Verdensarv Stevns
Algade 8
Tinghuset
4660 Store Heddinge

Årsrapport 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 23-04-2019

_______________________
Bent Pedersen
Dirigent

Penneo dokumentnøgle: PBJJQ-41NLB-T2514-YHPEC-GQ1N3-ZNZQV

CVR-nr. 35760865

Verdensarv Stevns

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

4

Virksomhedsoplysninger

6

Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgørelse

8

Balance

9
11
Penneo dokumentnøgle: PBJJQ-41NLB-T2514-YHPEC-GQ1N3-ZNZQV

Noter

-2-

Verdensarv Stevns

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 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. 31-12-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

Finn Rasmussen
Stevns Erhvervsråd

Michael Loft
Lokal Referencegruppe

Lars Kirdan
Østsjællands Museum

Ole Vive
Østsjællands Museum
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Store Heddinge, den 15-01-2020

Verdensarv Stevns

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Verdensarv Stevns
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Verdensarv Stevns for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Verdensarv Stevns

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.

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. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter,
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvandlig praksis. I vores
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 15-01-2020
bp-revision ApS, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 28842562

Bent Pedersen
Registreret revisor
mne10769
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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 selskabet ikke længere kan
fortsætte driften.

Verdensarv Stevns

Virksomhedsoplysninger

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Verdensarv Stevns
Algade 8
Tinghuset
4660 Store Heddinge
35760865
01-04-2014
01-01-2019 - 31-12-2019

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)
Finn Rasmussen (Stevns Erhvervsråd)
Michael Loft (Lokal Referencegruppe)
Lars Kirdan (Østsjællands Museum)
Ole Vive (Østsjællands Museum)

Revisor

bp-revision ApS, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
CVR-nr.: 28842562
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Virksomheden

Verdensarv Stevns

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Verdensarv Stevns for 2019 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.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst muligt viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

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 øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring og øvrige personaleomkostninger til virksomhedens medarbejdere.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af 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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Tilskud og andre 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.

Verdensarv Stevns

Note

2019
kr.

2018
kr.

Tilskud og indtægter

1

3.019.666

3.000.000

Personaleomkostninger

2

-1.995.025

-1.881.460

-152.202
-414.157
-177.903
-113.741
-77.785
-935.788

-155.912
-637.515
-220.355
-61.233
-3.520
-1.078.535

88.853

40.005

-5.491

-5.958

83.362

34.047

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

3

Årets resultat
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Resultatopgørelse

Verdensarv Stevns

Balance 31. december 2019
2019
kr.

2018
kr.

933
21.366
22.299

933
93.750
94.683

Likvide beholdninger

639.918

507.534

Omsætningsaktiver

662.217

602.217

Aktiver

662.217

602.217

Note
Aktiver
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Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
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Verdensarv Stevns

Balance 31. december 2019

2019
kr.

2018
kr.

98.315
98.315

14.953
14.953

55.407
55.407

0
0

298.113

357.073

210.382
508.495

230.191
587.264

Gældsforpligtelser

563.902

587.264

Passiver

662.217

602.217

Note

Overført resultat
Egenkapital

4

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige
bidrag til social sikring
Kortfristede gældsforpligtelser

5

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

6
7
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Passiver

Verdensarv Stevns

Noter
2019

2018

3.000.000
19.666
3.019.666

3.000.000
0
3.000.000

1.687.990
287.900
18.665
470
1.995.025

1.561.037
289.158
29.747
1.518
1.881.460

5.348
141
2
5.491

5.603
352
3
5.958

14.953
83.362
98.315

-19.094
34.047
14.953

54.763
15.010
2.651
134.100
55.407
0
3.853
5
265.789

34.358
10.658
2.840
177.800
0
1.441
3.091
3
230.191

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

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

3. Finansielle omkostninger
Renteudgifter bank
Renter kreditorer
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
Feriepenge til indefrysning (Feriefond)
Skyldig løn
Skyldig feriepenge
Skattekonto
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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2. Personaleomkostninger

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jan Snare Jespersen

Tove Damholt

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-807515928747
IP: 212.130.xxx.xxx
2020-05-28 06:34:15Z

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-987815483245
IP: 5.103.xxx.xxx
2020-05-28 08:12:06Z

Anette Scharling Mortensen

Kathrine Hendriksen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-838353399452
IP: 212.130.xxx.xxx
2020-05-28 08:33:26Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: bp-revision
Serienummer: PID:9208-2002-2-231244225710
IP: 5.103.xxx.xxx
2020-05-28 10:14:00Z

Ole Vive

Finn Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-023932168594
IP: 5.179.xxx.xxx
2020-05-28 13:34:19Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-262704373921
IP: 91.215.xxx.xxx
2020-05-29 06:56:06Z

Lars Kirdan

Line Krogh Lay

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-506675168491
IP: 80.80.xxx.xxx
2020-05-29 07:48:38Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-342558641865
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-05-29 16:56:14Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Steen Ulrik Nielsen

Mikkel Lundemann Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-319399835451
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-05-30 06:08:07Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-236050299456
IP: 212.178.xxx.xxx
2020-06-02 06:48:18Z

Michael Vagn Loft

Bent Pedersen (CVR valideret)

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-359370834481
IP: 87.58.xxx.xxx
2020-06-03 12:27:05Z

Registreret revisor
På vegne af: BP-Revision ApS
Serienummer: CVR:28842562-RID:30586993
IP: 185.152.xxx.xxx
2020-06-03 13:40:33Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

