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Udvikling Stevns

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 for
Udvikling Stevns.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Store Heddinge, den 16-02-2022
Bestyrelse

Lone Christine Mortensen
Medlem

Johnny Andersen
Medlem

Roula Nielsen
Medlem

Line Krogh Lay
Medlem

dk
Keld Parsberg
Medlem

U

Jan Erik Dahl Hansen
Medlem
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Jens Sørensen
Formand

Hanne Nilsson
Medlem
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Bjarne Hendrichsen
Medlem

Lars Klausen
Medlem

Udvikling Stevns

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Udvikling Stevns
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Udvikling Stevns for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foerningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2021, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 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 krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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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 for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

dk

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.

U

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 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, 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.
* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
* 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 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.
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Peter Holm
Registreret revisor
mne11735

dk

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

t

Klippinge, den 16-02-2022
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Telefon
E-mail
Hjemmeside
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Udvikling Stevns
Algade 8
4660 Store Heddinge
30619952
koordinator@udviklingstevns.dk
www.udviklingstevns.dk/
36102446
26-09-2014
01-01-2021 - 31-12-2021
Jens Sørensen
Lone Christine Mortensen
Line Krogh Lay
Johnny Andersen
Roula Nielsen
Bjarne Hendrichsen
Jan Erik Dahl Hansen
Keld Parsberg
Lars Klausen
Hanne Nilsson

Revisor

bp-revision ApS, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsfirma
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
28842562
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U

CVR-nr.

as

t

Bestyrelse
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Udvikling Stevns for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Tilskud
Indtægter fra tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de er indtjent.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame og administration mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

as

t

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

dk

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

U

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til projektaktiviteter, tilbagebetaling af tilskud mv.
Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge at en tidligere begivenhed har en retslig eller
praktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens
økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note

2021
kr.

2020
kr.

1

528.000

595.000

2

-375.000
-23.794
-17.623
-416.417

-375.000
-37.755
-24.456
-437.211

Driftsresultat

111.583

157.789

Finansielle omkostninger
Årets resultat

-2.835
108.748

-2.454
155.335

108.748
108.748

155.335
155.335

Tilskud
Kordinator-/sekretariatstimer
Kommunikation og markedsføring
Øvrige udgifter
Andre eksterne omkostninger

U

dk
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Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december 2021
2021
kr.

2020
kr.

0
35.243
35.243

1.043
500.969
502.012

Likvide beholdninger

202.248

114.322

Omsætningsaktiver

237.491

616.334

Aktiver

237.491

616.334

Note
Aktiver
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

U

dk
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3, 4
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Balance 31. december 2021

Note

2021
kr.

2020
kr.

Egenkapital

5

0

0

Hensættelser til overdækning
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser

6
7

1.442
228.949
230.391

14.578
105.517
120.095

7.100

222.989

0
7.100

273.250
496.239

7.100

496.239

237.491

616.334

Passiver

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

8

Gældsforpligtelser

9
10

U

dk

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

as
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Passiver
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Noter
2021

2020

478.000
50.000
528.000

375.000
220.000
595.000

375.000
375.000

375.000
375.000

Markedsføring - Annoncer
Markedsføring - Andet
Kommunikation og markedsføring i alt

23.272
522
23.794

29.680
8.075
37.755

Kurser og kompetenceudv.
Rejseudgifter
Arrangementer mv.
Revisor
Andre udgifter
Øvrige udgifter i alt

5.614
3.542
0
7.200
1.267
17.623

0
788
14.830
7.588
1.250
24.456

416.417

437.211

284.146
-273.410
0
0
2.400
-13.136
0

155.999
0
99.479
-9.521
38.189
0
284.146

1. Tilskud
Tilskud Ministeriet
Tilskud Stevns Kommune

2. Andre eksterne omkostninger

dk
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Løn koordinator
Koordinator-/sekretariatstimer i alt

Andre eksterne omkostninger i alt

U

3. Periodeafgrænsningsposter Landsbyforum
Projekt Landsbyforum primo
Landsbyforum - Tilskud
Landsbyforum løn
Feriepenge overgangsordning
Omkostninger Landsbyforum
Afslutttes i hensatte projekter
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Noter
2021

2020

216.823
-181.580
0
0
35.243

21.691
-193.841
125.571
263.402
216.823

0
35.243

284.146
500.969

108.748
-108.748
0

155.335
-155.335
0

14.578
14.578

14.878
14.878

0
-13.136
-13.136

-300
0
-300

1.442

14.578

105.517
0
14.683
108.748
228.948

0
-49.818
0
155.335
105.517

0
0
0
0
0
0
0

250.000
15.837
5.251
379
188
1.595
273.250

4. Periodeafgrænsningsposter
Landsbyens Naturlige Fortræffeligheder primo
Tilskud LNF
Lønandel LNF
Omkostninger LNF

Landsbyforum

5. Egenkapital

dk

Tilskud til projektaktivitet
Hensat til projektaktiviteter primo

as

6. Hensættelser - projektaktivitet

t

Årets resultat
Forbrug tilsagnsmidler vedr. tidligere år
Egenkapital ultimo

U

Projekter - Landsbyforum (egenfinansiering)
Afslutning projekt Landsbyforum
Forbrugt til aktiviteter i år
Hensat til projektaktiviteter ultimo

7. Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser primo
Tilgode vedr. Udvikling Stevns
Modtaget fra Landistriktsprogrammet vedr. 2019
Resultat Udvikling Stevns 2021
Andre hensatte forpligtelser i alt

8. Anden gæld
Stevns Kommune lån
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig samlet betaling
Skyldige feriepenge
Anden gæld i alt
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Noter
2021

9. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

U

dk
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Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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1.

Indledning

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Udvikling Stevns for 2021,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet, der er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:
Resultat kr.
Aktiver kr.
Egenkapital kr.

2.

108.748
250.627
0

Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2021

Revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder om revision
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion, fremhæve forhold og/eller rapportering om ledelsesansvar mv. i vores påtegning på årsregnskabet.
Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en påtegning uden modifikationer, fremhævelse af forhold og/eller
rapportering om ledelsesansvar mv.

3.

Revisionen af årsregnskabet 2021

Revisors ansvar
Som omtalt i vores tiltrædelsesprotokol omfatter en revision udførelse af revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af disse handlinger at udtrykke en konklusion om regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af vores vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Det forhold, at vi udtrykker en konklusion om regnskabet, fritager ikke ledelsen for deres ansvar for at aflægge et retvisende
regnskab. Som led i revisionen har vi overvejet de interne kontroller, der er forbundet
med regnskabsaflæggelsen. Vi har på baggrund heraf udarbejdet vores revisionsstrategi med henblik på at målrette vores arbejde mod væsentlige og risikofyldte områder.
Vores revision har primært været baseret på substanshandlinger (analyser og detailtest
via stikprøver) udført i forbindelse med regnskabsafslutningen. De udførte handlinger
og resultatet af vores revision på de væsentligste områder i regnskabet er omtalt i nedenstående afsnit.
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4.

Betydelige resultater af revisionen

Anvendte regnskabsprincipper
Årsregnskabet for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis, der er
uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at den af ledelsen valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig,
foreningens aktiviteter og forhold taget i betragtning.
Going concern
På grundlag af vores undersøgelse er vi enige med ledelsen i, at der ikke er forhold
eller begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte
driften. Vi er derfor ligeledes enige med ledelsen i, at det er passende at aflægge regnskabet under forudsætning om fortsat drift, og anser regnskabets oplysninger herom
for fyldestgørende.
Funktionsadskillelse
Foreningens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative
opgaver, gør det ikke muligt at etablere en effektiv intern kontrol, der er baseret på en
hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor som udgangspunkt ikke baseret på foreningens interne kontroller. Vi skal derfor understrege, at der ikke er - eller kun er begrænsede - muligheder for at opdage fejl, der er
opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende
funktion. Vi skal anbefale, at ledelsen regelmæssigt gennemgår bogføringen og kontoudtog for de likvide beholdninger. Gennemgangen bør ske ugentligt eller månedligt og omfatte den seneste uges/måneds salg, indbetalinger samt den aldersopdelte liste over tilgodehavender. Vi anbefaler endvidere, at der som fast procedure kun kan foretages udbetalinger til varekreditorer og andre omkostningskreditorer, som er godkendt af ledelsen.
Besvigelser
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen
har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er betydelig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, og har bekræftet dette skriftligt over for
os i ledelsens regnskabserklæring.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække
mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.
Uanset ovenstående skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser,
og at en sådan risiko er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Ledelsens kontroller er
især vigtige i foreninger, der ikke har etableret effektiv funktionsadskillelse, fordi det som
udgangspunkt øger muligheden og risikoen for besvigelser.
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Overholdelse af love og øvrig regulering
Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om lovgivning, hvor en eventuel
manglende overholdelse vil kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet,
samt om ledelsens kendskab til eventuel overtrædelse af sådan lovgivning
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til overtrædelse af sådan lovgivning, og
har bekræftet dette over for os i ledelsens regnskabserklæring.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække
mistanke om overtrædelse af lovgivning eller anden regulering af væsentlig betydning
for informationerne i årsregnskabet.
Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet
Samtlige fejlinformationer, som revisionen har afdækket, er rettet i årsregnskabet.
Nærtstående parter
Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om identiteten af nærtstående parter,
samt om den regnskabsmæssige behandling af transaktioner med sådanne parter er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen har i ledelsens regnskabserklæring bekræftet, at den ikke har kendskab til
andre nærtstående parter end de oplyste, samt at alle transaktioner ifølge ledelsens
overbevisning er oplyst og behandlet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der er nærtstående parter ud over dem, som ledelsen har oplyst os, ligesom vi ikke er stødt på forhold, der kan indikere, at transaktioner med nærtstående
ikke er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning. Revisionen af den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter har ikke givet anledning til bemærkninger.
Efterfølgende begivenheder
Som led i vores revision har vi forespurgt ledelsen, om den er bekendt med, at der i
perioden efter balancedagen og frem til datoen på ledelsens regnskabserklæring er
indtruffet begivenheder, der kunne have indvirkning.
Ledelsen har over for os oplyst, at den ikke har kendskab til begivenheder af den omtalte art, der ikke er taget hensyn til i regnskabsaflæggelsen, og har bekræftet dette
over for os i ledelsens regnskabserklæring.
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5.

