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Sparekassen Kronjylland

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for LAG Randers-Favrskov.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
samt foreningens vedtægter.
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.
-

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers, den 19. februar 2018
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPATEGNING

Til LAG Randers-Favrskov
Konklusion
31. december
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Randers-Favrskov for regnskabsåret 1. januar
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
-

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 og foreningens vedtægter.
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 og foreningens vedtægter. 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:
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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 højre 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.

Randers, den 19. februar 2018

NationalRevision
Registrerede Reviqrer a/s
CVR-nr. 25 631568

RegistrerefRevis
MNE nr. 15974

A

Rev

0
l

©

4.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER
-

Note

Qii

i

Tilskud

2

Andre eksterne omkostninger
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT
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2016

896.835

746.193

360.246

46.284

555

691

360.801

46.960

5.

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER
2017

Note

2016

OMSÆTNINGSAKTIVER
3

4

Andre tilgodehavender

140.436

0

TILGODEHAVENDER I ALT

140.436

0

Pengeinstitut

1.185.459

295.417

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

1.185.459

295.417

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

1.325.895

295.417

AKTIVER I ALT

1.325.895

295.417

==
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER
2017

2016

Overført resultat

541.706

180.905

EGENKAPITAL I ALT

541.706

180.905

Anden gæld
Mellemværende Projekt øget Besøgsturisme Naturpark
Randers Fjord"

lob.11b
79.073

114.b12
0

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

784.189

114.512

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

784.189

114.512

1.325.895

295.417

Note
Egenkapital
5

6
7

PASSIVER I ALT

7.

NOTER

Note

0

Anvendt regnskabspraksis
Arsregnskabet for LAG Randers-Favrskov er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgorelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelse er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
Indtægter
Indtægter der vedrører regnskabsperioden, indgår i resultatopgørelsen. Indtægterne omfatter
tilskudsordninger.
Udgifter
Udgifter der vedrører regnskabsperioden, indgår i resultatopgørelsen. Udgifterne er opgjort og
specificeret i henhold til skema 2, specifikation af dokumenterede betalte udgifter.
Alle udgifter i 2016 og 2017 er forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den
lokale udviklingsstrategi.
Udgifterne er indregnes inkl. moms.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.
Finansielle omkostninger består af gebyrer.
Skat
Foreningen har ikke skattepligtige aktiviteter.

Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle værdi på balancedagen.
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NOTER

Note
I

2016

63.600
274.860
140.000
284.655
133.720

206.400
0
135.000
404.793
0

896.835

746.193

475.257

646.875

6.876

5.638

47.881

44.096

6.575

3.300

536.589

699.909

436
140.000

[II

140.436

0

Tilskud
Randers Kommune
Tilskud 2016
Tilskud 2017
Favrskov Kommune
Erhvervsstyrelsen
LAG Randers overført
-

-

2

aQii

Andre eksterne omkostninger

Specifikation af dokumenterede betalte udgifter:
Type udgift
Kategori I Løn:
Lønudgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand.
-

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

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.
-

Kategori 3b øvrig drift:
Kom petenceudvikling/kursusaktivitet.
-

3

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Favrskov Kommune
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NOTER

Note
4

Likvide beholdninger
Sparekassen Kronjylland Nem konto 9642943
Sparekassen Kronjylland Opsparingskonto 11905269
Sparekassen Kronjylland Projektkonto
-

-

2017

2016

517.001
338.537

295.417
0

180.905
360.801

133.945
46.960

10.000
0
519.604
116.927

10.000
1.581
0
0

-

5

Overført resultat
Overført resultat, primo
Årets overførte resultat

6

Anden gæld
Afsat revision
Randers Kommune (Kantine)
Skyldig løn vedr. LAG Randers-Favrskov
Skyldig løn vedr. projekt
Feriepengeforpligtelse

7

Mellemværende Projekt "øget Besøgsturisme Naturpark
Randers Fjord"
Projekt summen er 480.000 kr.
LAG Randers
Erhvervsstyrelsens Landdistriktspuljen har bevilliget
heraf udbetales 4 rater af kr. 24.000 i 2017, i alt kr. 96.000
heraf udbetales 4 rater af kr. 24.000 i 2018, i alt kr. 96.000
heraf udbetales 20% i slutbetaling, i alt kr. 48.000
Randers Kommunes Landsbypulje har bevilliget
udbetales ved projektets afslutning
I alt

100.000
240.000

-

-

-

140.000

-

480.000

I 2017 er der anvendt kr. 116.927 til løn

Projekt "øget Besøgsturisme Naturpark Randers Fjord":
100.000
96.000
-116.927
79.073

LAG Randers
Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje
Løn
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0
0
0
0
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