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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret i . januar - 31.
december 2011 for Byens Netværk.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for
2011.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15. februar 2012
Direktion

Bestyrelse

Formand Erik Jæger

Marianne Vejen Hansen

Rolf Andersson

Claus Møller Rasmussen

Per Frølund Thomsen

Arne Høi

Lise Maaløe

Peter Rasmussen

Christian Molt Wengel
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Byens Netværk

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Byens Netværk for regnskabsåret i . januar - 31. december 2011, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grandlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den lg: februar 2012
PricewateriiouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Falk
statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger
Foreningen

Byens Netværk
Strandgade 27 B
1401 København K
CVR-nr.: 19 05 27 02
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Hjemsted

Bestyrelse

Erik Jæger
Marianne Vejen Hansen
Rolf Andersson
Claus Møller Rasmussen
Per Frølund Thomsen
Arne Høi
Lise Maaløe
Peter Rasmussen
Christian Molt Wengel

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød
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Hoved- og nøgletal
Set over en 3-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2011

2010

2009

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

1.470

1.284

1.214

Bruttofortjeneste

159

46

47

Resultat af ordinær primær drift

159

46

47

Resultat før finansielle poster

159

46

47

11

6

16

170

52

63

Balancesum

2.626

2.783

2.228

Egenkapital

620

451

399

- driftsaktivitet

-38

342

28

Årets forskydning i likvider

-38

342

28

Bruttomargin

10,8%

3,6%

3,9%

Overskudsgrad

10,8%

3,6%

3,9%

Afkastningsgrad

6,1%

1,7%

2,1%

Soliditetsgrad

23,6%

16,2%

17,9%

Forrentning af egenkapital

31,7%

12,2%

31,6%

Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:

Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Beretning
Årsrapporten for Byens Netværk for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B .
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Udvikling i året
Foreningens resultatopgørelse for 2011 udviser et overskud på DKK 169.759, og foreningens balance pr. 31.
december 2011 udviser en egenkapital på DKK 620.476.
Strategi og målsætninger
Strategi
Byens Netværk, der er en tværorganisatorisk forening bestående af virksomheder og enkeltpersoner med
engagement indenfor byens udvikling, vil være den bedste platform for en bred forståelse og holdning til
byens udvikling. Ved afholdelse af spændende og aktuelle faglige samt netværksdannende arrangementer
øges såvel kendskabet til foreningen som antallet af medlemmer og dermed dannes basis for en aktiv
påvirkning af byens udvikling. Foreningens indtægter består af medlemskontingenter, og det er
foreningens mål, at medlemssammensætningen skal være bredt defineret blandt virksomheder med
interesse for byens udvikling.
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Resultatopgørelse i. januar -31. december
Note

Nettoomsætning
Arrangementer
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Finansielle indtægter
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1

2011

2010

DKK

DKK

1.470.488

1.283.935

-119.257

-184.727

-1.192.567

-1.053.299

158.664

45.909

0

0

11.095

5.593

169.759

51.502

0

0

169.759

51.502

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering

Overført resultat

pwc

0

0

169.759

51.502

169.759

51.502
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Balance 31. december

Aktiver
Note

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2011

2010

DKK

DKK

962.217

1.116.590

56.060

21.167

Tilgodehavender

1.018.277

1.137.757

Likvide beholdninger

1.608.173

1.645.728

Omsætningsaktiver

2.626.450

2.783.485

Aktiver

2.626.450

2.783.485

Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december

Passiver
Note

2011

2010

DKK

DKK

Egenkapital primo

450.717

399.215

Overført resultat

169.759

51.502

Egenkapital

620.476

450.717

Leverandører af varer og tjenesteydelser

316.444

526.443

Anden gæld

283.530

327.100

Forudfakturerede kontingentindtægter

1.406.000

1.479.225

Kortfristede gældsforpligtelser

2.005.974

2.332.768

Gældsforpligtelser

2.005.974

2.332.768

Passiver

2.626.450

2.783.485
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31, december

pwc

Egenkapital
primo

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

450.717

0

450.717

0

169.759

169.759

450.717

169.759

620.476
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Pengestrømsopgørelse i. januar - 31. december
Note

2011

2010

DKK

DKK

Årets resultat

169.759

51.502

Reguleringer

-11.095

-5.593

-207.314

290.237

-48.650

336.146

Renteindbetalinger og lignende

11.095

5.593

Renteudbetalinger og lignende

0

-1

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-37.555

341.738

Ændring i likvider

-37.555

341.738

Likvider 1. januar

1.645.728

1.303.990

Likvider 31. december

1.608.173

1.645.728

Likvide beholdninger

1.608.173

1.645.728

Likvider 31. december

1.608.173

1.645.728

Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Likvider specificeres således:
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Noter til årsrapporten
i

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

pwc

11.095

5.593

11.095

5.593
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Byens Netværk for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B .
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2011 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningenved kontingenter og medlemsskab medtages for perioden de vedrører og indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering ogrisikoovergangtil køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til markedsføring, administration og øvrige
kapacitetsomkostninger.
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Regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Forudfakturerede kontingentindtægter
Forudfakturerede kontingentindtægter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
ogfinansielleanlægsaktiver.
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Regnskabspraksis
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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