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Bestyrelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 for

Lokalforum.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle

stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2Ot9 -.3t'

december 2019.

lngen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anfprte,

og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indeholder alene eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, som relaterer sig til virksomhedens

aktiviteter.

2020

ker#Å,fl; Kjeld Kallenbach
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Revisors erklæring om opstilling af 5l5lsgnskab og skattemæssige specifik?tioner

Til bestyrelsen i Lokalforum

Vi har opstillet årsregnskabet for Lokalforum for regnskabsåret 1. januar 2otg - 3t' december 2019 på grundlag af

virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopSørelse, balance og noter'

Vi har udfØrt opgaven i overensstemmetse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger'

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i

overensstemmelse med årsregnskabsloven og jeres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer' Vi har

overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder

principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af

årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet

til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille

årsregnskabet og skattemæssige specifikationer. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,

hvorvidt årsregnskabet og skattemaessige specifikationer er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

og jeres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med

årsregnskabsloven og jeres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet til det

formå1, derer beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan såledesvære uegnettil andetformå1.

Holbæk, den 25. august 2020

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab
CVR-n(.33777L77

Vibeke Hundevad
Partner, registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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 sandsyntigt, 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 forpliStelser 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.

I resultatopgØrelsen indregnes indtægter itakt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes

omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte

forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen og består af sponsorater.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til tilskud til projekter, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer, mv.

Balancen

Likvide beholdninger
Omfatter I ikvide beholdninger.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved Iåneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I de efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris

svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet
og den nominelle værdi indregnes i resultatopgØrelsen over låneperioden

@vrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. ianuar - 31. december
2019

DKK

2018

DKK

Nettoornsætning

Foreningen JyderuPs Fremtid

Tilskud projekter

Salgsfremmende omkostni nger

Ad mi nistrationsomkostn i nger

Andre eksterne omkostninger i alt

Finansielle udgifter

Årets resultat

13.000

75.423

19.685

L.977

18.000

0

7.L77

325

6

-L4.2s3 4.498
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Note Balance 31. december

20t9

DKK

2018

DKK

Aktiver

Omsætningsaktiver

Likvide beholdninger

0msætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo

Periodens resultat

Egenkapital i alt

Passiver i alt

Eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

9.113 23.366

9.7L3 23.365

23.366

-L4.253

18.868

4.498

9.113 23.366

z
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Noter

2019 2018

DKK DKK

1 Nettoornsætning

Tilskud fra Holbæk Kommune

Sl utaf regning BYrumsl abYrinten

2 Eventualturpligtelser

lngen.

3 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

lngen.

30.000 30.000

5.838 0
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Detaljeret regnskab for
zOLg Lokalforum Jyderup

0L.01.19 Overført fra 2018

01.01.19 Tilskud fra Holbæk kommunen

0L.01.19 Overført fra projekt Byrumslabyrinten *1)

16.72.L9 Overskud fra 2018 overført tilJyderups Fremtid *2)

19.06.19 Teknisk opgradering af Skarridsøsalen *3)

18.05.19 Leje af lydanlæg til vælgermøde

Tilskad til Brojekter *4)

Udgifter

13.000

1_0.000

5.423

3.701

4.588

3.626
3.8s0
3.92L

s83

585

450

359

06.o2.L9

06.03.19

02.10.L9
16.10.19

2A.LL.tg

26.O2.t9
L6.12.L9

76.72.19

16.12.L9

Annonce borgerm6de 19.02.19

Annonce om åbent hus i Skarridsøsalen hver torsdag

Annonce Borgermøde 10. 10. 19

An nonce Borgerm6de zL.LO.Lg

Annonce Borgermøde 27 .LL.Lg

So I gslremm en de o m kastnin ge r * 4)

Drikkevarer mm til borgermøder

Julelyskaede til lystændingsfesten

Præmier til lystændingsfesten

Drikkevarer mm til borgermøder

Ad m i n istrøtio nso m kastn i n ger *4)

Renteudgifter

Noter:

*1)

*21

*3)

*4)

lndtægter
23.366
30.000

5.838

t5.423

79.685

7.977

59.204

Overføres til 2020 9.113

Uforbrugte kommunale midkr af bevilling til det midlertidige projekt "Byrumslabyrinten" er

efter aftale med Holbæk kommune overflyttet til trckalforums konto

Overførsel er besluttet på styregruppens mØde den 615 - }ALg

I henhold til styregruppens principper om tilskud til kommunikation bevilgede styregruppen
den L/4 - ZAfi tilskud til baggrundsprojektor og lydanlæg.

Referencer til revisors resultatopgØrelse, ordvalget er lidt misvisende i forhold til de konkrete

udgiftposter.


