LAG SØM
Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM
Sekretariat
Sprotoften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 26-02-2017

LAG SØM inviterer til ordinær generalforsamling
den 21. marts, kl. 19.00
på Kulinariske Kildegården, Frørupvej 17, 5871 Frørup
Inden generalforsamlingen vil Kulinariske Kildegården fortælle den spændende historie om at have skabt et
mødested for gastronomi med pop up-restaurant, madkurser og B&B. Et projekt LAG SØM har støttet med
423.000 kr.

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne
år samt beslutning om godkendelse heraf.
Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om
godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om
godkendelse heraf.
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og suppleanter, jf. § 9.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller sekretariatet i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Årsregnskab 2017 samt budget 2018 og 2019 kan rekvireres ved koordinator Dorthe Toudal Simonsen (tlf.:
62 38 39 33, mail: koordinator@lag-soem.dk).
Alle over 15 år bosiddende i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner kan gratis blive medlem af
foreningen. Du kan melde dig ind via koordinator@lag-soem.dk eller på aftenen.
Vel mødt.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset
hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Foreningen

LAG SØM
Sprofoten 1
5800 Nyborg
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

35 99 40 76
4. september 2016
Nyborg
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Kurt Sorknæs, Formand
Erik Sønderskov, Næstformand
Gitte L. Albjerg, Kasserer
Inge Skelgaard
Inger Mechlenburg
Gunnar Landtved
Kim Køhlerfeldt
Use-Lotte Jensen
Solveig Hansen
Kim Christiansen
Flemming Kjærulff
Anstina Krogh
Annette Blynel

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Norgesvej 2
5700 Svendborg
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for LAG SØM.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017.

Nyborg, den 13. marts 2018

Bestyrelse:

Kurt Sorknæs
Formand
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Næstformand
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af LAG SØM

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for LAG SØM for regnskabsåret 1. januar - 31 . december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efterårsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisron 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.
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.
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.
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 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.
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•

•

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 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.

Svendborg, den 13. marts 2018

r" tiansen

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne116

Registreret revt or
MNE-nr. mne260
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

2017

2016

TILSKUD FRA ERHVERVSSTYRELSEN

.

713.946

728.696

DÆKNINGSBIDRAG

.

713.946

728.696

-704.007

-728.696

Administrationsomkostninger...........................................

2

DRIFTSRESULTAT

.

9.939

o

Andre finansielle indtægter

.

273

400

ÅRETS RESULTAT

.

10.212

400

Overført resultat

.

10.212

400

IALT

.

10.212

400

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Note

2017

2016

Likvide beholdninger

.

218.392

456.082

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

218.392

456.082

..

218.392

456.082

AKTIVER
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Note

PASSIVER

Egenkapital.
Overført overskud

.
.

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

3

Anden gæld............................................... . . . . .. .. . .. .. . .. .

4

2017

2016

-9.539
10.212

-5.288
-4.251

673

-9.539

217.719

465.621

Kortfristede gældsforpligtelser

.

217.719

465.621

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

217.719

465.621

..

218.392

456.082

PASSIVER

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5

10

IBDO
NOTER

Tilskud fra Erhvervsstyrelsen
Modtaget acanto tilskud i 2017
Skyldig tilbagebetaling tilskud jf. note 4

2017

2016

776.500
-62.554

728.696

713.946

728.696

21.750
580.000
10.000
19.421
151
4.917
7.766
6.419
14.500
34.722
4.036
325

22.566
601.750
10.000
29.354

704.007

728.696

1
.
.

Administrationsomkostninger
Kontorhold.
Koordinator /konsulent
Revision
Information og annoncering
Bankgebyrer
Kørsel/rejseudgifter - bestyrelse
Kørsel/rejseudgifter - koordinator
Lokale og forplejning ved møder.
Lokaleleje AOF.
Kompetenceudvikling, kursus m.m
Abonnement
Kontingenter

o

2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

o

3.675
6.362
10.409
15.043
25.548
3.989

o

Egenkapital

3
Saldo primo

Egenkapital 1. januar 2017
Forslag til årets resultatdisponering

.
.

-9.539

Egenkapital 31. december 2017

.

-9.539

Anden gæld
Skyldig tilbagebetaling tilskud
Øvrige skyldige omkostninger

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen

Note

Årets overført
overskud

o

1

alt

10.212

-9.539
10.212

10.212

673

2017

2016

62.554
155.165

291.556
174.065

217.719

465.621

4

.
.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for LAG SØM for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter

Tilskud indregnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår indtægten vedrører. I regnskabsåret
modtages a conto tilskud fra Erhvervsstyrelsen. For meget modtaget eller for lidt tilskud optages som
gæld/tilgodehavende på balancetidspunktet.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til konsulent, reklame, administration, lokaler
mv.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Budget 2018

Revideret budget 2018

709.648
777.904

823.233
777.904

1.487.552

1.601.137

570.000
560.000
10.000

570.000
560.000
10.000

Kategori 2 (kommunikation)
Information, annoncering mv.

50.000
50.000

50.000
50.000

Kategori 3 (drift)
Kontorhold AOF Østfyn
Abonnement

96.500
21.000
4.000

96.500
21.000
4.000

Rejse- og mødeudgifter /lokaleleje
Lokaleleje AOF Østfyn
Kørsel rejseudgifter bestyrelsen
Kørsel/rejseudgifter koordinator
Lokaleleje, forplejning ifb. diverse møder

12.500
12.000
12.000
25.000

12.500
12.000
12.000
25.000

10.000

10.000

30.000
30.000

30.000
30.000

Udgifter i alt indeværende år

746.500

746.500

Overført til kommende år

741.052

854.637

Indtægter
Overført fra foregående år
Ramme ERST indeværende år
Indtægter i alt indeværende år

Udgifter
Kategori 1 (løn)
AOF Østfyn
Anden faglig bistand

Andre omkostninger til drift og adm.
Revisionsomkostninger
Gebyrer m.v.
Kategori 4 (kompetenceudvikling/kursusaktivitet)
Kompetenceudvikling, kurser mv.
Kategori 5 (evalueringsaktiviteter)

Budget 2019

Indtægter
Overført fra foregående år
Ramme ERST indeværende år
Indtægter i alt indeværende år

854.637
777.904
1.632.541

Udgifter
Kategori 1 (løn)
AOF Østfyn
Anden faglig bistand

570.000
560.000
10.000

Kategori 2 (kommunikation)
Information, annoncering mv.

50.000
50.000

Kategori 3 (drift)
Kontorhold AOF Østfyn
Abonnement

96.500
21.000
4.000

Rejse- og mødeudgifter /lokaleleje
Lokaleleje AOF Østfyn
Kørsel rejseudgifter bestyrelsen
Kørsel/rejseudgifter koordinator
Lokaleleje, forplejning ifb. diverse møder

12.500
12.000
12.000
25.000

Andre omkostninger til drift og adm.
Revisionsomkostninger
Gebyrer m.v.
Kategori 4 (kompetenceudvikling/kursusaktivitet)
Kompetenceudvikling, kurser mv.

10.000

30.000
30.000

Kategori 5 (evaluerings-aktiviteter)

Udgifter i alt indeværende år

746.500

Overført til kommende år

886.041

