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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31.
december 2019 for LAG Djursland.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindelig anerkendt
regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
perioden 1. januar - 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ebeltoft, den

/

2020

Bestyrelse

Marianne Als Nielsen
Formand

Per Skjødt Hansen

Kim B. Olesen

Flemming Petersen

Carsten Hering Nielsen

Hans Münter
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Laila Sortland

Jytte Schmidt

Jens K. Lundager

Jørgen Vest Rasmussen

Marianne Lynæs Larsen

Tage Mogensen

Hilding Hvid

Lasse Skov

Niels Mygind
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af LAG Djursland
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Djursland for perioden 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter foreningens vedtægter og almindelig anerkendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
perioden 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med efter foreningens vedtægter og
almindelig anerkendt regnskabspraksis.
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 foreningens vedtægter og almindelig anerkendt regnskabspraksis. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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. Fejlinformation 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:
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•
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.
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.
Grenaa, den

/

2020

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33946406

Jesper Falk Hansen
Statsaut. revisor
mne33773
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

LAG Djursland
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
E-mail:

koordinator@lag-djursland.dk

CVR-nr:
Stiftet:
Kundenr
Regnskabsår:

36 15 43 30
28. september 2014
3784/ JFH / TR / MTJ
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Marianne Als Nielsen, formand
Per Skjødt Hansen
Kim B. Olesen
Flemming Petersen
Carsten Hering Nielsen
Hans Münter
Niels Erik Iversen
Mette Foged
Laila Sortland
Jytte Schmidt
Jens K. Lundager
Jørgen Vest Rasmussen
Marianne Lynæs Larsen
Tage Mogensen
Hilding Hvid
Lasse Skov
Niels Mygind

Koordinator

Helle Breindahl

Revisor

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for LAG Djursland for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens
vedtægter og almindelig anerkendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med, at de henholdsvis erhverves og
afholdes.
Da årsregnskabet er et tilskudsregnskab, hvor indtægter hovedsageligt består af refusion af afholdte
udgifter, er der ikke afsat feriepengeforpligtelse og revisorhonorar i årsregnskabet. Denne
forpligtelse er oplyst i en note.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Foreningens vedtægter består hovedsageligt af tilskud til drift og administration fra
Erhvervsstyrelsen. Herudover deltager foreningen i diverse projekter.
Øvrig drift
Øvrig drift omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
BALANCEN
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

2

3
4
5

2019
kr.

2018
kr.

Indtægter .........................................................................

695.446

714.199

DÆKNINGSBIDRAG..................................................

695.446

714.199

Personaleomkostninger ...................................................
Kommunikation ..............................................................
Øvrig drift .......................................................................

-561.309
-1.260
-79.841

-548.034
-25.806
-166.139

KAPACITETSOMKOSTNINGER ............................

-642.410

-739.979

RESULTAT ...................................................................

53.036

-25.780

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Årets resultat ...................................................................

53.036

-25.780

DISPONERET I ALT ..................................................

53.036

-25.780
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

6

2019
kr.

2018
kr.

Likvide beholdninger ...................................................

205.183

122.796

OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................

205.183

122.796

AKTIVER......................................................................

205.183

122.796
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

7

8

2019
kr.

2018
kr.

Overført resultat primo ...................................................
Årets resultat ...................................................................

53.095
53.036

78.875
-25.780

EGENKAPITAL ...........................................................

106.131

53.095

Gæld til Erhvervsstyrelsen..............................................
Anden gæld .....................................................................

81.322
17.730

45.227
24.474

Kortfristede gældsforpligtelser ...................................

99.052

69.701

GÆLDSFORPLIGTELSER .......................................

99.052

69.701

PASSIVER ....................................................................

205.183

122.796

Eventualposter mv.
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NOTER

2019
kr.
1

2018
kr.

Foreningens hovedaktivitet
Foreningens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået at:
1. fremme den lokale landistriktsudvikling gennem samarbejde af frivillige kræfter i
lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse
med landdistriktprogrammet for 2014-2020 og/eller hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for
perioden 2014 - 2020, herunder indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,
2. deltage aktivt i den samlede landistriktsindsats i området og
at tage selvstændige initiativer til projekter og processer

2

3

4

Indtægter
Regulering tilskud tidligere år ........................................
Tilskud, Syddjurs kommune ...........................................
Beregnet forventet tilskud fra Erhvervsstyrelsen
FLAG ..............................................................................
Beregnet forventet tilskud fra Erhvervsstyrelsen
LAG ................................................................................

Personaleomkostninger
Løn m.v. til koordinator ..................................................
Pension m.m. ..................................................................
Sociale bidrag .................................................................

Kommunikation
Annoncering ...................................................................
Kommunikation ..............................................................

0
80.000

2.505
0

209.641

233.448

405.805

478.246

695.446

714.199

467.172
88.380
5.757

456.330
86.400
5.304

561.309

548.034

0
1.260

3.125
22.681

1.260

25.806
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5

6

7

Øvrig drift
Rejseudgifter, transport m.v. ..........................................
Kontorhold ......................................................................
Leje af lokaler og forplejning ved møder og
arrangementer .................................................................
Forsikringer ....................................................................
Telefon ............................................................................
Generalforsamling ..........................................................
Lønadministration ...........................................................
Revision af årsrapport m.v..............................................
IT ....................................................................................
Uddannelser, kurser ........................................................
Diverse øvrige udgifter ...................................................

Likvide beholdninger
Driftskonto ......................................................................
Projektkonto....................................................................

Anden gæld
Skyldig A-skat m.m. .......................................................
Kreditorer........................................................................

2019
kr.

2018
kr.

32.360
0

60.770
3.871

14.085
3.228
1.635
2.600
2.325
19.000
120
0
4.488

31.687
4.263
1.658
6.250
2.325
18.625
120
35.000
1.570

79.841

166.139

108.918
96.265

106.531
16.265

205.183

122.796

13.980
3.750

13.294
11.180

17.730

24.474

LAG Djursland

13
NOTER

8

Eventualposter mv.
Feriepengeforpligtelse til foreningens koordinator er ikke afsat i årsrapporten. Beløbet udgør
pr. 31. december 2019 58.106 kr.
Da årsraporten er et tilskudsregnskab, er der ikke udgiftsført honorar til revisor for revision
og regnskabsudarbejdelse af årsrapporten for 2019. Beløbet faktureres efter den ordinære
generalforsamling.

