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AKTIVerhverv

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17  for  AKTIVerhverv.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og  finansiene  stining  pr. 31.12.17  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.17  - 31.12.17.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  genera1forsam1ingens  godkendelse.

Eglved,  den  6. februar  2018

Martin  H. Lund

F

ensen

Clas  Sørensen  Fi  B.  idt
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AKTIVerhverv

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i AKTIVerhvenr

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for  AKTIVerhverv  foz regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17,  der

omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregn-

skabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  biIllede  af foreningens  aki.iver,

passiver  og finansielle  stining  pr. 31.12.17  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17  i overensstemmelse  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 uaft"iængige  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  revisionsbevis  er tilstrækkeIligt  og  egnet  som

grundlag  for  vores  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  binede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  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  fortsætte  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,  indstine  driften  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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AKTIVerhverv

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

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

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  og  at afgive  en revi-

sionspåtegning  med  en konklusion.  Høj grad  af sikkerhed  er et højt  niveau  af sikkerhed,  men

er ikke  en garanti  for, at en revision,  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.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  eller  fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes, at de enkeltvis  ener samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af årsregnskabet.

Som led i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om

revision  og  de  yderligere  krav,  der  er geeldende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  veesentlig  fejlinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  eller  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshand1inger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

ø 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  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om foreningens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at der  er

en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på  oplysnin-

ger herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener forhold  kan

dog  medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  drift.en.
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AI(TIVerhverv

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø Tager  vi sti]ling  til den  sar'nlede  præsentataon,  struktui  og ind}iold  af årsxegnskabet,  hei-

uncler  noteoplysningerne,  samt  om årszegnskabet  afspejler  cle underliggei'ide  Liai'isaktio-

ner  og begivenhecJet  på  en sådan  måde,  at der  <)ives  et retviseride  billede  )seraf.

Vi ko+nmunikere+  med  den <ivetst.e  ledelse  om LilandJ; andet  deL plarilagte  o'rnfang  og den

i.idsn'iæsstge  placern'ig  af revisionen  samt  bctyde]ige  tevisionstnæssige  obscrvationeh,  her-

under  evei-ithiel]e  I-ietydelitge  mang)e'r  i intern  knnt:ro1,  som  V] identificerer  rinder  revisionen

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ]edelsesberetningen

Voies  ko+'iklus'ion  olll  årsre(lnskabet  oinfalter  ikke  lede]sesbeiel;ningen,  o(l  vi u.c'llrykkey  ingen

fcirm  for konklusion  n'ied  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

Itilknyl.mng  til vores  revision  ai'tårsregnskabel.  er det  vores  ansvar  at læse ledelsesbeøeLnin-

geri  og i den  forbindelse  overveje,  oi-n leclelsesberetningeri  er væsentligt  inkonsisi.ent  n-ied  åøs-

tegnskaLiet  eller  voies  viden  opnået  ved  revisionei'i  ellet  på ancieri  måde  synes  at indeliolde

væsentlig  fel]information

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om leclelsesherm.ningen  mdeholder  krævede  op1ys-

mnger  i t'ienhold  tal åzsregnskabsloven.

Baserel  på clet udførte  arL>ejde  er del  vt-ires  op[at.telse,  at. ledelsesbt-irer.nirigen  er i overens-

stemmelse  med  årshegnskahet  og er uclarbejdet  i overensstemmelse  ined  åysregnskabs-

lovens  krav  Vi har ikke  fundel:  væseritlig  fellinformation  i ledelses)»eretningen

Kolding,  den  6 februar  2018

Beierholm

Skatsauion.ai=tet  Revisioniipaitneriie]aliab

C'  - -' ? 8S) 5"l FiR

Niels  Christian  Bo

Statsaut.  reviso+
M'NE-rt  26753



AXTIVerhverv

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  aktiviteter  består  i at arbejde  for  vækst  og udvikling  i Vejle  Ådal,  primært  til

gavn  for  erhvervsIlivet.

Usikkerhed  ved  indregning  og  måling

Der  er ikke  forekommet  usikkerhed  ved  indregning  og  måIling  i årsraporten.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.17  - 31.12.17  udviser  et  resultat  på  DKK  -26.366  mod  DKK

632  for  tiden  01.01.16  - 31.12.16.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  255.175.

