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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for LAG Fanø - Varde.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der
er tale om en forening.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Varde, den 17. februar 2016

Bestyrelse

Arne Haahr Hansen

Søren Vinding

Karen Jeppesen

Gorm Sigaard

Jørgen Chr. Müller

Torben Haahr

Bodil Sørensen

Knud Erik Madsen

Emil Hoffmann Madsen

Peder Foldager

Preben Friis-Hauge

Formand
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i LAG Fanø - Varde
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Fanø - Varde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af,at der er tale om en forening. 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 foreningens 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 foreningens 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, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af,
at der er tale om en forening.
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.

Esbjerg, den 17. februar 2016

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Jan Feldberg
statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger
Foreningen

LAG Fanø - Varde
c/o Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
CVR-nr.:

36 11 39 60

Hjemsted:

Varde

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
2. regnskabsår

Bestyrelse

Arne Haahr Hansen, Formand
Søren Vinding
Karen Jeppesen
Gorm Sigaard
Jørgen Chr. Müller
Torben Haahr
Bodil Sørensen
Knud Erik Madsen
Emil Hoffmann Madsen
Peder Foldager
Preben Friis-Hauge

Revision

BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Skolegade 85, 2. sal
6700 Esbjerg

Bankforbindelse

Danske Andelskassers Bank A/S, Otto Frellos Plads 4, 6800 Varde
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Den Lokale Aktionsgruppe i Fanø-Varde er en del af Erhvervs- & Vækstministeriet. Aktionsgruppens
formål er at fremme den lokale landdistriktsudvikling, i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet
for 2014 - 2020, herunder at instille prioriterede projekter til tilskud under programmet, deltagelse i den
samlede landdistriktsindsats i området og tage initiativer til projekter og processer.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets tilskud udgør 550 t.kr. mod 200 t.kr. sidste år.
LAG Fanø-Varde's drift finansieres fortrinsvis af tilskud fra Erhvervs- & Vækstministeriet.
Sammenligningstallene omfatter perioden 16/9 2014 - 31/12 2014.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for LAG Fanø - Varde er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Sammenligningstallene omfatter perioden 16/9 2014 - 31/12 2014.
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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt
beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Tilskud indregnes i regnskabsåret hvortil Erhvervs- & Vækstministeriet bevillingsmæssigt har tildelt
tilskuddet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til koordinator, rejse og administration mv.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

LAG Fanø - Varde · Årsrapport for 2015

6

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender består af uforbrugte midler til løn og administration, som er blevet givet i tilsagn fra
Erhvervs- & Vækstministeriet.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
1/1 - 31/12
2015

16/9 - 31/12
2014

549.909
-502.133

200.000
-41.304

47.776

158.696

185

0

47.961

158.696

Overføres til overført resultat
Hensættelse til senere anvendelse
Tilbagebetalingspligtig modtaget tilskud

185
47.776
0

0
0
158.696

Disponeret i alt

47.961

158.696

Note
1
2

Indtægter
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

5

Andre finansielle indtægter
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

Andre tilgodehavender

0

200.000

Tilgodehavender i alt

0

200.000

Likvide beholdninger

65.976

0

Omsætningsaktiver i alt

65.976

200.000

Aktiver i alt

65.976

200.000

Omsætningsaktiver
6

7
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

Overført resultat

185

0

Egenkapital i alt

185

0

9 Leverandører af varer og tjenesteydelser
10 Anden gæld

18.015
47.776

41.304
158.696

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

65.791

200.000

Gældsforpligtelser i alt

65.791

200.000

Passiver i alt

65.976

200.000

Egenkapital
8

Gældsforpligtelser
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Noter

1.

549.909

200.000

58.415
21.426
400.000
22.292

35.054
0
0
6.250

502.133

41.304

0
18.161
16.558
2.500
21.196

30.694
0
0
0
4.360

58.415

35.054

264
12.500
2.028
1.250
6.250

0
6.250
0
0
0

22.292

6.250

185

0

185

0

Administrationsomkostninger
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Faglitteratur og tidsskrifter
Kontingenter
Regulering til 2014

5.

200.000
0

Rejse- og mødeomkostninger
Stiftende generalforsamling, informationsmøde
Rejseomkostninger
Mødeomkostninger, bestyrelsen
Mødeomkostninger, generalforsamlinger
Mødeomkostninger, øvrige

4.

549.630
279

Andre eksterne omkostninger
Rejse- og mødeomkostninger, jf. note 3
Informationsomkostninger
Omkostninger til koordinator m.m.
Administrationsomkostninger, jf. note 4

3.

16/9 - 31/12
2014

Indtægter
Tilskud Erhvervs- & Vækstministeriet
Overført konto fra LAG Fanø

2.

1/1 - 31/12
2015

Andre finansielle indtægter
Renter, pengeinstitutter
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Noter

6.

0

200.000

65.976

0

65.976

0

185

0

185

0

5.515
12.500

35.054
6.250

18.015

41.304

47.776

158.696

47.776

158.696

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revisor, advokat mv.

10.

0
200.000
0
0
0

Overført resultat
Årets overførte overskud eller underskud

9.

200.000
549.631
-549.631
-193.750
-6.250

Likvide beholdninger
Danske Andelskassers Bank, kontonr. 1266078

8.

16/9 - 31/12
2014

Andre tilgodehavender
Uforbrugte midler, tidligere år
Årets tilsagn
Modtaget a-conto 2015
Modtaget vedr. 2014
Regulering til 2014

7.

1/1 - 31/12
2015

Anden gæld
Tilbagebetalingspligt tilskud
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