Ledelsens regnskabserklæring

Som led i revisionen har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os.
I regnskabserklæringen, har den daglige ledelse blandt andet bekræftet følgende i
overensstemmelse med de aftalte vilkår:
·

At ledelsen har opfyldt deres ansvar for at udarbejde et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

·

At ledelsen har givet os adgang til al den information, som ledelsen er bekendt
med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold samt yderligere information, som vi har anmodet
om.

·

At ledelsen har givet os ubegrænset adgang til personer i foreningen, som vi har
fastslået, det er nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.

·

At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet.

6.

Revision af væsentlige poster i årsregnskabet

Vi skal i det følgende redegøre for handlinger og konklusioner på vores revision af de
væsentligste og mest risikofyldte poster i årsregnskabet.
Vores revisionsstrategi er tilpasset således, at der for øvrige områder, hvor risikoen for
væsentlig fejlinformation er vurderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandlinger.
Gæld
Vi har gennemgået gældsforpligtelserne samt påset, at alle væsentlige gældsposter er
afstemt med oplysninger fra kreditorerne – herunder pengeinstitutter.
Vi har gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb, og efter
vores gennemgang er vi enige med ledelsen i den foretagne indregning og måling.

7.

Andre ydelser

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet assistance med:
·

Opstilling af regnskabet
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8.

Afslutning

Vi kan oplyse følgende:
·
·

At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Klippinge, den 16. februar 2022
bp-revision ApS, registreret revisorer FSR
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 28842562

Peter Holm
registreret revisor FSR
mne11735
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Nærværende revisionsprotokol, side 43 – 48, er læst af nedennævnte medlemmer af ledelsen den
/ 2022.
I bestyrelsen:

Jens Sørensen

Johnny Andersen

Bjarne Hendrichsen

Jan Erik Dahl Hansen

Keld Parsberg

Lars Klausen

Roula Nielsen

Hanne Nilsson

Line Krogh Lay

Lone Christine Mortensen

Med ovenstående underskrift tilkendegiver medlemmerne af den øverste ledelse desuden følgende:
·

At vi har opfyldt vores ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet, for at
udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

·

At vi har givet revisor adgang til al den information, som vi er bekendt med er
relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation
og andre forhold samt yderligere information, som revisor har anmodet om.

·

At vi har givet revisor ubegrænset adgang til at indhente revisionsbevis fra personer i foreningen.

·

At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet.
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Bestyrelsens forslag til budget for 2023
Budget 2023

Administrationsbudget Udvikling Stevns 2023

alle beløb er inkl. moms
1. kvartal

Indtægter

Budget

Midler ERST - almindelig drift
Midler ERST - opsparing
Stevns Kommune
Indtægter i alt

96.000,00

68.000,00
8.000,00
76.000,00

Kommunikation & Markedsføring
Annoncer
Foldere
Anden markedføring
Kommunikation i alt

5.000,00
10.000,00

Øvrige udgifter
Rejseudgifter
Arrangementer og møder
Kompetenceudvikling og inspirationsture
Andre udgifter
Øvrige udgifter i alt

2.500,00
2.500,00
5.000,00
10.000,00

Udgifter i alt

96.000,00

5.000,00

Renter
Resultat

3. kvartal

4. kvartal

Hele året

96.000,00
96.000,00

24.000,00
24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

625,00

625,00
2.500,00

625,00

625,00

17.000,00
1.250,00
23.875,00
125,00

17.000,00
1.250,00
21.375,00
2.625,00

17.000,00
1.250,00
21.375,00
2.625,00

96.000,00

Udgifter
Løn
Koordinator- og sekretariatsfunktion
Revision
Løn i alt

Indtægter
Tilskud Ministeriet
Tilskud Stevns Kommune
Indtægter i alt

2. kvartal

-

Udgifter
Markedsføring
Kurser og kompetenceudv.
Rejseudgifter
Arrangementer mv.
Revisor
Løn koordinator
Andre udgifter
Udgifter i alt
Resultat

8.000,00
17.000,00
1.250,00
29.375,00
-5.375,00

10.000,00
2.500,00
2.500,00
8.000,00
68.000,00
5.000,00
96.000,00
-

