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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegninq

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2018 for UdviklingVejen.

Ârsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnska-
bet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018
samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsra pporten i ndsti lles til generalforsa m li ngens godkendelse

Rødding, den 5. februar 2019
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Den uafhænqige revisors revi nrng

Til ledelsen i UdviklingVejen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for UdviklingVejen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-

des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2018 ioverensstemmelse 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 uaf-

hængige af foreningen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser 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 fort-
sætte 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 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 fejl-
information, 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 re-

vision, 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. Fejlin-

formationer 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 beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisions nrng

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 profes-

sionel 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 reaktion 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 forårsaget af besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, 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 udarbejdet, er ri-
melige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om foftsat 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-

kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på Oet revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
, o-sionspãtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke

længere kan fortsætte driften.

a Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder 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, herunder eventuelle betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er a nsvarl ig for ledelsesberetni n gen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetn¡ngen.

a
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Den uafhæng¡ge revisors rev¡s nrng

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i

den forbindelse overueje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven.

Baseret på ¿et udføfte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejen, den 5. februar 2019

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.322A52Ol

statsautoriseret revisor

mne35478

Udviklingvejen . Uddrag af Årsrapport for 2018 4



Mart¡nsen . Statsautorlseret Revisionspartnerselskab

Selskabsoplysninger

Forening

Bestyrelse

Direktion

Revision

Bankforbindelse

Advokatforbindelse

UdviklingVejen

Sdr. Tingvej 10

6630 Rødding

CVR-nr.:

Regnskabsår

30 02 93 80

1. januar - 31. december

Ole Stubbe, Formand

Lars Kent Jensen

Egon Bossen Fræhr

Hans Brun Hansen

Mette Brøndum Hansen

Bodil Hedeager Ravn

Frank Schmidt Hansen

PeterHynkemejerKjærsgård Knudsen

Henrik Bundgaard Deleuran Jylov

Jan Nielsen

Klaus Kjældgaard Svendsen

Ulrik Kirkedal Kragh, Direktør

Martinsen

Statsa utoriseret Revisionspa rtnerse lska b

Torvegade 16

6600 Vejen

Danske Bank, Riberdyb 26,6000 Kolding

Penta Advokaterne, Torvegade 16, 6600 Vejen
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Ledelsesberetninq

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er:

- at spille en aktiv rolle for den regionale erhvervsudvikling og innovationsakt¡viteter i samspil

med

Vejen Kommune

- ved gennem professionel erhvervsservice at medvirke til at sikre erhvervs- og turismevirksom-
heder i Vejen Kommune adgang til innovation, iværksætteri, udvikling og vækst
- at være det samlende sted for lokale aktiviteter for erhvervs- og turismevirksomheder i Vejen

Kommune.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 4.248.275 kr. mod 4.tO5.3gZ kr. sidste år. Det ordinære resultat efter
skat udgør 25.268 kr. mod 60.346 kr. sídste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Den forventede udvikling
Den nye erhvervsfremmelov betyder en reduktion af Vejen Kommunes erhvervsfremmeinvesteringer
igennem UdviklingVejen med kr. 59O.OOO årligt. Ledelsen planlægger efter at fastholde

organisationens indsats for medlemmerne og kommende iværksættere ved hjælp af øget

bru gerbetal ing og styrket projekti ndsats med nye fi nansieringski lder.

Der er i 2018 indgået en projektaftale med Vejen Kommune og Væksthus Syddanmark (Erhvervshus

Fyn) om en prioriteret indsats med etablering af Dansk Fødevareakademi. Projektet understøtter

vækstrettet kompetenceudvikling i fødevarebranchen i Region Syddanmark og opgaven udføres i

partnerskab med Vejle Kommune, Trekantområdet Danmark og Erhvervshus Fyn i Odense.
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Resultatooqørelse f. ianuar - 31. december

2018
kr-

20t7
kr.

Bruttofortjeneste

Personaleom kostni nger

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

Øvrige fi nansiel le om kostn inger

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering :

Overføres til overført resultat

Overføres til vedtægtsmæssige reserver

Disponeret i alt

4.248.275

-4.2r4.235

4.105.392

-4.040.865

34.O4o,

955

-9.727

64.527

1.516

-5.697

2s.26A 60.346

25.264

0

2s.268 60.346

15.346

45.000
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Balance 31. december

Aktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsn ingsposter

Tilgodehavender i alt

Andre værdipapirer

Værdipapirer i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2018
kr-

20t7
kr

55.744

6.626

7.L40

L24.8t3

0

7.t40

69.510 131.953

25.500 25.500

25.500 25.500

3.L70.739 2.629.r32

3.265.749 2.786.s8s

3.26!i.749 2.786.5a5
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Balance 31. december

Passiver

Egenkapital

Indskudskapital

Overtørt resultat

Reserve for prioriterede opgaver

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Anden gæld

Periodeafg rænsni ngsposter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

2018
kr

2017
kr-

205.2L9

1.248.951

260.000

205.2L9

L.223.683

260.OOO

t-7L4-t70 I -f¡02

43.875

118.052

1.198.520

t9t.L32

43.875

102.083

814.281

I 37.444

1-5 5 1.579 1.097.683

1.551.579 f .643

3.265.749 2.786.s8s
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