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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2009 for Foreningen BaneBranchen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 15. april 2010
Bestyrelse:

Peter Sonne
formand

Eva Rindom

Steen Nørby Nielsen

Lars Reeh Andersen

Jesper Rasmussen

Claus Rehfeld Moshøj

Lars Forsting

Tonni Christiansen
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Påtegninger
Den uafhængige revisors påtegning
Til medlemmerne i Foreningen BaneBranchen
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen BaneBranchen for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2009, side 7 - 12. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter
årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige
efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der
giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
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 grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Påtegninger
Den uafhængige revisors påtegning
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

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.
København, den 15. april 2010
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kurt Gimsing
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Foreningen BaneBranchen
c/o Bombardier, att: Peter Sonne
Stamholmen 193
2650 Hvidovre
Telefon:
Hjemmeside:

51 52 59 58
www.banebranchen.dk

CVR-nr.:
31 35 32 97
Stiftet:
28. februar 2008
Hjemstedskommune: København
Regnskabsår:
1. januar - 31. december

Bestyrelse
Peter Sonne (formand)
Eva Rindom (næstformand)
Steen Nørby Nielsen
Lars Reeh Andersen
Jesper Rasmussen
Claus Rehfeld Moshøj
Lars Forsting
Tonni Christiansen

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Borups allé 177
2000 Frederiksberg

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den. 15. april 2010 hos Trafikstyrelsen.
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Ledelsesberetning
Beretning
Foreningens formål
Foreningen er stiftet den 28. februar 2008. Stifterne omfatter repræsentanter fra
infrastrukturforvaltning, jernbaneoperatører, trafikselskaber, myndigheder, rådgivere,
entreprenører, leverandører mv. Baggrunden for foreningens stiftelse er, at det stigende
aktivitetsniveau i jernbanesektoren har medført et stigende behov for jernbanefaglige
kompetancer.
Formålet med foreningen er at medvirke til at opbygge og støtte gennemførsel af en
studielinje på DTU rettet mod jernbanesektoren, samt understøtte uddannelse inden for
sektoren generelt.
Endvidere er det foreningens formål at udbrede information om aktiviteter på
jernbaneområdet med betydning for kompetenceudvikling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Aktiviteterne i Foreningen BaneBranchen gennem 2009 har til forskel fra sidste år været
præget af drift. Foreningen støtter DTU studielinjen og aktiviteter deromkring, og der ses
frem til de første dimmitenter i sommeren 2010.
Der har været afholdt:
•
•
•
•

4 bestyrelsesmøder
1 jernbanekonference
1 medlemsarrangement
Flere møder med DTU om udvidelser af studiemulighederne, særligt på anlægsområdet

Derudover har foreningens hjemmeside gennemgået en kraftig opgradering der dog først er
endelig idriftsat i starten af 2010.
Foreningen har fået 1 nye guldmedlemmer i 2009
Årets resultat på 41 tkr. foreslås overført til kontoen for overført resultat.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsrapporten er der ikke indtruffet
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på årsrapporten.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Foreningen BaneBranchen for 2009 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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.
Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes 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.

Indtægter
Indtægter indregnes på tidspunktet for indbetalingen. Der foretages periodisering af
væsentlige indtægter. Indtægter i form af kontingenter fra foreningens medlemmer indregnes
i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter mv.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurderinger af aktivernes forventede brugstider:
Software 2 år
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note 2009

2008
tkr.

Kontingent
DTU-tilskud til baneuddannelse
Andre eksterne omkostninger
Indtægter fra seminar
Omkostninger til seminar

1

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver

3

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2

Årets resultat

944.400
-729.278
-82.810
378.230
-397.144

739
-371
-42
0
0

113.398
-72.500

326
-36

40.898
1.260
-976

290
2
0

41.182

292

41.182

293

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2009

2008
tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Software

3
36.250

109

36.250

109

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

502.369

580

AKTIVER I ALT

538.619

689

Anlægsaktiver i alt
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2009

2008
tkr.

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter
PASSIVER I ALT
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333.717

293

31.250
173.652

25
371

204.902

396

538.619

689
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2009

2008
tkr.

1

2

3

Kontingent
Medlemskontingent A
Medlemskontingent B
Medlemskontingent C

744.000
200.000
400

564.000
175.000
200

944.400

739.200

1.260

2.337

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra bank

Immaterielle anlægsaktiver
Software
Kostpris 1. januar 2009

145.000

Afskrivninger 1. januar 2009
Årets afskrivninger

36.250
72.500

Afskrivninger 31. december 2009

108.750

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009

36.250

Afskrives over

2 år

2009

2008
tkr.

4

Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Overført, jf. resultatdisponering

292.535
41.182

0
292.535

Egenkapital 31. december

333.717

292.535

r0009 EBK 011819.cw

12

