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Ledelsens påtegning 2016

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
perioden 01.01.16 - 31.12.16 for Stevns Turistforening. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 
foreningens vedtægter.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse 
for de forhold, beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Rødvig, den 1. marts 2017 
 
 
 
 
----------------------------------- 
Kathrine Hendriksen 
 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg har udført gennemgang af årsrapporten 2016, samt kontrolleret, at de likvide 
midler er til stede. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
 
__________________________ 
Tom Nielsen 
Generalforsamlingsvalgt  bilagskontrolant 
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Den uafhængige revisors erklæringer 2016

Til medlemmerne i Stevns Turistforening 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Stevns Turistforening for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt 
af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusionen 
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 og foreningens 
vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser 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. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 2016

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 revisionspåtegningen 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. 

· 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte 
driften. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 2016
 

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af 
årsregnskabet, herunder 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. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder 
krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er 
i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen. 
 
Klippinge, den 1. marts 2017 
 
bp-revision 
registrerede revisorer FSR – danske revisorer 
Godkendt revisionsfirma 
CVR-nr. 15735376 
 
 
 
----------------------------------- 
Bent Pedersen 
registreret revisor FSR 
 
 



Stevns Turistbureau og Turistforening 6.

Virksomhedsoplysninger 2016

Virksomheden:

Daglig ledelse:

Kathrine Hendriksen

Revisor:

Stevns Turistforening 
Havnevej 21 
4673 Rødvig 
 
Stevns Turistforening driver Stevns Turistbureau. 
 
Telefon:  27 20 46 39 
 
CVR-nr.:  11 87 66 41 
Hjemsted:  Stevns Kommune 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december  

bp-revision 
registrerede revisorer FSR – danske revisorer 
Råmosevej 11A 
4672 Klippinge 
Telefon:  56 57 95 47 
Fax:  56 57 95 49 
Mail: info@bprevision.dk 

mailto:info@bprevision.dk
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Ledelsesberetning 2016

Foreningens væsentligste aktiviteter:
Det er foreningens formål at fremme turismens interesser på Stevns med særlig 
hensynstagen til egnens kulturelle og naturskabte værdier, herunder at medvirke
til at skabe økonomisk fundament og varetage driften af Stevns Turistbureau.

Udvikling i regnskabsåret:
Foreningens aktiviteter har udviklet sig tilfredsstillende i regnskabsåret. 
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Regnskabspraksis 2016

Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A – virksomheder. Herunder har virksomheden valgt at 
følge reglerne for klasse B om ledelsesberetning jf. årsregnskabslovens § 77.  
 
Årsrapporten er aflagt efter samme principper som foregående år. 
 
 
Resultatopgørelsen: 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen udgør indtægter fra kontingenter og tilskud mv. eksklusiv 
merværdiafgift og med fradrag af rabatter m.v. 
 
Fællesomkostninger 
Fællesomkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler. 
 
Lønomkostninger administration 
Lønomkostninger administration omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede 
omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af 
lønrefusioner fra det offentlige. Desuden øvrige personaleomkostninger. 
 
Finansielle poster 
Under finansielle poster indregnes renteindtægter, renteomkostninger og 
kassedifferencer mv.  
 
Balance 
 
Kapitalandele i associerede virksomheder 
 
Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til 
den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med tillæg af 
eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. 
Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi 
svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb 
herudover indregnes under poster hensat forpligtelser, såfremt der er en retlig eller 
faktisk forpligtelse til at dække underbalancen. 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
 
Booking system måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. 
 
Goodwill måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
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Regnskabspraksis 2016

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 
 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid. 
 
Anlægsaktiver nedskrives i nødvendigt omfang efter en konkret vurdering. 
Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under 
posten Afskrivninger. 
 
Anskaffelser med en kostpris på under kr. 12.900 pr. stk. indregnes i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. 
Tilgodehavender nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Egenkapital 
Udtrykker indestående foreningen, opgjort som forskellen mellem foreningens 
indregnede aktiver og forpligtelser. 
 
Gældsforpligtigelser 
Gæld er målt til nominel værdi. 
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2016 2015
Note Resultatopgørelse                                         kr. t.kr.

