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EJERLAG'ets OPLYSNINGER

Navn/hjemsted

lntegreret LAG Halsnes-Gribskov og FLAG Gribskov
Torupvejen 98
3390 Hundested

Hjemstedskommuner: Halsnes & Gribskov
For den fiskerirelaterede aktion er hjemstedet den geografiske afgrensning af
kommunen Gribskov

RegnskabsSr 1. januar - 31. december 2018
Forste regnskabsAr 6. november 2014 - 31. december 2014

Bestyrelse

Revision

Peter Plant, formand, Halsnes
Rikke Njust, nastformand, Gribskov
Christine ThArup Vestergaard, Gribskov
Torben Langendorff-Christensen, Halsnas
Jorgen Petersen, FLAG, Gribskov
Michael Rerup (O), Gribskov
Jesper Kirkebye Andersen (B), Halsnes

Borge Sorensen, FLAG, Gribskov
Hans Garde, Halsnes
Lis Andersen, Halsnas

Leif Jakobsen, Gribskov
Ole Santon, Gribskov
Britta Christholm (F), Gribskov
Lars Stegman (V), Halsnes

Narrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksom hed
FSR - Danske revisorer

Norregade 1, 1. th.
3300 Frederiksverk

Ronnevangsalle 6
3400 Hillerod
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LEDELSESBERETNING
FormAl
Foreningens formAl er:
1. at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige krefter i lokalsamfundet,
kommunale og regionale aktorer, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for Ar 2014 - 2020 og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Ar 2014 - 2020, herunder
at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne,
2. at deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i omrAdet og
3. at tage selvstendige initiativer til projekter og processer.

Usikkerhed ved indregning og mAling
Der har ikke veret usikkerhed ved indregning og mAling i regnskabsiret.

Udvi klin gen i aktiviteter og okonomiske fo rhold
Bestyrelsen anser Arets aktiviteter som varende tilfredsstillende. LAG'et har afholdt mindre udgifter,
som Erhvervsstyrelsen ikke har godkendt. Bestyrelsen vil drofte dette med Gribskov og Halsnes Kommune

Betyd

n

ingsfulde handelser efter balancedagen

Der er fra balancedagen og indtil i dag ikke indtrAdt forhold, som forrykker vurderingen af Arsrapporten
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LEDELSESPATEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget ledelsesberetningen og 6rsregnskabet for
lntegreret LAG Halsnes-Gribskov og FLAG Gribskov .

Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven og LAG'ets vedtagter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmessig. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller Arsrapporten til generalforsamlingens godkendelse

Halsnas, den 22. februar 2019
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Den uafhangige revisors revisionspitegning
Til lntegreret LAG Halsnas-Gribskov og FLAG Gribskov

Konklusion
Vi har revideret Arsregnskabet for lntegreret LAG Halsnes-Gribskov og FLAG Gribskov for regnskabsAret
januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter.
Ars reg nskabet udarbejdes efter 6rs reg nskabsloven og LAG'ets vedtegter.
Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af LAG'ets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 . december 2018 samt af resultatet af LAG'ets aktiviteter for regnskabsAret
31. december 2018 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven.

1.

1.

januar -

Grundlag for konklusion
Vi har udfarl vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er galdende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere beskrevet
revisionspAtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 6rsregnskabet". Vi er uafhengige af LAG'et i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere
krav, der er galdende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag
i

for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med 6rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et Arsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af Arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere LAG'ets evne til at fortsatte driften;
at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde Arsregnskabet p€r
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere LAG'et,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af irsregnskabet
Vores m6l er at opnA haj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som helhed er uden vasentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspitegning med en
konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udfsres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
geldende i Danmark, altid vil afdekke vesentlig fejlinformation, n6r sAdan findes. Fejlinformationer kan
opstir som falge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p5 de okonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne traffer pA gru

nd

lag af 6rrsregnskabet.
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Som led i en revision, der udfgres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
a

a

a

a

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion p€r disse risici
samt opnAr revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vesentlig fejlinformation forArsaget af besvigelser er hojere end ved
vesentlig fejlinformation forArsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern kontrol.
OpnAr vi forstAelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af LAG'ets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Arsregnskabet pA grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pA grundlag af det opnErede revisionsbevis er vasentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om LAG'ets evne
til at fortsatte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vesentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspAtegning gore opmarksom pA oplysninger herom i Arsregnskabet eller, hvis sidanne
oplysninger ikke er tilstrakkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pA det
revisionsbevis, der er opn6et frem til datoen for vores revisionspAtegning. Fremtidige begivenheder
ellerforhold kan dog medfore, at LAG'et ikke langere kan fortsette driften.
Tager vi stilling til den samlede prasentation, struktur og indhold af 2rrsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om Arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder pA en sAdan m5de, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmassige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen
Vores konklusion om Arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af €rrsregnskabet er det vores ansvar at lese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vasentligt inkonsistent med Arsregnskabet eller vores viden
opnAet ved revisionen eller pA anden mAde synes at indeholde vasentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kravede oplysninger i henhold til
Arsregnskabsloven.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledsl$esberetningen indeholder krmvede oplysninger i henhold til *rsregnskabsloven.

