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Verdensarv Stevns

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 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. 31-12-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse

Steen Bonke Sørensen
Medlem

Anette Mortensen
Medlem

Line Krogh Lay
Medlem

Mikkel Lundemann Rasmussen
Medlem

Steen Nielsen
Medlem

Jan Jespersen
Medlem

Kathrine Hendriksen
Medlem

Michael Loft
Medlem

Peter Gravlund Nielsen
Medlem

Ole Vive
Medlem
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Store Heddinge, den 03-03-2021

Verdensarv Stevns

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Verdensarv Stevns
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Verdensarv Stevns for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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, 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 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2020, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 03-03-2021
bp-revision ApS, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 28842562

Bent Pedersen
Registreret revisor
mne10769
-5-

Penneo dokumentnøgle: 43JM8-8GSPX-QTPCI-5F5EY-065LV-6SZ5I

* 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

E-mail
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Verdensarv Stevns
Algade 8
Tinghuset
4660 Store Heddinge
info@stevnsklint.org
35760865
01-04-2014
01-01-2020 - 31-12-2020

Bestyrelse

Steen Bonke Sørensen (Stevns Kommune)
Anette Mortensen (Stevns Kommune)
Line Krogh Lay (Stevns Kommune)
Mikkel Lundemann Rasmussen (Stevns Kommune)
Steen Nielsen (Stevns Kommune)
Jan Jespersen (Stevns Turistforening)
Kathrine Hendriksen (Stevns Erhvervsråd)
Michael Loft (Lokal Referencegruppe)
Peter Gravlund Nielsen (Østsjællands Museum)
Ole Vive (Østsjællands Museum)

Revisor

bp-revision ApS, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
56 57 95 47
56 57 95 49
info@bprevision.dk
www.bp-revision.dk
28842562

Telefon
Telefax
E-mail
Hjemmeside
CVR-nr.
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Virksomheden

Verdensarv Stevns

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Verdensarv Stevns for 2020 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.
Egenkapital
Udtrykker ejerens indestående i virksomheden, opgjort som forskellen mellem virksomhedens indregnede aktiver
og forpligtelser.
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

2020
kr.

2019
kr.

Tilskud og indtægter

1

2.700.000

3.019.666

Personaleomkostninger

2

-2.000.265

-1.995.025

-105.868
-357.946
16.603
-57.556
-15.593
-520.360

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

179.375

88.853

-7.933

-5.491

171.442

83.362

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 2020
2020
kr.

2019
kr.

933
701.706
1.557
704.196

933
21.366
0
22.299

98.698

639.918

Omsætningsaktiver

802.894

662.217

Aktiver

802.894

662.217

Note
Aktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
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Likvide beholdninger
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Verdensarv Stevns

Balance 31. december 2020

2020
kr.

2019
kr.

269.757
269.757

98.315
98.315

172.453
172.453

55.407
55.407

73.559

298.113

287.125
360.684

210.382
508.495

Gældsforpligtelser

533.137

563.902

Passiver

802.894

662.217

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

Information om COVID-19
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

5

6
7
8
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Passiver

Verdensarv Stevns

Noter
2020

2019

2.700.000
0
2.700.000

3.000.000
19.666
3.019.666

1.698.773
276.112
20.213
5.167
2.000.265

1.687.990
287.900
18.665
470
1.995.025

4.772
1.932
1.229
7.933

5.348
141
2
5.491

98.315
171.442
269.757

14.953
83.362
98.315

174.034
47.751
3.408
58.958
2.974
0
287.125

54.763
15.010
2.651
134.100
3.853
5
210.382

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
Skyldig feriepenge
Skattekonto
Anden gæld i alt

6. Information om COVID-19
Som det er regnskabslæseren bekendt, er der som følge af Corona Virus foretaget mange begrænsninger i
virksomhedernes mulighed for almindelig drift.
Virksomheden har hånd om coronavirus. Virksomheden er fortsat i drift, og vil ansøger løbende om de mulige
kompensationsmuligheder som det Danske Folketing har vedtaget såfremt at det er relevant.
Årsrapporten aflægges som følge heraf efter princippet om fortsat drift.

7. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.
- 11 -
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2. Personaleomkostninger

Verdensarv Stevns

Noter
2020

2019

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