1 Dækningsbidrag feriehusudlejning 0 1.636

2 Dækningsbidrag havnefoged 34.236 86

3 Dækningsbidrag varesalg, erhvervstilskud m.m. 0 54

Kommunalt tilskud 0 212

Bruttofortjeneste …………………………………………….. 34.236 1.988

4 Fællesomkostninger 34.713 260

5 Lønninger administration 0 1.029

Driftsresultat ……………………………………………….. -477 699

6 Finansielle indtægter 0 10

Årets resultat før skat …………………………………………….. -477 709

7 Skat af årets resultat 10.143 110

Årets resultat i alt …………………………………………….. -10.620 599

Som fordeles således:

Henlagt til udviklingspulje 0 0
Overført til næste år, Stevns Turistforening -10.620 599

Fordelt i alt ……………………………………………………. -10.620 599
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31.12.2016 31.12.2015
Note Balance kr. t.kr.

Aktiver:

Anlægsaktiver:

Immaterielle anlægsaktiver:

8 Booking system 0 0
9 Goodwill 0 0

Immaterielle anlægaktiver i alt……………………...…... 0 0

Materielle anlægsaktiver:

10 Ejendom 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt…………………………… 0 0

Anlægsaktiver i alt………………………………………… 0 0

Omsætningsaktiver:

Mellemregning Stevns Turistforening 0 91
Mellemregning Møn 0 11
Både og LAG, udlæg 0 517
Periodeafgrænsningsposter 0 6
Moms 0 60

Tilgodehavender i alt …………………………………….. 0 685

Kasse 0 13
Nordea 0 3.166
Sydbank 0 329
Tilgodehavende kreditkort 0 2

Likvider i alt ……….…...…….……………………………. 0 3.510

Omsætningsaktiver i alt ………………………………….. 0 4.195

Aktiver i alt …………………………………………………. 0 4.195
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31.12.2016 31.12.2015
Note Balance kr. t.kr.

Passiver:

Egenkapital:

11 Kapitalkonto 0 1.330
12 Egenkapital feriehusudlejning 0 500

Egenkapital i alt …………………………………………… 0 1.830

Hensættelser:

13 Udviklingspulje 0 332

Hensættelser i alt …………………………………………… 0 332

Gæld:

Både og, indgået a conto 0 893
Skat 0 110
Forudbetalinger feriehusudlejning og depositum 2015 0 322
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge 0 142
Kreditorer 0 463
Skyldig betaling goodwill, Faxe 0 103

Kortfristet gæld i alt ………………………………………. 0 2.033

Gæld i alt ……………………………………………………. 0 2.033

Passiver i alt ……………………………………………….. 0 4.195
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2016 2015
Note Noter kr. t.kr.

1 Dækningsbidrag feriehusudlejning:

Feriehusudlejning - provision og forsikring 0 1.786
Indtægter rengøring 0 358
Valutafortjeneste/vekselgebyr 0 109
Markedsføring - feriehuse 0 -181
Afregnet forsikringer 0 -146
Diverse udgifter vedrørende - feriehuse 0 -17
Fremmed rengøring 0 -272

Dækningsbidrag feriehusudlejning ………………………… 0 1.636

2 Dækningsbidrag havnefoged:

Havnefoged - kommunalt tilskud 472.637 466
Lønninger havnefoged -390.193 -344
Forskydning feriepengeforpligtelse -42.106 0
Udgifter havnefoged -6.102 -36

Dækningsbidrag havnefoged ………………………………. 34.236 86

3 Dækningsbidrag varesalg, erhvervstilskud m.m.:

Almindeligt varesalg 0 34
Cykeludlejning 0 16
Andre indtægter 0 18
Havnenetværket Sjælland/Møn 0 0
Varekøb 0 -14

Dækningsbidrag varesalg, erhvervstilskud m.m. ………… 0 54
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2016 2015
Note Noter kr. t.kr.

4 Fællesomkostninger:

Ikke fradragsberettiget indgående moms 0 15
Leje af grund 6.250 5
Repræsentation 0 7
Møder, messer, kurser m.m. 0 33
El og varme 12.207 13
Aviser 0 1
Forsikringer 0 11
Porto og gebyr 0 31
Fragt 0 6
Vedligeholdelse af lokaler 256 5
Gebyr dataløn 0 3
Telefon og fax 0 21
Kontingenter 0 8
Kontorartikler 0 3
Revision, regnskabsassistance og advokat 16.000 35
Edb-udgifter 0 20
Internet drift 0 13
Teleterminal drift 0 2
Mobile boder 0 -11
Markedsføring, annoncer 0 7
Diverse 0 25
Vedligeholdelse, bookingsystem 0 6
Kontorinventar 0 7
Tab, Superbook 0 -6

Fællesomkostninger i alt ……………………………………. 34.713 260
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2016 2015
Note Noter kr. t.kr.

