Udvikling Stevns
Bilagssamling til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18:30-21 i Tinghuset, Algade 8, Store
Heddinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af årsregnskab.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden eller sekretariat i hænde senest d. 22. april
2019, og kan indsendes på mail koordinator@udviklingstevns.dk.
Af hensyn til forplejning opfordrer vi til at tilmelde sig på tlf. 2476 4001
eller info@udviklingstevns.dk.

Udvikling Stevns
Generalforsamlingen den 30. april 2019
Beretning for foreningsåret 2018
I 2018 afholdt vi en to ansøgningsrunder. I første runde modtog vi ansøgning fra 4 projekter, hvoraf vi gav
tilsagn til de 2. De projekter, der modtog støtte i første runde i 2018 var;
Mikro mjødbryggeri - GOURMET MJØD MED EN GRØN PROFIL med 212.440 kr.
Nyt køkken til Strøby Idrætscenter med 247.162 kr.
I anden ansøgningsrunde modtog vi ansøgninger fra 4 projekter, som alle fik tilsagn. De var;
Landsbyforum Stevns med 250.000,00 kr.
Dambækgaard - bæredygtig bondegård på Stevns med 175.000,00 kr.
Det skal være in at være ude - Hellested friskole og Børnehus med 215.000 kr.
Søndergård Besøgsgård Stevns med 50.000 kr.
Således har vi i 2018 givet tilsagn om 1.149.602,50 kr.
Med projektet Mikro Mjødbryggeri etablerer Thomas Priiskorn mjødbryggeriet Mjødgaard i Stevns. Thomas
har købt et fungerende bryggeri, opdateret det grafiske og markedsføringsmæssige udtryk og tilføjet ny
kvalitet til mjøden. Hermed har han etableret en ny arbejdsplads i Stevns, som også byder ind på lokale
fødevarer og med en social profil, hvor Mjødgaard tilbyder jobs til unge, der har vanskeligt ved at komme ind
på arbejdsmarkedet. Projektet er allerede slutrapporteret og afvente udbetaling.
Strøby Idrætscenter har gennemgået en kæmpe ombygningen og fået et gevaldigt løft over de seneste par
år. Udvikling Stevns har bidraget til det nye køkken og caféområde. Centeret er et vigtigt aktiv for mange
borgere i Strøby og Strøby Egede, og har rigtigt mange brugere i mange aldre. Projektet er gennemført og i
gang med at slutrapportere.
Landsbyforum Stevns er et projekt, som Udvikling Stevns selv driver, og det er første gang, at vi selv påtager
os rollen som projektholder. Det gør vi fordi, vi har et aktivitetsområde i vores udviklingsstrategi, som
arbejder med sammenhængskraften og samhørigheden i Stevns og i lokalsamfundene rundt om i
kommunen, og fordi vi ikke har modtaget ansøgninger ude fra, som arbejder målrettet med dette område.
Med Landsbyforum Stevns prøver vi at skabe et samarbejdsforum for vores mange landsbyer, og vi håber at
etablere en fælles forening for borgerforeninger, landsbylaug og lign. Projektet startede op i andet halvår
sidste år og løber til og med første halvår næste år.
Dambækgaard vil skab en bæredygtig bondegård på Stevns, men det formål at inspirere turister og kursister
til en mere bæredygtig og klimavenlig livsstil via undervisning og gæstgiveri. Til det etablerer de
kursuslokale/restaurant, køkken og værelser. Projektet er i gang.
Hellested Friskole og Børnehus ønsker som led i deres helhedsplan for udemiljøet omkring skolen at skabe
en større forbindelse mellem skolen/børnehuset og det omgivende lokale samfund ved at skabe et udeliv og
en udekultur, der hænger sammen med institutionens overordnede værdier om at være en kultur- og
naturorienteret institution. Vi har støttet etableringen af et naturlegeområde med tilhørende multibane,
hvor elverhøj, elverkongen og hans elverpiger smukt udfolder sig. Projektet er afsluttet.
Søndergård skal være Stevns første besøgsgård, hvor besøgende herunder skoler og andre institutioner kan
komme og være med i livets gang på et lille økologisk landbrug. Her kan man opleve produktionen af frugt og
grønt og komme helt tæt på dyrene, der primært vil bestå af danske landracedyr og være med i aktiviteter
