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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december
2018 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 2018 samt af resultatet af aktionsgruppens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Stoholm, den 9. april 2019
I bestyrelsen:

Jens Poulsen,
Formand

Karsten Villadsen,
Næstformand

Jan Høst
Sekretær

Henrik Gaarde Nørgaard,
Kasserer

Solveig Klith Forum

Rikke Brammer Østergaard

Mogens Børsting

Olav Nørgaard

Gudrun Bjerregaard

Martin Ditlevsen

Pia Dohn
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til brugere af årsrapporten for LAG Skive-Viborg (Landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020)
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Skive-Viborg (Landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020) for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktionsgruppens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af aktionsgruppens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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
aktionsgruppen 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 aktionsgruppens 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 aktionsgruppen, 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 aktionsgruppens interne kontrol.
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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 aktionsgruppens 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 aktionsgruppen 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 ledelsen 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Skive, den 9. april 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Morten Hagerup
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING
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 betydning for aktionsgruppens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER
Note

2018

2017

NETTOOMSÆTNING ....................................................

1

349.703

354.244

Andre eksterne omkostninger ........................................

2

-376.023

-342.783

-26.320

11.461

ÅRETS RESULTAT.......................................................
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BALANCE 31. DECEMBER
Note

2018

2017

3

184.515
184.515

340.756
340.756

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

184.515

340.756

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

184.515

340.756

Egenkapital 1. januar 2018 .............................................
Overført overskud........................................................

18.321
-26.320

6.860
11.461

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

-7.999

18.321

37.795
148.469
6.250
192.514

28.030
288.155
6.250
322.435

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

192.514

322.435

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

184.515

340.756

AKTIVER
Bankindestående .........................................................
Tilgodehavender ........................................................

PASSIVER

Kreditorer .................................................................
Modtagne forudbetalinger ..............................................
Anden gæld ...............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser ......................................

4
5

9

NOTER
2018

2017

374.921
1.102

341.066
13.178

-26.320

0

349.703

354.244

304.313
26.946
44.374
390

285.625
18.726
35.551
2.881

376.023

342.783

Bankindestående .......................................................
Spar Nord Bank A/S .....................................................

184.515

340.756

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

83.718
64.751

248.622
39.533

148.469

288.155

Nettoomsætning
Årets tilskud .............................................................
Årets tilskud fra Skive Kommune og Viborg Kommune ...........
Korrektion tilskud fra Skive Kommune og Viborg Kommune, tidligere år...................................................................

Andre eksterne omkostninger
Kategori 1 – Konsulentydelse..........................................
Kategori 2 – Kommunikation ..........................................
Kategori 3 – Øvrig drift .................................................
Kategori 4 – Kompetenceudvikling/kursusaktiviteter ............

Note
1

2

3

4

5
Anden gæld
Skyldig revisor ...........................................................

6.250

6.250
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for LAG Skive-Viborg (Landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020) for 2018 er aflagt i
overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indeholder drifts- og administrationstilskud og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt aktionsgruppen har erhvervet ret hertil.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration mv.
BALANCEN
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
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