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Ledelsespåtegning 

Specifikationer til årsregnskab for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 er 
baseret på foreningens bogføring. Der er i foreningen etableret procedurer med henblik på at sikre et på-
lideligt grundlag for regnskabsaflæggelsen. 

Efter min opfattelse er specifikationerne nøjagtige og fuldstændige og anvendt regnskabspraksis er i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling. 

København, den 23. marts 2015 

Erik Jæger 
bestyrelsesformand 
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Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til 
regnskab 

Til den daglige ledelse i Byens Netværk 

Vi har opstillet specifikationer til årsregnskab for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2014 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 

Specifikationerne omfatter specifikationer til udvalgte regnskabsposter i årsregnskabet for Byens Netværk 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysning-
er. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere specifikationer-
ne i overensstemmelse med foreningens bogføring og under anvendelse af årsregnskabslovens bestemmel-
ser om indregning og måling samt Deres krav til indhold og klassifikation. Vi har overholdt relevante be-
stemmelser i revisorloven og FSR — danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper ved-
rørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

Specifikationerne samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling-
en af specifikationerne, er Deres 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, De har givet os til 
brug for at opstille specifikationerne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, 
hvorvidt specifikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om 
indregning og måling eller om indhold og klassifikationen af de enkelte poster. 

Under anvendt regnskabspraksis i specifikationer til årsregnskabet angives formål med specifikationerne 

samt det grundlag hvorp`Mi§se er udarbejdet og præsenteret. Specifikationer til årsregnskabet er således 
udelukkende tiltænkt ti eres brug og kan være uegnet til andre formål. 

Hillerød, den 2 marts 2015 
Pricewaterh useCoopers 
Statsautorise t Revisionspartnerselskab 

Jesper ter Falk 
stats toriseret revisor 
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Regnskabspraksis 

Specifikationer til årsregnskab for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 er op-
stillet på grundlag af foreningens bogføring og under anvendelse af samme indregnings- og målingskrite-
rier, som er anvendt i foreningens årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. Specifika-
tioner til årsregnskabet er udarbejdet og præsenteret med henblik på at opfylde den daglige ledelses krav 
til information. 
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Specifikationer til årsrapporten 

Resultat før finansielle poster 

2014 2013 
DKK DKK 

Nettoomsætning - spec. nr. 2 1.948.800 1.827.801 

Arrangementer - spec. nr. 3 -46.426 -240.018 

Dækningsbidrag 1.902.374 1.587.783 

Andre eksterne omkostninger - spec. nr. 4 -1.611.598 -1.384.791 

Personaleomkostninger - spec. nr. 5 -141.847 0 

Resultat før finansielle poster 148.929 202.992 

2 Nettoomsætning 

Stort firnnamedlemsskab 1.377.200 1.269.400 

Små firmamedlemsskab 502.800 488.100 

Personligt medlemskab 20.300 18.800 

Profiler & bannerreklamer 48.500 51.501 

1.948.800 1.827.801 

3 Arrangementer 

Arrangementer, udgifter 221.672 222.104 

Arrangementer, deltagergebyr -19.780 -10.604 

Nytårskur, udgifter 211.726 110.393 

Nytårskur, deltagergebyr -148.785 -75.600 

Konference udgifter 0 199.346 

Konference indtægter 0 -142.440 

Studieture, udgifter 1.074.450 372.467 

Studieture, deltagergebyr -1.131.960 -381.300 

Netværksgrupper, udgifter 22.499 14.743 

Netværksgrupper, deltagergebyr -134.400 -51.803 

Mipim-konference, udgifter 9.154 8.862 

Mipim-konference, indtægter -58.150 -26.150 

46.426 240.018 
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Specifikationer til årsrapporten 

4 Andre eksterne omkostninger 

Husleje 50.000 50.000 

Lokaleomkostninger 50.000 50.000 

Tryksager og brochurer 13.160 34.519 

Repræsentation 5.188 2.656 

Salgsomkostninger 18.348 37.175 

Kontorartikler 21.861 16.293 

Sekretariatsbistand 1.009.400 1.115.909 

Mobiltelefon 2.681 0 

Porto 6.760 2.828 

Udgifter til hjemmeside 205.602 25.448 

Revision 31.600 30.000 

Regnskabsmæssig assistance og anden rådgivning 25.000 25.000 

Konsulentassistance 41.170 10.339 

Småanskaffelser 68.509 0 

Køb af software 16.451 0 

Rejseomkostninger 50.736 16.206 

Mødeudgifter 48.190 44.364 

Kursus 15.290 11.229 

Andre omkostninger 1.543.250 1.297.616 

1.611.598 1.384.791 

5 Personaleomkostninger 

Regulering feriepengeforpligtelse 141.847 0 

Personaleomkostninger 141.847 0 

6 Finansielle indtægter 

Bank 13.116 12.359 

13.116 12.359 
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Specifikationer til årsrapporten 

7 	Finansielle omkostninger 

Bank 

8 	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

6 3 

Tilgodehavender kontingenter 2.378.319 1.475.045 

2.378.319 1.475.045 

9 	Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender 166.000 0 

to Likvide beholdninger 

166.000 0 

Danske Bank 29.655 40.097 

Nykredit Bank 1.339.134 1.649.432 

ti Anden gæld 

1.368.789 1.689.529 

Skyldige omkostninger 293.334 54.379 

Merværdiafgift m.v. 311.102 356.608 

Feriepengeforpligtelse 141.847 0 

746.283 410.987 
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