Baseret pa det udforte arbelde er det vr:res o;:fattelse, at lerdelsesberetninqen er i overenssteil-rrnelse
rned arsregrrskabet og er udarbejdet r overensstemnrelse rled arsregnskabslovens krav. Vt har ikkr:
fundet vuasentlig {ejlinforrlatiorr

r

ledeisesberetrringen.

den22 februar 201I

Dennis Mikkolsen
Registreret rsvisor

* tvlN[ nr. 3379$

Nmrrevision Ai/$
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
CVR-nr. 17 52 43 05
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlaget
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
og er aflagt i danske kroner, med de endringer som LAG'ets struktur medforer.

End ret regnskabspraksis
LAG'et har lavet en hensattelse til tilbagebetaling af formeget modtaget tilskud. LAG'ets feriepengeforpligtelse
er ikke afsat som gald, men oplyst i en note. Sammenligningstal i balancen er tilrettet.

RESULTATOPGORELSEN

lndtegter
Modtaget aconto tilskud til 6rets drift indtagtsfores.

Driftsomkostninger.
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til Arets drift og administration.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender vardiansettes med fradrag af hensattelse til tabsrisici, opgjort

pA grundlag af en

individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Galdsforpligtelser
Miles til nominel restgeld.
Hensattelser
Der er hensattelser svarende til formeget modtaget tilskud for de enkelte Ar
Egenkapital
LAG'ets egenkapital er negativ. Det skyldes der har veret afholdt udgifter, renter og gebyrer
som ikke er tilskudsberettiget.

lntegreret LAG Halsnas-Gribskov og FLAG Gribskov

8

RESULTATOPGARELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

2018

2017

lndtegter aconto, LAG
lndtagter aconto, FLAG
Andre indtagter

493.249
202.347
6.556

401.629
267.627

lndtagter i alt

702.152

669.256

Lan
Pension
Sociale ydelser

-443.040
-78.144
-s.389

-442.580
-78.144

Perconaleudgifter i alt

-526.573

-525.419

-40.599

-38.380

-7.365
-6.739

-3.015
-10.635

INDTEGTER

Personaleudg ifter, kategori

0

1

-4.695

Kommu nikation, kategori 2
I

nformation,

an noncerin

g, pjecer og ovrige i nformationsmateriale

@vrige driftsudgifter, kategori 3
Kontorhold

Korselsgodtgorelse
Rejseudgifter
Bestyrelsesmoder og workshop mm
Revision, bogforing og regnskabsmessig assistance
Reprasentation, gaver og blomster
Forsikringer
Kontingent
Lonservice
Gebyrer
Telefon, lT og website

Avrige udgifter i alt
Kompetenceudvi

kl

i

n

g / ku rsusa ktivitet, kategori 4

Omkostninger i alt
Resultat fsr finansielle poster
Finansielle poster

ARrTS RESULTAT

-4.418

-6.771

-14.887
-20.000

-11.874

0

-19.000
-530

-3.122
-325
-6.800
-1.636

-2.652

-2.835

-3.346

-68.127

-61.771

-11.342

-6.563

-646.641

-632.133

55.511

37.123

-144

0

55.367

37.123

0

-3.775

-173
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BALANCE PR. 3I.,I2.2018
AKTIVER
2018

Tilgodehavende (udlaeg og skattekonto)

2017

2.412

78

lV|erkur Andelskasse

76_716

307 861

OMSIETN INGSAKTIVER I ALT

79.128

307.939

/AKTIVER IALT

79.128

307.939

Saldo primo
lkke godkendte udgifter afholdt dr 2017 LAG
lkke godkendte udgifter afholdt dr 2017 FLAG
Hensat til tilbagebetaling for indvarende ir jf, hensattelsen nedenfor
Overfgrt resultat

-34.529
-865
-503

-34.699

-49.964 (A)

-36

EGENKAPITAL IALT

-30.494

-34.529

35

0

177.353

267.627
401.625
?67.627
493.249
202.347

0

107.883

PASSIVER

Egenkapital

es3
37j23

55.367

(B)

Hensat til tilbagebetaling af ikke anvendt tilskud

Godkendt
LAG - 2016
FLAG - 2016
LAG - 2017
FLAG - 2017
LAG - 2018 \endnu ikke godkendt)
FLAG - 2018 (endnu ikke godkendl)

Modtaget

3S3 782
159_744

571

392.045
238.890
453.983
191.649

.1

1s.757

9.584
28.737

21

196

s9.266 (A)
10.698 (A)

HENSAT TIL TILBAGEBETALING AF IKKE ANVENDT TILSKUD IALT

88.285

322"189

Revision, bogforing og assistance med lanindber.2018
Skattekonto
Skyldig ATP mm
Feriepengeforpligtelse, note 1

20.000
0
1.337

19.000
27
1 252

0

0

GALDSFORPLIGTELSER I ALT

21.337

20.279

PASSIVER IALT

79.128

307.939

Notq

1

LAG'et har en feriepengeforpligtelse i stsrrelsesorden

t,kr

59

Note 2
LAG'et har afhoidt udgifter som ikke er godkendt af Erhvervsstyelsen og der er afsat endnu ikke godkendte
udgifter til revision og sociale ydelser, hvorfor LAG'ets egenkapital er negativ.

(B)
(B)

