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AKTIVerhverv

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  for  AKTIVerhverv.

Årsrappoi:ten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansielle  stining  pr. 31.12.19  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstines  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Egtved,  den  17.  februat  2020

Martin  H. Lund

Yvonne

ffia'stformand  rer,

Sekretær

Svend  Erik  Andersen
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AKTIVerhverv

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i AKTIVerhverv

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for AKTIVerhverv  for regnskabsåzet  01.01.19  - 31.12.19,  der

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

skabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansielle  stining  pr. 31.12.19  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  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 uafhængige  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  forpligl.elser  i henhold  til  disse  regler  og

krav.  Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstiækkeligt  og egnet  som

grundlag  for  vores  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbeldelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  billede  :i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  vaesentlig

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  elIler 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  elIler 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  ø overensstemmelse  med  internationale

standarder  om revision  og de yderngere  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  ellei: 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 gældende  1 Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  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  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  væsentlig  fejlinformalaon  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.

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

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstaendighederne,  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.

*  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 vaesentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe

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

en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  rev:isionspåtegning  gøre  opmærksom  på  oplysnin-

ger herom  i årsregnskabet  ener, 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  eller  forhold  kan

dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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AKTIVerhverv

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en sådan  måde,  at dez gives  et  retvisende  binede  heraf.

Vi kommunikerez  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydehge  revisionsmaessige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og  vi  udtrykkez  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tilknytrung  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvai:  at laese ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse  ovezve3e,  om ledelsesberetningen  er vaesentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved revisionen  eller på anden  måde  synes  at

indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i 1edelsesberetningen.

Kolding,  den  17.  februar  2020

BDO  Statsautoriseret

revisionsaktieselskab

Frank  Barrit

Statsaut.  revisor
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AKTIVerhverv

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Forerungens  aklaviteter  består  i at arbejde  for vækst  og udvikling  i Vejle  Ådal,  primært  til

gavn  for  erhvervshvet.

Usikkerhed  ved  indregning  og  måling

Der  er ikke  forekommet  usikkerhed  ved  indregning  og  måling  i årsrapporten.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.19  - 31.12.19  udviser  et zesultat  på DKK  38.455  mod  DKK

673  for  tiden  01.01.18  - 31.12.18.  Balancen  viser  en egenkapital  på  DKK  294.304.

Bestyelsen  finder  årets  resultat  tilfredsstinende.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  haendelser.
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AKTIVerhvenr

Note

1 Nettoomsætning

2 Direkte  omkostninger

Bruttofortjeneste  I (34,4%  - 12,1%)

3 Salgsomkostninger

4 Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Årets  resultat

[3EIEnHOLm
SKABER  BALANCE

Resultatopgørelse

2019

DI(K

2018

DKK

218.510 330.510

-143.329 -290.570

75.181 39.940

-22.199

-14.527

-19.855

-19.412

-36.726 -39.267

38.455 673
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AI(TIVerhvetv

AKTIVER

Note

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

5 Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Indestående  i kredit:institutter

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

€ EIEnHOLm
VI SKABER  BALANCE

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

o

9.237

31.250

1.621

9.237 32.871

290.623 230.138

290.623 230.138

299.860 263.009

299.860 263.009



AKTIVerhverv

PASSIVER

Note

Egenkapital

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

6 Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

[3EIEnHOLm

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

255.849

38.455

255.176

673

294.304 255.849

5.556

o

5.297

1.863

5.556 7.160

5.556 7.160

299.860 263.009
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AKTIVerhverv

1.  Nettoomsætning

Kontingenter

Deltager  betaling  arrangementer

Deltagerbetaling  Aktivnet

Tilskud  til  arrangementer

Kontingent  AKTIVnet

I alt

2.  Direkte  omkostninger

Arrangementer

Knøw  Prisen

AKTIVnet

I alt

3.  Salgsomkostninger

Gaver  og blomster

Mødeomkostninger

Annoncer

I alt

€ EIEnHOLm
SKA8ER  BALÅN(:I

Noter

2019

DKK

2018

DKK

81.370

24.940

17.700

o

94.500

218.510

76.000

107.800

13.200

25.000

108.510

330.510

35.867

o

107.462

143.329

128.284

50.605

111.681

290.570

1.667

16.782

3.750

22.199

3.363

15.906

586

19.855
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AKTIVerhverv

4.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

EDB  omkostningex

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar

Revisorhonorar,  regulering  fra  sidste  år

Kontor  assistance

Kontingenter

I alt

5.  Andre  tilgodehavender

Moms

I alt

6.  Anden  gæld

Andre  skyldige  omkostninger

I alt

[3EIEnHOLm
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Noter

2019

DKK

2018

DKK

29

2.028

1.430

4.390

o

6.650

o

14.527

o

2.693

1.124

4.255

1.840

8.400

1.100

19.412

9.237

9.237

1.621

1.621

o

o

1.863

1.863
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AKTIVerhverv

Noter

7.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  ø regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtaegter  1 takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

vaerdiregulennger  af finansielle  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  hgele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivrunger  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  værd:i  kan  måles  pål'ideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

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

enkelt  regnskabspost.

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

årsrapporten  aflaegges,  og  som  be-  ener  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  eksklusxv  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,  gavez  og  blomster,  samt

mødeomkostninger  i  forbindelse  med  bestyrelsesmøder  og  generalforsamling,  samt

kontoromkostninger,  kontingenter,  regnskabsassistancå  og  revisor.

[3E1EnH0Lm
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AKTIVerhvenr

Noter

7.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et selvstændigt  skattesubjekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i årsregn-

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

taren/kommanditisterne  og  komplementaren.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  51 imødegåelse  af  tab  opgøres  på  grundlag  af en  individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en  ob)ektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er vaerdiforringet.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

Gældsforpligtelser

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

dens  pålydende  værdi.
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