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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Fonden VisitAarhus.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Aarhus, den 22. april 2020
Direktion

Pia Lange Christensen

Bestyrelse

Sten Tiedemann
formand

Astrid Gade Nielsen
næstformand

Terje S. Vammen

Lars B. Jørgensen

Jan Beyer Schmidt-Sørensen

Nina Smith

Lone Mark Daubjerg
medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Fonden VisitAarhus og fondsmyndigheden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden VisitAarhus for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 regnskabet”. Vi er uafhængige af fonden 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 tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen 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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grund-
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lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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 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 forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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 professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 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 udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af fondens 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 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 fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden
ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 22. april 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
mne21408
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Generelle oplysninger om fonden
Fonden

Fonden VisitAarhus
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Telefon: 87 31 50 10
Hjemmeside: www.visitaarhus.com
CVR-nr.: 17 57 93 39
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 15. januar 1994
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelse

Sten Tiedemann, formand
Astrid Gade Nielsen
Terje S. Vammen
Lars B. Jørgensen
Jan Beyer Schmidt-Sørensen
Nina Smith
Lone Mark Daubjerg

Direktion

Pia Lange Christensen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Fondens formål
Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme af turismen i Aarhus-regionen og at gennemføre den
overordnede koordinering af markedsføringen og produktudviklingen for dette område. Fonden skal
markedsføre Aarhus-regionen såvel nationalt som internationalt og skal med henblik herpå, i videst muligt
omfang, inddrage lokale virksomheder, institutioner og andre med tilknytning til og interesse i turismen.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Fondens resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på DKK 264.950, og fondens balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på DKK 3.820.916.
Fonden forventede ved udgangen af 2018 et mindre overskud for regnskabsåret 2019. Ledelsen anser årets
resultat for tilfredsstillende, når man tager udviklingen i VisitAarhus i 2019 i betragtning. VisitAarhus har
en fornuftig egenkapital, som afspejler VisitAarhus' nye omfang og højere aktivitetsniveau.
Resultatskabelsen
Vokseværk i VisitAarhus
2019 blev et skelsættende år i VisitAarhus, som forberedte en udvidelse fra én til otte kommuner i
forlængelse af erhvervsfremmereformen og den nye lovgivning på turismeområdet. Ved årets begyndelse
blev der truffet beslutning om, at Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommuner har til hensigt at indgå i
VisitAarhus, og i sommeren 2019 besluttede Silkeborg Kommune også, at man ønsker at træde ind i
destinationsfællesskabet. I efteråret 2019 blev der desuden indgået aftaler og lavet resultatkontrakter med
Skanderborg, Randers, Viborg og Favrskov Kommuner, som alle bliver en del af VisitAarhus pr. 1. januar
2020.
Dette skaber et stærkt fundament for fremtiden, hvor VisitAarhus er det største destinationsselskab
udenfor hovedstaden målt på turismeomsætning, geografi og organisation.
Rekord i overnatninger
2019 blev på flere områder et rekord-år i VisitAarhus. Gæsterne strømmer fortsat til Aarhus, og byens
hoteller har igen sat rekord med over 932.106 overnatninger i 2019, og det er over 39.000 flere end i 2018.
Det betyder, at momentum efter kulturhovedstadsåret i 2017 er holdt.
I Silkeborg gav satsningen som Danmarks Outdoor Hovedstad bonus, og det blev rekordår for turismen
med en stigning i overnatningstallet på over 8%. På Djursland nåede turismen en magisk grænse med over
én million overnatninger i feriehuse i 2019. Aarhusregionen har ca 70% danske turister og 30%
internationale turister. Stigningen i overnatningstallet er primært båret af danske gæster.
International profilering
VisitAarhus faciliterer og koordinerer den internationale turismeprofilering af Aarhusregionen som
turistdestination. Det har blandt andet i 2019 medført, at der er koordineret besøg for mange
internationale journalister samt gennemført markedsføring på de primære markeder: Danmark, Tyskland,
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Norge, Sverige, Holland og Storbritannien. VisitAarhus har i 2019 gennemført markedsføringsaktiviteter i
samarbejde med bl.a. VisitDenmark, SAS, Stena Line og Color Line.
Flere internationale konferencer
Arbejdet med at vinde internationale konferencer er i de senere år blevet skærpet i regi af VisitAarhus. Det
har stor betydning for byens internationale udvikling for tiltrækning af talent og for bosætning. I 2019 var
Aarhus vært for 41 internationale konferencer, og det forventes, at byen placeres omkring top 100 i verden
blandt kongresdestinationer på ICCA’s verdensrangliste.
Internationale erhvervsturister har det højeste gennemsnitlige døgnforbrug, og de internationale
konferencer bidrog i 2019 med ca. 24.500 roomnights og en turismeomsætning på ca. 95 mio. kr. Aarhus
var i 2019 værtsby for flere større kongresser såsom AAL Forum og IoT- week og prestigefulde events
såsom Michelin Nordic Guide.
Et mindre fald i krydstogtsanløb
Aarhus er fortsat en attraktiv krydstogtsdestination med mange anløb. I 2019 oplevede VisitAarhus dog et
mindre fald i antallet af anløb fra 41 i 2018 til 32 i 2019. Dette skyldes, at ét rederi valgte en anden
destination end Aarhus i 2019. Fra 2020 og frem stiger antallet af anløb dog støt, og der er således allerede
planlagt 52 anløb i 2021.
VisitAarhus' opgave ved anløb er at sikre professionel gæsteservice og velkomst på kajen, brande Aarhus
som attraktiv krydstogtsdestination samt lave opsøgende salg til rederier sammen med Aarhus Havn.
Indsatsen kommer hele Aarhusregionen til gavn, da der ved anløb er guidede busture til bl.a. veteranbanen
i Vrads, Nationalpark Mols Bjerge, Gl. Estrup med mere.
Turistinformation og gæsteservice
Strategien for gæsteservice i Aarhus gælder hele den nye Aarhusregion i fremtiden. VisitAarhus møder
gæsterne, hvor de i forvejen er - f.eks mobilt i sæsonen med guider på christianiacykler eller med
besøgstrailer. Derudover har VisitAarhus i 2019 haft aftaler om fysisk turistinformation på bl.a. DOKK1 i
Aarhus, Fregatten Jylland i Ebeltoft og Silkeborg Bibliotek.
Turistinformationen foregår i stadig højere grad digitalt, og VisitAarhus' digitale platforme hjælper
gæsterne med relevant information før og under besøget. Desuden klæder VisitAarhus medarbejderne i
turisterhvervet på til at yde den bedste service overfor gæsterne bl.a. via receptionistchefnetværket i
Aarhus.
Tilløb til digitalt kvantespring
VisitAarhus har påbegyndt en gennemgribende digital forandringsproces, som vedrører alle
organisationens kerneopgaver og forretningsområder. Ambitionen er, at VisitAarhus skal være kendt som
førende digital destination, og der er med projektet DigitalEX og en opnået medfinansiering fra
Erhvervsfremmebestyrelsen på 5. mio. kr. dedikeret ressourcer til opgaven.
I 2019 er der arbejdet intenst på at konsolidere vores online tilstedeværelse og gentænke kunderejser og