knyttet hertil såsom malkning af geder og slyngning af honning. Projektet er i gang.
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Vi har en rigtig god og velfungerende bestyrelse, hvor der altid er en stor vilje for at nå til enighed om de
indkomne projekter. Vi vurderer altid projekterne grundigt, og taler også om deres mulige effekter for
Stevns.
I 2018 har vi høj grad støttet projekter, der kan være med til at bringe mennesker sammen og projekter, der
kan skabe nogle nye små lokale arbejdspladser. Vi er glade for, at vi har kunnet støtte de seks projekter. Vi
synes, at det er gode projekter med potentialet til at vokse sig større.
Vi har igen i 2018 modtaget 220.000 kr. i støtte til arbejdet fra Stevns kommune, og det er vi meget glade
for, og er med til at gøre en stor forskel i vores arbejde. Kommunen har endvidere stadig en årlig pulje på
300.000 kr. til medfinansiering af almennyttige LAG-projekter. Det er af stor betydning for almennyttige
projekters mulighed for at finde finansiering.
Vi opfordrer stadig alle til at udvikle projekter og søge LAG-midler. Tag et kig på vores hjemmeside
udviklingstevns.dk og se om ikke et af vores 12 aktivitetsområder kan friste.
Folkemødet på Bornholm
Igen i 2018 deltog Udvikling Stevns i folkemødet på Bornholm, hvor vi fik inspiration til vores arbejde,
ligeledes har vi lært hinanden at kende på en god måde, hvilket gør arbejdet i bestyrelsen lettere og sjovere.
Vores egne projekter om landsbyernes samarbejde og vision for Stevns.
I 2018 har vi arbejdet meget med vores egne indsatser – både Landsbyforum, som jeg nævnte tidligere, men
også den vision for landdistrikterne, som vi har holdt flere workshops for at få inputs til. Vi vil gerne tage en
mere aktiv rolle i at skabe og understøtte en positiv udvikling for Stevns, og samlede derfor Stevns i arbejdet
med at skabe en fælles borgerdrevet vision for Stevns med udgangspunkt i en landdistriktsdagsorden. Det
helt store arrangement i den sammenhæng var vores egen lokale Landdistriktskonference for Stevns, som vi
arrangerede i efteråret sidste år, og som trak over 50 deltagere. Visionen for landdistrikterne er nu ude til
inputs, og vi ser frem til målrettet at arbejde videre med de indsatsområder, som vision peger på, og vi vil
arbejde for, at andre gør det samme. Vi præsenterer også Stevns Kommune for visionen, og ser frem til både
et godt samarbejde med kommunen om indsatserne, og at kommunen indarbejder nogle af indsatserne i
deres planer for udvikling af Stevns. Vi ser den også som et stærkt input til den næste programperiode for
LAG-ordningen.
Landdistrikternes Fællesråd
I 2018 skete der også noget vigtigt for LAG’erne landet over, som vi i Udvikling Stevns var med til at bakke op
fra starten. LAG’erne er blevet optaget i Landdistrikternes Fællesråd, så vi nu har en interesseorganisation,
der kan bakke os op, og være med til at arbejde for vores sag.
Lidt om fremtiden
2019 ser spændende ud for Udvikling Stevns. Vi modtog rekord mange ansøgninger til vores
ansøgningsrunde – hele 16 til første runde, hvoraf 14 endte med at søge midler. Vi har støttet ni af de
projekter, som vi glæder os til at følge.
Vi har nu formodentligt kun én ansøgningsrunde tilbage i denne programperiode, og det er i 2020 med
deadline 1. februar.
I 2019 glæder vi os også til at følge LAG’ernes medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.
Tak
Sluttelig vil jeg takke for det gode samarbejde i bestyrelsen, og en særlig stor tak vores koordinator Thomas
Christensen for inspiration og hjælpsomhed.
Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne, Jens Kierkegaard Bestyrelsesformand for Udvikling Stevns
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 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. 31-12-2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Store Heddinge, den 10-04-2019