Bestyrelsen  finder  årets  resultat  mindre  tilfredsstilIlende.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  haendelser.
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AKTIVerhverv

Note

1 Nettoomsætning

2 Direkte  omkostninger

Bruttofortjeneste  I (8,7%  - 28,3%)

3 Salgsomkostninger

4 Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Finansielle  indtægt.er

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Resultatopgørelse

2017

DKK

2016

DKK

195.930

-17E1.B47

162.174

-116.221

17.083

- 20.722

- 22.727

45.953

- 22.597

- 22.835

-43.449

o

o

-45.432

Ill

Ill

-26.366 632



AKTIVerhverv

AKTIVER

Note

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

5 Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Indestående  i kreditinstitutter

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

1.775

16.565

18.340

243.491

243.491

261.831

261.831

o

11.572

11.572

276.051

276.051

287.623

287.623
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AXTIVerhverv

PASSIVER

Note

Egenkapital

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Gaeld  til  øvrige  kreditinstitutter

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

6 Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

281.541

-26.366

280.909

632

255.175 281.541

o

3.906

2.750

72

3.484

2.526

6.656 6.082

6.656 6.082

261.831 287.623
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AKTIVerhverv

1.  Nettoomsætning

Kontingenter

Deltager  betaling  arrangementer

Deltagerbetaling  Aktivnet

Kontingent  AKTIVnet

I alt

2.  Direkte  omkostninger

Arrangementer

Annoncering  Vingstedmesse

Diverse  omkostninger  Vingsted

Diverse  omkostninger  m/moms  Vingsted

AKTIVnet

I alt

3.  Salgsomkostninger

Gaver  og  blomster

Mødeomkostninger

Annoncer

I alt

Noter

2017

DKK

2016

DKK

73.130

20.500

13.500

88.800

195.930

67.040

o

o

95.134

162.174

38.635

o

538

27.500

112.174

178.847

20.710

6.756

o

IO

88.745

116.221

2.756

15.251

2.715

20.722

3.062

13.122

6.413

22.597
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AKTIVerhverv

4.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

EDB  omkostninger

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar

Regnskabs-  og  bogholderimæssig  assistance

Kontingenter

I alt

5.  Andre  tilgodehavender

Moms

I alt

6.  Anden  gæld

Andre  skyldige  omkostninger

I alt

Noter

2017

DKK

2016

DKK

o

3. 688

239

4. 750

12.950

1.IOO

22.727

700

7.007

303

6. 550

7.175

I.IOO

22.835

16.565

16.565

11.572

11.572

2.750

2.750

2.526

2.526
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AKTIVerhverv

Noter

7.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.  Herudover  har virksomheden  valgt. at følge  reglerne  for  klasse  B om

ledelsesberetning,  jf. årsregnskabslovens  § 77.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansiene  aktiver  og forpligt.elser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  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  pålideligl;.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser

til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risikoovergang  til  køber  har

fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret.  Nettoomsaetning  indregnes  eksklusiv  moms

og med  fradrag  af rabatter  i forbindelse  med  salget.

Direkte  omkostninger

Direkte  omkostninger  indeholder  omkostninger  til  Vingstedmessen,  samt  arrangementer

vedrørende  AKTIVerhverv  og  AKTIVnet.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  annoncer,  gaver  og blomster,  samt

mødeomkostninger  i  forbindelse  med  bestyrelsesmøder  og  generalforsamling,  samt

kontoromkostninger,  kontingenter,  regnskabsassistance  og  revisor.
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AKTIVerhvertr

Noter

7.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindteegter  og  renteomkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et  selvsteendigt  skattesubjekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i årsregnska-

bet, idet  aktuel  og udskudt  skat  påhviler  interessenterne/kapitalejerne  og komplemen-

taren/kommanditisterne  og  komplementaren.

BALANCE

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt.

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  foreningens  realiserede  afkast  af et aktiv  ener  en  gruppe  af akt.iver  er lavere  end  forven-

tet,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på veerdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af  hvert  enkelt

akt.iv  henholdsvis  hver  gruppe  af  aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmaessige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af  de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen  af  aktivet  ener aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af  aklivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.
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AKTIVerhverv

Noter

7.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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