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FORENINGSOPLYSNINGER 

 

Foreningen Hørsholm Erhvervs Netværk 

 c/o Frivilligcenter 

 Rungstedvej 1, 1. tv. 

 2970 Hørsholm 

 

 E-mail: info@horsholmerhverv.net 

 Hjemsted: Hørsholm 

 Regnskabsår:  1. januar – 31. december 

 

 

Bestyrelse Jan Dombernowsky, formand 

 Tine Junget, næstformand  

 Hanne Clausen, kasserer  

 Jesper Lasthein 

 Klaus Fænø 

      

 

Revision KRESTON CM 

 Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

 Usserød Kongevej 157 

 2970 Hørsholm 
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LEDELSESBERETNING 

Foreningen formål 

Hørsholm Erhvervs Netværks primære formål er at skabe relationer mellem erhvervsvirksomheder i 

Hørsholm og omegn med henblik på at fremme rammerne for vidensdeling, erfaringsudveksling og 

sparring med det formår, at skabe værdi for medlemmerne. Herudover er formålet at være bindeled og 

talerør mellem erhvervslivet og Hørsholm Kommune med henblik på at forbedre rammevilkårene for at 

drive virksomhed i Hørsholm Kommune. Endelig skal Hørsholm Erhvervs Netværk arbejde aktivt på 

erhvervsfremmende aktiviteter, der kan fremme iværksætteri og vækstvirksomheder. 

 

Kommentar til årets resultat og den økonomiske stilling  

Året udviser et resultat på kr. -34.098. Foreningens balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 

296.729 og en egenkapital på kr. 272.569. 

 

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for forenin-

gens finansielle stilling. 

  

Forventninger til fremtiden 

HEN opsagde sit lejemål hos Lyngsø per 31. januar 2020, men bibeholdt af praktiske grunde, lejen af 

enkelte lokaler helt frem til september 2020. Siden har foreningen oprettet medlemskab hos Frivillig-

centeret på Hørsholms gamle rådhus og derved fået adgang til mødelokaler m.v. 

 

Foreningens aktiviteter gennem året har været stærkt påvirket af Corona pandemiens mange be-

grænsninger, men trods dette lykkedes det at gennemføre 4 meget gode og velbesøgte medlemsmø-

der over faglige emner som ”HEN Sparring Konceptet”, ”hvad alle bør vide om kundepsykologi og 

salg”, ”Visual Branding .- sender du de rigtige signaler?” og ”Ideer til at identificere forbedrings -og ud-

viklingsområder i din virksomhed”. Herudover blev der holdt en online generalforsamling, men et par 

yderligere planlagte møder har måttet aflyses eller udsættes 

 

Foreningen ser med stor optimisme og tillid på fremtiden efter pandemien og forventer et regnskabsår 

med fremgang og tilfredsstillende resultater. 
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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. de-

cember 2020 for Hørsholm Erhvervs Netværk. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. 

 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2020.  

 

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

ningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Hørsholm, den 3. marts 2021 

 
 
 
Bestyrelse 

 

 

Jan Dombernowsky Tine Junget Hanne Clausen 
(formand) (næstformand) (kasserer) 
   

 
  
 
Jesper Lasthein Klaus Fænø    
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til medlemmerne i Hørsholm Erhvervs Netværk 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Erhvervs Netværk for regnskabsåret 1. januar – 31. de-

cember 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-

regnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for regnskabsklasse A.  

 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaf-

læggelse for regnskabsklasse A. 

 

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 Eti-

ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-

ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis 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 årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for regnskabsklasse A. 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 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 det-

te. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, 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 revi-

sion, 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 REVISIONSPÅTEGNING 

 

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 

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 udarbejdet, er 

rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat 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 foreningets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-

hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnska-

bet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisi-

onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreninget ikke læn-

gere kan fortsætte driften. 

 

• 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, herun-

der eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

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

den forbindelse overveje, 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 

henhold til årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte 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. 

 

Hørsholm, den 3. marts 2021 

 
KRESTON CM 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
CVR. nr. 39 46 31 13 

 

 

Michel Hansen 
statsautoriseret revisor 
mne31406 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 

Regnskabsgrundlaget 

Årsrapporten for Hørsholm Erhvervs Netværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de nødvendige tilpasninger. 

