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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

FLAG Nord Aktionsgruppe
Strandvejen 123, Lønstrup
9800 Hjørring
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

37390526
23. januar 2016
Hjørring
23. januar - 31. december

Bestyrelse

Svend Bjørnager, Formand
Claus Hjørne Pedersen, Næstformand
Jan Rams, Kasserer
Brian Kjær, Politisk Repræsentant Frederikshavn
Chresten Sloth Christensen
Hans Frejlev
Henrik Ussing Lynge
Jan Milton Woller
Jens Arp Nielsen
Jørgen Christensen, Politisk Repræsentant Hjørring
Jørn Andersen
Karl Peter Richardsen
Lene Kappelborg
Per Vestermark Nielsen
Tina Juul Kjellberg, Politisk Repræsentant Region Nordjylland

Revision

BDD Statsautoriseret
Havnegade 18
9850 Hirtshals

Pengeinstitut

Spar Nord Bank A/S
Østergade 8
9800 Hjørring

revisionsaktieselskab
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 23. januar - 31. december 2016 for
FLAG Nord Aktionsgruppe.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at arsregnskabetgiver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiverog
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret23. januar - 31. december 2016.
Hirtshals, den 6. april2017
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DEN UAFHÆNGIGE

REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for FLAGNord Aktionsgruppe

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FLAG Nord Aktionsgruppe for regnskabsåret 23. januar - 31.
december 2016, 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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 23. januar - 31. december 2016 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 kraver 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 regnskabsbrugernetræffer 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.

6
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•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssigeskøn 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 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.

Hirtshals, den 6. april 2017
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RESULTATOPGØRELSE

23. JANUAR

- 31. DECEMBER

Note

TILSKUD

.

Etablering af aktionsgruppe
Driftsomkostninger,

.
.

ÅRETS RESULTAT

.

2016
kr.
687.885

2
3

-190.798
-497.087

o

8

BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER.

AKTIVER

.
:

Note

2016
kr.

4

172.108

.

172.108

.

172.108

PASSIVER

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld.

.
.

Kortfristede gældsforpligtelser

.

124.739
47.369
172.108

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

172.108

PASSIVER

.

172.108

5

mv.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Medarbejderforhold

8

Eventualposter

9

NOTER

2016
kr.
Tilskud
Tilsagn i henhold til tilsagnsskrivelse (2016)
Ubrugte midler (2016)
Tilsagn i henhold til tilsagnsskrivelse (opstart)
Ubrugte midler (opstart)

Note

1
..
.
.
.

:

535.254
-38.167
200.000
-9.202
687.885

Etablering af aktionsgruppe
Lønninger (Ekstern konsulentassistance),
Kommunikation, annonce og reklame
Administration
Forplejning
Transport.

2
.
.
.
.
.

125.000
10.317
21.461
21.065
12.955
190.798

Driftsomkostninger
Lønninger (Ekstern konsulentassistance),
Kommunikation, annonce og reklame
Administration
Forplejning
Transport
Revision
Kompetenceudvikling,
Netværk

3
.
.
.
.
.
.
.
.

387.000
24.120
7.577
15.293
10.541
15.000
11.584
25.972
497.087

Likvide beholdninger
Indestående i pengeinstitutter,

4

.

172.108
172.108

Anden gæld
Uforbrugt driftstilskud 2016
Uforbrugt tilskud til etablering

5
'

.
.

38.167
9.202
47.369

Eventualposter mv.
Foreningen har ingen eventualposter mv.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Foreningen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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NOTER

2016

Note

kr.
Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
O

8
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for FLAG Nord Aktionsgruppe for 2016 er aflagt i overensstemmelse
regnskabs lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Årsrapporten

er udarbejdet

med den danske års-

efter følgende regnskabspraksis.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Tilskud indregnes
midler.
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger

resultatopgørelsen

omfatter

omkostninger

takt med tilsagnsskrivelserne

og reguleres

til ekstern konsulentassistance,

administration

Skat
Foreningen har ingen erhvervsmæssige indtægter

og er dermed ikke skattepligtig.

BALANCEN
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter

kontante bankindeståender.

Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede

gældsforpligtelser

svarer normalt til nominel værdi.

for uforbrugte

mv.