Bestyrelse

Jens Kierkegaard
Formand

Jens Sørensen
Næstformand

Keld Parsberg

Louise Halkjær Pedersen

Ellen Manulius Knudsen

Hanne Nilsson

Jan Erik Dahl Hansen

Lars Klausen

Thomas Overgaard

Lene Madsen Milner

Bjarne Hendrichsen
Kasserer

-3-

Udvikling Stevns

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Udvikling Stevns
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Udvikling Stevns for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 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 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 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.
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, 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
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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 foreningen 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.

Klippinge, den 10-04-2019
bp-revision, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Udvikling Stevns
Algade 8
4660 Store Heddinge
36102446
26-09-2014
01-01-2018 - 31-12-2018

Bestyrelse

Jens Kierkegaard
Jens Sørensen
Keld Parsberg
Louise Halkjær Pedersen
Ellen Manulius Knudsen
Hanne Nilsson
Jan Erik Dahl Hansen
Lars Klausen
Thomas Overgaard
Lene Madsen Milner
Bjarne Hendrichsen

Revisor

bp-revision, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsfirma
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
CVR-nr.: 15735376
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Udvikling Stevns for 2018 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 koordinator-/sekretariatstimer, kommunikation og
markedsføring samt øvrige udgifter.
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.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Tilskud
Koordinator-/sekretariatstimer
Kommunikation og markedsføring
Øvrige udgifter
Andre eksterne omkostninger
Driftsresultat
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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Note

2018
kr.

2017
kr.

1

475.000

479.301

2

-375.000
-21.457
-101.978
-498.435

-375.000
-5.756
-103.395
-484.151

-23.435

-4.850

-49

-58

-23.484

-4.908

Udvikling Stevns

Balance 31. december 2018
2018
kr.

2017
kr.

34.791
7.650
42.441

9.081
0
9.081

Likvide beholdninger

361.071

213.048

Omsætningsaktiver

403.512

222.129

Aktiver

403.512

222.129

Note
Aktiver
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

3
4

-9-

Udvikling Stevns

Balance 31. december 2018

Note

2018
kr.

2017
kr.

Egenkapital

5

0

0

Hensættelser - projektaktivitet
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser

6
7

15.128
0
15.128

30.779
142.759
173.538

6.000

48.591

382.384
388.384

0
48.591

Gældsforpligtelser

388.384

48.591

Passiver

403.512

222.129

Passiver

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

8

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

9
10
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Noter
2018

2017

255.000
220.000
475.000

259.301
220.000
479.301

375.000
375.000

375.000
375.000

17.859
2.353
1.245
21.457

4.603
0
1.153
5.756

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

4.345
22.677
67.964
6.375
617
101.978

3.708
18.593
74.545
6.250
299
103.395

Andre eksterne omkostninger i alt

498.435

484.151

34.791
0
34.791

0
9.081
9.081

-90.000
-90.000

0
0

96.651
999
97.650

0
0
0

7.650

0

1. Tilskud
Tilskud Ministeriet
Tilskud Stevns Kommune
Tilskud i alt

2. Andre eksterne omkostninger
Koordinator-/sekretariatstimer
Koordinator-/sekretariatstimer i alt
Markedsføring - Annoncer
Markedsføring - Foldere
Markedsføring - Andet
Kommunikation og markedsføring i alt

3. Andre tilgodehavender
Forbrug tilsagnsmidler vedr. tidligere år
Tilgodehavende andel af Folkemøde
Andre tilgodehavender i alt

4. Periodiserede projekter
Stevns Kommune (udlæg)
Modtaget aconto tilskud i alt
Projektmedarbejder
Andre udgifter
Projektomkostninger i alt
Periodeafgrænsningsposter i alt
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Noter
2018

2017

0
23.484
-23.484
0

5.208
4.908
-10.116
0

30.779
30.779

30.779
30.779

-15.440
-211
-15.651

0
0
0

15.128

30.779

0
0

142.759
142.759

375.000
926
1.005
473
478
4.502
382.384

0
0
0
0
0
0
0

5. Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Forbrug tilsagnsmidler vedr. tidligere år
Egenkapital ultimo

6. Hensættelser - projektaktivitet
Tilskud til projektaktivitet
Hensat til projektaktiviteter primo
Projekt - Landdistriktspolitik
Projekt - Landsbyforum (egenfinansiering)
Forbrugt til aktiviteter i år 2018
Hensat til projektaktiviteter ultimo

7. Andre hensatte forpligtelser
Skyldig ministeriet (for meget udbetalt)
Andre hensatte forpligtelser i alt

8. Anden gæld
Skyldig koordinator-/sekretariatstimer
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig samlet betaling
Skyldige feriepenge
Anden gæld i alt

9. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
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 2018,
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.

-23.484
403.512
0

Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2018

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 2018

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 2018 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 10. april 2019
bp-revision, registreret revisorer FSR
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769

29

Nærværende revisionsprotokol, side 25 – 30, er læst af nedennævnte medlemmer af ledelsen den
/ 2019.
I bestyrelsen:

Jens Kierkegaard

Jens Sørensen

Bjarne Hendrichsen

Jan Erik Dahl Hansen

Keld Parsberg

Lars Klausen

Louise Halkjær Pedersen

Hanne Nilsson

Thomas Overgaard

Ellen Manelius Knudsen

Lene Madsen Milner

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 regnskabserklæring for 2018
for Udvikling Stevns

bp-revision
Råmosevej 11 A
4672 Klippinge

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Udvikling Stevns for regnskabsåret 01.01.2018 – 31.12.2018.
Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:
Regnskabet
•

Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med
årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

•

De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn,
herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.