 

Regnskabet er aflagt i danske kroner. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Indtægter indgår i regnskabet efter periodiseringsprincip, således at huslejeindtægter kontingenter 

m.v. periodiseres over medlemsperioden. 

 

Direkte omkostninger 

I de direkte omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til foredrag og forplejning i for-

bindelse med foredrag. 

 

Lokaleomkostninger 

I lokaleomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til drift af HEN huset, herunder 

småanskaffelser, udstilling og kontorartikler, der direkte relaterer sig til driften af HEN huset. 

 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administrati-

on, herunder omkostninger til bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v. 

 

Skat 

Foreningen er ikke skattepligtig for almindelig medlemsaktivitet, men skattepligtig af erhvervsmæssig 

aktivitet, herunder udlejning af kontorpladser til iværksættere mv. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Deposita mv. måles til kostpris. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 

kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

Note 2020 2019

INDTÆGTER 1 53.100 303.500

Foredrag/medlemsmøder mv. 2 -19.494 -30.292

Lokaleomkostninger 3 -16.543 -194.964

Administrationsomkostninger 4 -50.290 -32.700

ÅRETS RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -33.227 45.544

Renter bank -871 0

ÅRETS RESULTAT FØR SKAT -34.098 45.544

Skat af årets resultat 5 0 0

ÅRETS RESULTAT -34.098 45.544

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -34.098 45.544

Disponeret -34.098 45.544
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Note 2020 2019

Deposita 0 35.752

Finansielle anlægsaktiver 0 35.752

Andre tilgodehavender 6 0 15.836

Forudbetalte omkostninger 2.364 14.779

Tilgodehavender 2.364 30.615

Likvide beholdninger 294.365 267.489

OMSÆTNINGSAKTIVER 296.729 298.104

AKTIVER 296.729 333.856

 

 

PASSIVER 

2020 2019

Egenkapital 1. januar 306.667 261.123

Årets resultat -34.098 45.544

EGENKAPITAL 272.569 306.667

Deposita, lejere 0 7.500

Øvrige skyldige omkostninger 7 24.160 19.689

Kortfristede gældsforpligtelser 24.160 27.189

GÆLDSFORPLIGTELSER 24.160 27.189

PASSIVER 296.729 333.856
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NOTER 

 

2020 2019

1 Indtægter

Kontingenter 46.000 54.500

Husleje, HEN huset 6.100 99.000

Tilskud, Hørsholm Kommune, HEN huset 0 120.000

Tilskud, Hørsholm Kommune, medlemsmøder 0 30.000

Salg af inventar 1.000 0

53.100 303.500

Årligt medlemskontingent pr. medlem 1.000 1.000

2 Foredrag/medlemsmøder mv.

Foredragsholdere 0 14.000

Gaver til foredragsholdere 775 0

Lokaleleje medlemsmøder 2.400 0

Forplejning til medlemsmøder 16.319 16.292

19.494 30.292

3 Lokaleomkostninger

Husleje, HEN huset 5.020 55.220

Fællesudgifter 11.523 111.528

Rengøring 0 21.504

Planter og anden udsmykning 0 4.784

Køkkendrift 0 79

Småanskaffelser 0 749

Flytning af møbler 0 1.000

Kontorartikler til HEN huset 0 100

16.543 194.964
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NOTER 

 

2020 2019

4 Administrationsomkostninger

Bestyrelsesmøder 2.229 334

Forsikringer 4.712 4.619

Kontingenter 200 0

Gaver og repræsentation 2.241 0

Kontorartikler og småanskaffelser 309 0

Porto og gebyr 1.572 3.001

Flyers og andet reklamemateriale 2.337 0

Opbygning af hjemmeside, hosting m.v. 14.546 748

Revisor 6.000 6.000

Bogføringsassistance 2.989 15.986

Regnskabsprogram, Dinero 2.167 2.012

Lokaleleje 10.988 0

50.290 32.700

5 Skat af årets resultat

Året skattebetaling 0 0

0 0

6 Andre tilgodehavender

For meget betalt husleje 0 3.012

Moms 0 12.824

0 15.836

7 Øvrige skyldige omkostninger

Momsafregning 1.127 0

Skyldig revisorhonorar 6.000 6.000

Afregning lejere 0 8.750

Klædefabrikken, mødeudgifter 0 1.939

Opsætning hjemmeside 15.625 0

Bogføringsassistance 1.408 3.000

24.160 19.689

 

 


