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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for LAG Odder-Hedensted.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabskravene i vedtægter og lovgivning.
Vi anser årsrapporten for at give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og årets resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den

2018

Bestyrelse

_________
Bent Sørensen
formand

__________
__
Steen Raagaard
næstformand

___
_________
Peter Altenborg
kasserer

_________
Vagn Mørch Sørensen

__________
__
Margriet de Noord

___
_________
Per Heller

_________
Tanja Møgeltoft Vestergaard

__________
__
Loke Emil Petersen

___
_______ __
Karen Marie Madsen

_________
Jeppe Mouritzen

__________
__
Marianne Hundebøll

___
_________
Torkild Kjeldager Sørensen

Godkendt på foreningen generalforsamling, den

__________
__
dirigent

2018.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til foreningens medlemmer
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Odder-Hedensted for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 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, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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 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
regnskabsbrugerne 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 i 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 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 foreningens
interne kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING


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 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 foreningens 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 årsregnskabet 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 foreningen ikke længere 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 begivenheder 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, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.

Odder, den

2018

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 28 32 01 24

Finn Brogaard
statsaut. revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt

Årsregnskabet for perioden 1/1 – 31/12 2017 for foreningen (Lokal Aktionsgruppe) LAG
Odder-Hedensted er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder.
Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt og balancen er opstillet i
kontoform.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter

Indtægterne omfatter såvel årets modtagne tilskud som forventede modtagne tilskud fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Odder og Hedensted kommuner.

Omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret,
således at afholdte omkostninger, der vedrører det kommende regnskabsår, er i balancen
opført som periodeafgrænsningsposter under aktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

BALANCEN
Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver og passiver omfatter afholdte
omkostninger og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gælden er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2017
Note

2017

2016

1

Tilskud Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

284.780

404.793

2

Koordinatorer

248.513

311.816

3

Øvrige administrationsudgifter

53.080

99.720

Omkostninger i alt

301.593

411.536

Resultat før afskrivninger og renter

-16.813

-6.743

0

0

-16.813

-6.743

0

0

-16.813

-6.743

Afskrivninger
Resultat før renter
Renter
ÅRETS RESULTAT
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
Note

2016

Likvide beholdninger

499

26.232

Omsætningsaktiver

499

26.232

AKTIVER I ALT

499

26.232

4.366

11.109

Årets resultat

-16.813

-6.743

Egenkapital 31/12 2017

-12.447

4.366

Skyldige omkostninger

12.946

21.866

Gældsforpligtelser i alt

12.946

21.866

499

26.232

PASSIVER
Egenkapital 1/1 2017

4

PASSIVER I ALT
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NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN
Note

2016

1

Tilskud Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Der er alene modtaget a’contobetalinger for året 2017,
som senere vil blive reguleret i såvel positiv som negativ retning.

2

Koordinatorer
Honorar Susanne Ernst
Honorar Kvalital v/Fritz Kristiansen

3

4

Øvrige administrationsudgifter
IT-udgifter
Kontorhold og gebyrer
Abonnementer
Revision
Kursus og mødeudgifter
Bestyrelsesmøder
Markedsføring, annoncering
Kørselsgodtgørelse bestyrelsen
Leje lokaler
Odder Messe

Skyldige omkostninger
Skyldig annoncering
Skyldig kørsel bestyrelsen
Skyldig revision
Skyldig TDC og bredbånd

0721/regnO-H/2017/årsr/fb/jgj

46.540
201.973

64.829
246.987

248.513

311.816

8.992
4.508
5.353
11.750
6.232
0
16.245
0
0
0

27.649
2.043
998
10.000
8.096
9.433
25.753
1.947
918
12.883

53.080

99.720

0
0
12.500
446

8.076
844
12.500
446

12.946

21.866

