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Foreningsoplysninger
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Revisor
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Landudvikling Slagelse.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, d. 16. marts 2020
Bestyrelsen:
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Helle Olsen
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Søren Nielsen
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Pernille Ivalo Frandsen

Formand

Steen Olsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Landudvikling Slagelse
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landudvikling Slagelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019 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 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, har medtaget budgettal som sammenligningstal i
noterne. Disse budgettal har, som det også fremgår af noterne, ikke været underlagt revision.
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 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. Fejlinformation 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.
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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 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.
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.
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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.
Slagelse, 16. marts 2020
Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Karsten Thunbo
Partner, Registreret revisor
mne31443
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktivitet har i lighed med tidligere år været at fremme den lokale landdistriktsudvikling.
Foreningen er en integreret aktionsgruppe og aflægger en samlet årsrapport for landdistriktsudviklingsprogrammet.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Ledelsen finder årets aktiviteter og resultater tilfredsstillende.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af foreningens
forhold væsentligt.
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Note

Resultatopgørelse

2019

2018

DKK

1.000 DKK

716.152

690

-716.152

-690

0

0

Perioden 1. januar - 31. december
1

Nettoomsætning

2

Administrationsomkostninger
Årets resultat
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Note

2019

2018

DKK

1.000 DKK

Likvide beholdninger

962.035

695

Omsætningsaktiver i alt

962.035

695

Aktiver i alt

962.035

695

Balance

Aktiver pr. 31. december
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Note

2019

2018

DKK

1.000 DKK

Hensat til aktiviteter og administration, kommunale midler

886.521

625

Hensatte forpligtelser

886.521

625

Leverandører af varer og tjenesteydelser

19.375

20

Anden gæld

56.139

50

Kortfristede gældsforpligtelser

75.514

70

Gældsforpligtelser i alt

75.514

70

962.035

695

Balance

Passiver pr. 31. december

3

4

Passiver i alt

5

Eventualforpligtelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2019

2019

DKK
Budget

DKK
Realiseret

1.000 DKK

Tilskud Slagelse Kommune
Hensat til aktiviteter
Dækning af årets administration
Ministerielt tilskud
Renteindtægter

945.000
-945.000
480.863
254.737
500

945.000
-945.000
461.415
254.737
0

945
-945
430
259
0

Nettoomsætning i alt

736.100

716.152

690

6.000
10.000
19.800
21.500
24.000
444.000
60.000
25.000
4.000
2.600
20.000
14.000
30.000
8.000
43.200
4.000

837
7.214
14.065
21.875
24.000
456.073
60.000
25.000
3.088
2.461
12.407
20.842
22.935
5.550
39.806
0

736.100

716.152

690

Hensat til aktiviteter og administration, primo
Hensat til aktiviteter og administration i året
Udbetalt projekter i året
Udbetalt til administration i året

625.221
945.000
-222.284
-461.415

982
945
-872
-430

Hensat til aktiviteteter og administration, kommunale midler i
alt

886.521

625

Noter

1

2

Nettoomsætning

Administrationsomkostninger
Kontorartikler, porto og gebyr
Småanskaffelser
Telefon og internet
Revisorhonorar
Regnskabsassistance
Projektkonsulent
Ekstern assistance
Vederlag formandsskab
Erhvervsforsikringer
Kontingenter
Møder og generalforsamling
Annoncer og reklame
Rejseudgifter og befordring
Repræsentation gaver
Husleje
Konferencer og kurser
Administrationsomkostninger i alt

3

2018

2
0
14
22
24
432
60
25
1
2
24
10
23
8
43
0

Hensat til aktiviteteter og administration, kommunale midler

Af de hensatte forpligtelser er der afsat i alt 691.221 DKK til nye og allerede igangsatte projekter under Naturpuljen og KVIK-puljen, til arrangementer og til medfinansiering af LAG-projekter fungerende som offentlig medfinansiering.
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Noter

4

5

2019

DKK
Budget

DKK

2018

Realiseret

1.000 DKK

Skyldig A-skat mv.
Skyldig ATP og feriepengeforpligtelse

9.997
46.142

10
40

Anden gæld i alt

56.139

50

Anden gæld

Eventualforpligtelser
Ingen.

6

2019

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der på baggrund af tilsagn eller lignende er erhvervet ret hertil.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt øvrige personalerelaterede omkostninger, og indregnes som
en del af de samlede administrationsomkostninger.
Balancen
Likvide beholdninger
Omfatter indestående på foreningens bankkonti.
Hensatte forpligtelser
Modtagne kommunale tilskud til brug for projektstøtte hensættes til udbetaling senere år. Bevilgede projektstøttebeløb fragår i hensættelsen ved udbetaling.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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