LAG Nord
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
CVR-nr. 35 96 70 79

Årsrapport for 2016

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
BEIERHOLM – medlem af RSM International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Dronninglund
Slotsgade 29
9330 Dronninglund

Tel.: 98 84 12 33
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

LAG Nord

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger m.v.

3

Ledelsespåtegning

4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

5-7

Resultatopgørelse

8

Balance

9

Anvendt regnskabspraksis

10 - 11

Noter

12 - 15

2

LAG Nord

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen
LAG Nord
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon: 21 77 36 08
Hjemsted: Aalborg
CVR-nr.: 35 96 70 79

Bestyrelse
Frode Thule Jensen, formand
Ivan Leth
Jette Løgsted
Birthe Løgtved
Finn Risom
Lars Mellemkjær
Jens Holmsberg
Peder Key Kristiansen
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Jacob Vilhelmsen
Poul Berg
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Søren B. Sørensen
Peter Hvid Jensen
Mogens Berg
Brian Kjær
Mette Harddam
Jens Andersen
Peter H.S. Kristensen
Keld Emil Damsgaard
Børge Bech
Morten Bjerg Jakobsen
Henrik Buchhave

Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut
Nordjyske Bank Erhverv
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LAG Nord

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 for LAG Nord.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thorup, den 28. marts 2017
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i LAG Nord

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Nord for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16, der
omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget budgettal i regnskabet. Budgettet har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse
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.

5

LAG Nord

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 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.
• 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.
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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.

Dronninglund, den 28. marts 2017
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jane Holm Jensen
Statsaut. revisor
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Resultatopgørelse

Note

2016
DKK

2015
DKK

2

Tilskud

737.330

766.626

3

Kat. 1 lønudgifter m.v.
Kat. 2 information
Kat. 3 a. øvrige driftsudgifter
Kat. 3 b. kompetenceudvikling og kursus

-549.814
-11.155
-175.461
-900

-596.901
-17.383
-146.488
-5.854

0

0

4
5
6

Årets resultat
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Balance

AKTIVER
31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

Andre tilgodehavender

57.641

115.869

Tilgodehavender i alt

57.641

115.869

Likvide beholdninger

383.061

229.311

Omsætningsaktiver i alt

440.702

345.180

Aktiver i alt

440.702

345.180

0

0

440.702

345.180

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

440.702

345.180

Gældsforpligtelser i alt

440.702

345.180

Passiver i alt

440.702

345.180

Note

7

PASSIVER

Egenkapital i alt
8

Anden gæld
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A.
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 finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 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.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med tilsagnsskrivelserne og reguleres for uforbrugte midler.

Omkostninger
Personaleomkostninger omfatter gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
Øvrige omkostninger er fordelt på de kategorier, som tilskud bevilges til og omfatter de omkostninger, der vedrører året.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCE
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Noter

1. Foreningens hovedaktivitet
Foreningens aktivitet består i at fremme den lokale landdistriksudvikling.

2016
DKK

2015
DKK

939.874
-134.544

904.485
-204.859

-68.000

67.000

737.330

766.626

Gager
Ændring i feriepengeforpligtelse
Pensioner
ATP-bidrag
Andre omkostninger til social sikring

462.453
1.000
80.330
3.408
2.623

454.920
57.000
79.800
3.240
1.941

I alt

549.814

596.901

Annoncer
Hjemmeside

11.155
0

14.880
2.503

I alt

11.155

17.383

2. Tilskud
Tilskud i henhold til tilsagnsskrivelse
Uforbrugte midler (2016/2015)
Periodisering af tilskud kommende år (dækning af skyldige
omkostninger)
I alt

3. Kat. 1 lønudgifter m.v.

4. Kat. 2 information
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Noter

2016
DKK

2015
DKK

6.839
928
6.699
2.056
1.721
26.375
1.872
600
56.177
3.148
2.310
3.976
26.760
0
36.000

5.928
397
3.959
1.390
1.399
20.000
1.939
2.199
30.264
8.194
2.360
570
33.376
2.513
32.000

175.461

146.488

900

5.854

31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

Andre tilgodehavender
Mellemregning projektløn
Tilskud kommende år (dækning af skyldige omkostninger)

2.442
46.199
9.000

2.872
35.997
77.000

I alt

57.641

115.869

5. Kat. 3 a. øvrige driftsudgifter
Kontorartikler
Software
Mindre nyanskaffelser
Telefon
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Forsikringer
Faglitteratur og tidsskrifter
Mødeudgifter
Rejseudgifter
Dataløn
Øvrige omkostninger
Kørselsgodtgørelse
Generalforsamling
Husleje
I alt

6. Kat. 3 b. kompetenceudvikling og kursus
Kurser og kompetenceudvikling

7. Andre tilgodehavender
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Noter

31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepenge
Feriepengeforpligtelse til funktionærer
Skyldige omkostninger
Uforbrugt tilskud

11.439
1.149
0
58.000
24.605
345.509

48.005
2.220
4.774
57.000
28.322
204.859

I alt

440.702

345.180

8. Anden gæld
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Noter

2016
DKK

2017
DKK

Kategori 1 - løn:
Lønudgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand

680.000

540.000

Kategori 1 - løn

680.000

540.000

Kategori 2 - Kommunikation:
Information, herunder annoncering, pjecer og andet informationsmateriale

50.000

15.000

Kategori 2 - Kommunikation

50.000

15.000

Kategori 3a - Øvrig drift:
Køb eller leje af kontorudstyr eller kontorartikler til sekretariat. Rejseudgifter, leje af lokaler, forplejning ved
arrangementer mv. Andre omkostninger til drift eller
administration af den lokale aktionsgruppe

150.000

78.000

Kategori 3a - Øvrig drift

150.000

78.000

Kategori 3b - Øvrig drift:
Kompetenceudvikling kursusaktivitet

24.485

0

Kategori 3b - Øvrig drift: i alt

24.485

0

904.485

633.000

9. Budget - ikke revideret

I alt
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