•

Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse
er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.

•

Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og
anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.

•

Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring foreningens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af foreningens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information
og vores dybtgående viden om foreningens forventede fremtidige forhold og finansiering.

•

Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i
årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl både enkeltvis
og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.

•

Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne
kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Afgivet information
•

Vi har givet revisor:
o Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet
o Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
o Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som det har været nødvendigt at
indhente revisionsbevis fra.

•

Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

Side 1 af 2

•

Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet
kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

•

Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om
besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer:
o Bestyrelsen
o Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
o Andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

•

Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede
besvigelser, som påvirker foreningens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.

•

Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende
overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse
af årsregnskabet.

Stevns, den 10. april 2019

I bestyrelsen:

Jens Kierkegaard

Jens Sørensen

Bjarne Hendrichsen

Jan Erik Dahl Hansen

Keld Parsberg

Lars Klausen

Louise Halkjær Pedersen

Hanne Nilsson

Thomas Overgaard

Ellen Manelius Knudsen

Lene Madsen Milner

Side 2 af 2

Budget 2020
alle beløb er inkl. moms

Indtægter
Midler MBBL
Stevns Kommune
Indtægter i alt

Budget
254.737,00
220.000,00
474.737,00

Udgifter
Løn
Koordinator- og sekretariatsfunktion
Revision
Løn i alt
Kommunikation & Markedsføring
Annoncer
Foldere
Anden markedføring
Kommunikation i alt
Øvrige udgifter
Rejseudgifter
Arrangementer og møder
Kompetenceudvikling og inspirationsture
Andre udgifter
Øvrige udgifter i alt
Udgifter i alt

375.000,00
7.000,00
382.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00
8.000,00
30.000,00
2.500,00
65.500,00
467.500,00

Renter
Resultat

7.237,00

Administrationsbudget Udvikling Stevns 2020
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Hele året

Indtægter
Tilskud Ministeriet
Tilskud Stevns Kommune
Renteindtægter
Indtægter i alt

63.684,25
220.000,00

63.684,25
-

63.684,25
-

63.684,25
-

254.737,00
220.000,00

283.684,25

63.684,25

63.684,25

63.684,25

474.737,00

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

5.000,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00
7.000,00
93.750,00
625,00
112.375,00
171.309,25

5.000,00
22.000,00
15.000,00
2.000,00

5.000,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00

93.750,00
625,00
138.375,00
-74.690,75

93.750,00
625,00
105.375,00
-41.690,75

93.750,00
625,00
111.375,00
-47.690,75

20.000,00
30.000,00
25.000,00
8.000,00
7.000,00
375.000,00
2.500,00
467.500,00
7.237,00

Ordinær generalforsamling Udvikling Stevns 2019
Punkt 7: Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der er endnu ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag kan sendes til
koordinator@udviklingsstevns.dk, og skal være Udvikling Stevns i hænde senest mandag den 22. april 2019.

Ordinær generalforsamling Udvikling Stevns tirsdag den 30. april 2019
Punkt 8: Valg af formand jf. § 9
Punkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9
Punkt 10: Valg af suppleanter jf. § 9
På valg til formand er:
Da formanden er valgt for to år, og først er på valg igen i 2020, er der ikke valg til formandsposten i
år.
På valg til bestyrelsen er:
Jens Sørensen, modtager genvalg
Hanne Nilsson, modtager genvalg
Jan Erik Dahl Hansen, modtager genvalg
På valg er også vores suppleanter:
Roula Albitar Nielsen, modtager genvalg
Tom Nielsen, modtager genvalg
Der er ikke valg til formand under punkt 8.
Der er valg til 3 bestyrelsesposter under punkt 9.
Der er valg til 2 suppleantposter under punkt 10.
Yderligere kandidater, der ønsker at stille op til valg til enten bestyrelsen eller som suppleanter
kan enten henvende sig til sekretariatet på forhånd eller annoncere sit kandidatur under punktet
på selve generalforsamlingen.
Kunne man overveje at stille op til bestyrelsen er man meget velkommen til at kontakte Formand
Jens Kierkegaard på telefon 56287020 el. 23256830 eller Koordinator Thomas Christensen på
telefon 30619952 for at høre nærmere.