7

Ledelsesberetning
brugervenlighed i opbygning og strukturering af vores sites. Fokus har været at styrke temaer og
sammenhænge på tværs af egne såvel som samarbejdspartneres platforme. Se til eksempel:
www.visitaarhusregionen.dk
Redegørelse for god fondsledelse
Skema for "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77 a" samt oplysninger om
fondens bestyrelsesmedlemmer kan findes på fondens hjemmeside via link:
https://www.visitaarhusregionen.dk/om-visitaarhusregionen/visitaarhus/visitaarhus-bestyrelse
Der henvises til note 2 vedrørende oplysninger om aflønning.
Redegørelse for uddelingspolitik
Fonden foretager ikke uddelinger, hvorfor der ingen eksplicit politik er herfor.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
VisitAarhus' forventninger til fremtiden bliver påvirket negativt som følge af Covid-19 udbruddet, og de
tiltag som regeringerne i det meste af verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet.
VisitAarhus forventede før Covid-19 udbruddet en omsætning på 61 mio. kr. og et positivt resultat på
272.000 kr. Turismebranchen er hårdt ramt af krisen, og det er forventningen, at mange partnere ikke vil
være i stand til at betale VisitAarhus for de aftalte ydelser. Dermed er der risiko for, at omsætning og
indtjening vil falde som konsekvens af Covid-19. Ledelsen foretager løbende tilpasning af
aktivitetsniveauet, og tidsperspektivet bliver afgørende. Ledelsen henviser til omtale i note 1 omkring
ledelsens forventede påvirkning på fonden fremadrettet.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger

2

2019

2018

DKK

DKK

28.763.199

29.359.160

-17.004.298

-17.409.878

11.758.901

11.949.282

-11.888.030

-10.204.667

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-137.216

-178.884

Resultat før finansielle poster

-266.345

1.565.731

Finansielle indtægter

3

63.467

57.211

Finansielle omkostninger

4

-62.072

-149.301

-264.950

1.473.641

0

0

-264.950

1.473.641

-264.950

1.473.641

-264.950

1.473.641

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

DKK

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

319.385

314.859

Materielle anlægsaktiver

319.385

314.859

Kapitalandele i associerede virksomheder

342.574

285.908

Andre værdipapirer og kapitalandele

86.240

103.120

Andre tilgodehavender

184.483

174.683

Finansielle anlægsaktiver

613.297

563.711

Anlægsaktiver

932.682

878.570

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.434.652

1.271.954

Andre tilgodehavender

3.787.031

2.977.308

188.004

424.638

Tilgodehavender

5.409.687

4.673.900

Likvide beholdninger

6.188.740

5.995.414

Omsætningsaktiver

11.598.427

10.669.314

Aktiver

12.531.109

11.547.884

Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december
Passiver
Note

Grundkapital

2019

2018

DKK

DKK

300.000

300.000

3.520.916

3.785.866

3.820.916

4.085.866

Anden gæld

348.980

0

Langfristede gældsforpligtelser

348.980

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

375.721

1.545.611

Anden gæld

2.714.579

2.577.613

Periodeafgrænsningsposter

5.270.913

3.338.794

Kortfristede gældsforpligtelser

8.361.213

7.462.018

Gældsforpligtelser

8.710.193

7.462.018

12.531.109

11.547.884

Overført resultat
Egenkapital

5

Passiver
Begivenheder efter balancedagen

1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

6

Nærtstående parter

7

Anvendt regnskabspraksis

8

11

Noter til årsregnskabet
1

Begivenheder efter balancedagen
Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at ”lukke landene
ned”, får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en
begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019) og udgør derfor en ikke-regulerende
begivenhed for fonden. Ledelsen følger udviklingen nøje, men det er for tidligt at kunne udtale sig om, hvorvidt
og i givet fald hvilken effekt Covid-19 vil have på omsætningen og indtjeningen i 2020. Ledelsen har vurderet
likviditetsvirkningen, og det er ledelsens vurdering, at fondens likviditet er tilstrækkeligt ud fra de p.t. forventede
tidsfrister for genåbningen af Danmark og de muligheder, der ses for tilpasning af aktiviteten. Ledelsen forventer
dog, at udviklingen i omsætning og indtjening vil blive påvirket negativt.

2

2019

2018

DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

10.220.175

8.844.232

Pensioner

1.378.485

1.136.961

Andre omkostninger til social sikring

163.118

131.430

Andre personaleomkostninger

126.252

92.044

11.888.030

10.204.667

1.166.030

1.245.217

158.961

158.025

1.324.991

1.403.242
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Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
Bestyrelseshonorar 2019:
Navn
Sten
Tiedemann

Bestyrelseshonorar fra
Fonden VisitAarhus

3

72.255

Terje
Vammen
14.451

Jan Beyer
SchmidtSørensen

Lars
Bernhard
Jørgensen

14.451

14.451

Astrid
Gade
Nielsen

Nina
Smith

14.451

14.451

Lone
Mark
Daubjerg
14.451

2019

2018

DKK

DKK

Finansielle indtægter
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver

63.467

57.211

63.467

57.211
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4

5

2018

DKK

DKK

Finansielle omkostninger
Nedskrivning af finansielle aktiver

16.880

90.160

Andre finansielle omkostninger

45.192

59.141

62.072

149.301

Egenkapital
Grundkapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

300.000

3.785.866

4.085.866

0

-264.950

-264.950

300.000

3.520.916

3.820.916

2019

2018

DKK

DKK

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

6

2019

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

0

22.615

0

22.615

Lejeforpligtelse vedr. husleje, uopsigelighedsperiode 12 mdr.

767.000

968.000

Lejeforpligtelse, udløb pr. 28. februar 2022

205.000

331.000

20.265

10.400

Lejeforpligtelse vedr. leje af p-pladser, uopsigelighedsperiode 4 mdr.
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7

Nærtstående parter

Leje af kontorfaciliteter, årlig leje inkl. forbrug TDKK 1.290, udlejes af associeret virksomhed ErhvervsCentrum
Aarhus ApS. Lejeaftalen er indgået på markedsmæssige vilkår. Transaktionerne er foretaget på markedsvilkår.
Fonden VisitAarhus har i 2019 betalt én af fondens bestyrelsesmedlemmer for ekstraordinær assistance og
rådgivning i relation til udførelse af fondens aktiviteter. Bestyrelsesmedlem Lars B. Jørgensen har modtaget
honorarer på samlet TDKK 63. Aftale om assistance er indgået på markedsvilkår.
Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra normalt ledelsesvederlag, som er oplyst i note 2, været
gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere, associerede virksomheder eller
andre nærtstående parter.

14

Noter til årsregnskabet
8

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden VisitAarhus for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle 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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, 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.
Leasing
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer og ydelser indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer
eller ydelser er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå fonden.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til afholdelse af arrangementer, projekter mv.
samt distribution, salg, markedsføring, lokaler, administration mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger bortset fra
lønninger, som direkte kan relateres til arrangementer, projekter mv.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt tab/gevinst
ved salg af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Der indregnes ikke skat af årets resultat, idet Fonden VisitAarhus har modtaget tilladelse til at indgive
erklæringsskema fremfor selvangivelse, jf. fondsbeskatningslovens § 15, stk. 3, nr. 3.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Restværdi er fastsat til DKK 0 for de nuværende aktiver.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der
måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita vedrørende leje af kontorfaciliteter.

17

Noter til årsregnskabet
8

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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