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LEDELSESpATEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for LAG
Skive-Viborg (Landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020).
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktionsgruppens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af aktionsgruppens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Stoholm, den 22. marts 2016

I bestyrelsen:

Lone Frandsen,
Formand

Karsten Villadsen,
Næstformand

Anne Berggren

Henrik Gaarde Nørgaard,
Kasserer

Mogens Møller Nielsen

Christian Andersen

Solveig Klith Forum

Erik Ringgaard

Anette Torp

Olav Nørgaard

Gudrun Bjerregaard
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

Til brugere af årsrapporten

for LAG Skive-Yiborg

(Landdistriktsprogrammet

for perioden 2014-2020)

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Skive-Viborg (Landdistriktsprogrammet
for perioden 2014-2020)
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation
i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse,
konklusion.

at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktionsgruppens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af aktionsgruppens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Skive, den 22. marts 2016

(lJXtsautOriseret
MortenH~
Statsaut~?:I'revisor

revisionsaktieselskab - CVR-nr.20222670
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LEDELSESBERETH

IHG

Væsentligste aktiviteter
Aktionsgruppens væsentligste aktivitet er at være med til at udvikle tiltag, der understøtter det gode liv i
lokalsamfundet. Aktionsgruppen vil støtte aktiviteter, der sikrer lokalsamfund i udvikling med fokus på
"mikro-virksomheder"
og "livsstilsiværksættere"
samt produkter inden for turisme, oplevelser og fødevarer.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig
gruppens finansielle stilling.

betydning for aktions-
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for LAG Skive-Viborg (Landdistrisktsprogrammet for perioden 2014-2020) for perioden 1. januar - 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning eller 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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

økonomiske fordele vil tilflyde

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

forenin-

økonomiske fordele vil fragå for-

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

inden årsrappor-

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indeholder drifts- og administrationstilskud
tionsgruppen har erhvervet ret hertil.

og indregnes i resultatopgørelsen,

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration

såfremt ak-

mv.

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note
NETTOOMSÆTNING

.

Andre eksterne omkostninger

.

ÅRETS RESULTAT

..

2

2015

2014

409.768

171.495

-408.073

-179.439

1.695

-7.944
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Note

Tilgodehavender
Bankindestående
Tilgodehavender

,
'
,

OMSÆTNINGSAKTIVER
AKTIVER

3
4

2015

2014

O

171.495

248.530
248.530

171.495

,

248.530

171.495

,

248.530

171.495

O

PASSIVER
Egenkapital 1. januar 2015
Overført overskud

,
'

-7.944
1.695

-7.944

EGENKAPITAL

,

-6.249

-7.944

Bankgæld
Kreditorer
Modtagne forudbetalinger
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

"
,
,
,
'

O

5

O

173.189

6
7

38.670
209.859
6.250
254.779

O
O
6.250
179.439

GÆLDSFORPLIGTELSER

,

254.779

179.439

PASSIVER

,

248.530

171.495
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NOTER

Nettoomsætning
Årets tilskud
Årets tilskud fra Skive Kommune og Viborg Kommune

,
..
..

2015

2014

405.657
4.111

171.495

2
..
..
..

355.625
11.983
40.465
408.073

Tilgodehavender
Mellemregning Erhvervs- og Vækstministeriet

O
171.495

409.768

Andre eksterne omkostninger
Kategori 1 - Konsulent ydelse
Kategori 2 - Kommunikation
Kategori 3 - øvrig drift

Note

98.125
47.252
34.062
179.439

3
,

O

171.495

4

Bankindestående
Jyske Bank A/S

..

Bankgæld
Jyske Bank A/S

..

O

Modtagne forudbetalinger
Erhvervs- og Vækstministeriet
Tilskud Skive Kommune og Viborg Kommune, 2014-2020

'
..

143.970
65.889

248.530

O

S
173.189

6

209.859

O
O
O
7

Anden gæld
Skyldig revisor

843343.llb/hts.15.03.2016

,

6.250

6.250

