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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 for
Verdensarv Stevns.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Store Heddinge, den 08-02-2018
Direktion

Tove Damholt
Direktør

Bestyrelse

Anette Mortensen
Stevns Kommune

Line Krogh Lay
Stevns Kommune

Mikkel Lundemann Rasmussen
Stevns Kommune

Steen Nielsen
Stevns Kommune

Jan Jespersen
Stevns Kommune

Kathrine Hendriksen
Stevns Turistforening

Charlotte Mannstaedt
Stevns Erhvervsråd

Michael Loft
Lokal Referencegruppe
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Verdensarv Stevns
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Verdensarv Stevns for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens
bestemmelser samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af
årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. 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 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. 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, samt god offentlig
revisionsskik jf. årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter, 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, samt god offentlig revisionsskik jf. årsregnskabslovens bestemmelser samt
foreningens vedtægter, 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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 selskabet ikke længere kan
fortsætte driften.
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 juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Klippinge, den 08-02-2018
bp-revision, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
Registreret revisor
mne10769
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Verdensarv Stevns
Algade 8
Tinghuset
4660 Store Heddinge
35760865
01-04-2014
01-01-2017 - 31-12-2017

Bestyrelse

Anette Mortensen (Stevns Kommune)
Line Krogh Lay (Stevns Kommune)
Mikkel Lundemann Rasmussen (Stevns Kommune)
Steen Nielsen (Stevns Kommune)
Jan Jespersen (Stevns Kommune)
Kathrine Hendriksen (Stevns Turistforening)
Charlotte Mannstaedt (Stevns Erhvervsråd)
Michael Loft (Lokal Referencegruppe)

Revisor

bp-revision, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
CVR-nr.: 15735376
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Verdensarv Stevns for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
En stor del af omkostningerne til foreningens aktiviteter har tidligere været afholdt af foreningens primære
tilskudsgiver, Stevns Kommune. Dette indebærer, at nærværende årsregnskab alene udtrykker foreningens egne
afholdte omkostninger og finansieringen heraf.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst muligt viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
Tilskud og indtægter
Offentlige og andre ikke-offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det
er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, anskaffelser, kommunikation og
forankring, beskyttelse og bevaring, forskning og formidling samt turisme, aktiviteter og adgang.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social
sikring og øvrige personaleomkostninger til foreningens medarbejdere.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note

2017
kr.

2016
kr.

Tilskud og indtægter

1

2.488.000

450.000

Personaleomkostninger

2

-1.426.331

-763.208

Administrationsomkostninger
Anskaffelser
Kommunikation og forankring
Beskyttelse og bevaring
Turisme, aktiviteter og adgang
Forskning og formidling
Andre eksterne omkostninger

-128.472
-115.032
-287.822
-83.595
-284.361
-36.875
-936.157

1.305
0
-16.448
0
-13.880
0
-29.023

Driftsresultat

125.512

-342.231

-5.122

-132

120.390

-342.363

Finansielle omkostninger

3

Årets resultat
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Balance 31. december 2017
2017
kr.

2016
kr.

933
30.938
31.871

0
0
0

Likvide beholdninger

165.243

45.521

Omsætningsaktiver

197.114

45.521

Aktiver

197.114

45.521

Note
Aktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
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Balance 31. december 2017
2017
kr.

2016
kr.

-19.094
-19.094

-139.484
-139.484

47.968

37.363

168.240
216.208

147.642
185.005

Gældsforpligtelser

216.208

185.005

Passiver

197.114

45.521

Note
Passiver
Overført resultat
Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige
bidrag til social sikring
Kortfristede gældsforpligtelser

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

4

5

6
7
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Noter
2017

2016

2.214.000
274.000
2.488.000

450.000
0
450.000

1.177.417
238.270
10.079
565
1.426.331

647.648
111.300
4.260
0
763.208

3.134
1.988
5.122

20
112
132

-139.484
120.390
-19.094

202.879
-342.363
-139.484

26.895
6.944
1.988
132.000
0
413
168.240

23.341
6.082
5.094
78.125
35.000
0
147.642

1. Tilskud og indtægter
Tilskud Stevns Kommune
Øvrige ikke-offentlige tilskud
Tilskud og indtægter i alt

2. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt

3. Finansielle omkostninger
Renter bank
Renter offentlige kreditorer
Finansielle omkostninger i alt

4. Overført resultat
Overført resultat primo
Årets resultat
Overført resultat ultimo

5. Anden gæld
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig feriepengeforpligtelse
Skyldig pension
Skyldig kørselsgodtgørelse
Anden gæld i alt

6. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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