nes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskriv-
ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksom-
hedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller

skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter for-
skellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte an-
vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af frem-
tidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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