5 Lønninger administration:

Lønninger kontorpersonale 0 778
Bogholderiassistance 0 89
Forskydning feriepenge 0 -11
Kørselsgodtgørelse 0 30
Sygedagpenge og lønrefusion 0 -20
Pensionsbidrag 0 65
ATP 0 9
AER og FIB bidrag 0 20
Personaleudgifter 0 69

Lønninger administration i alt …...……………………………………….0 1.029

6 Finansielle indtægter:

Renter bank 0 5
Kassedifferencer 0 5

Finansielle indtægter i alt ……………………………………. 0 10

7 Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 60.783 110.068
Regulering skat tidligere år -50.640 0

Finansielle omkostninger i alt ……………………………………. 10.143 110.068
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2016 2015
Note Noter kr. t.kr.

8 Booking system:

Anskaffelsessum 01.01.2016 78.903 79
Afgang i året -78.903 0

Anskaffelsessum i alt………………………………………. 0 79

Afskrivninger 01.01.2016 78.903 79
Tilbageførte afskrivninger ved afgang -78.903 0
Afskrivninger 2016 0 0

Afskrivninger 31.12.2016 ……………………………………. 0 79

Saldo 31.12.2016 ………………………………………………. 0 0

9 Goodwill:

Anskaffelsessum 01.01.2016 250.000 250
Afgang i året -250.000 0

Anskaffelsessum i alt………………………………………. 0 250

Afskrivninger 01.01.2016 250.000 250
Tilbageførte afskrivninger ved afgang -250.000
Afskrivninger 2016 0 0

Afskrivninger 31.12.2016 ……………………………………. 0 250

Saldo 31.12.2016 ………………………………………………. 0 0

10 Ejendom:

Anskaffelsessum 01.01.2016 336.214 336

Anskaffelsessum i alt………………………………………. 336.214 336

Afskrivninger 01.01.2016 336.214 336
Afskrivninger 2016 0 0

Afskrivninger 31.12.2016 ……………………………………. 336.214 336

Saldo 31.12.2016 ………………………………………………. 0 0
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2016 2015
Note Noter kr. t.kr.

11 Kapitalkonto:

Kapitalkonto 01.01.2016 1.329.924 731
Årets resultat 0 599
Overdraget ved etablering Feriepartner Møn-Stevns A/S -1.329.924 0
Henlagt til egenkapital feriehusudlejning 0 0

Kapitalkonto 31.12.2016 ……………………….………….. 0 1.330

12 Kapitalkonto feriehusudlejning:

Kapitalkonto 01.01.2016 500.000 500
Overdraget ved etablering Feriepartner Møn-Stevns A/S -500.000
Henlagt fra kapitalkonto 0 0

Kapitalkonto feriehusudlejning 31.12.2016 ……………………….…………..0 500

13 Hensættelser til udviklingspulje:

Udviklingspulje 01.01.2016 332.103 472
Anvendt Østsjællands Museum (udvikl. af signaturpakker) 0 -62
Anvendt Turismepolitisk redegørelse 0 -78
Overført til Stevns Turistforening -332.103 0

Hensættelser til udviklingspulje 31.12.2016 ……………………….…………..0 332
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2016 2015
Resultatopgørelse                                         kr. t.kr.

Overført fra udviklingspulje, Stevns Turistbureau 332.103 0
Erhvervsmedlemmer, 26 stk. 14.750 22
Private medlemmer, 35 stk. 5.350 5
Foreningsmedlemmer, 2 stk. 2.000 3
Annonceindtægter 17.440 0
Salg af stadepladser 3.900 0
Avance ved salg af driftsmidler 10.000 0
Avance ved salg af goodwill 400.097 0

Indtægter i alt …………………………………………….. 785.640 30

Personaleomkostninger 84.508 0
Porto og gebyrer 5.406 1
Samlet omkostning Både Og 39.917 0
Annoncer, tryksager herunder app'en Open2day 267.501 12
Rejseomkostninger 7.446 0
Repræsentation 789 0
EDB-omkostninger og mindre nyanskaffelser 24.183 0
Kontingenter 2.650 0
Revisor 12.000 0
Medlemsarrangementer 24.181 0
Generalforsamling 30.649 21
Bestyrelsesmøder m.v. 9.339 31

Resultat før finansielle poster ………………………….. 277.072 -35

Finsnsielle indtægter 23 0
Finsnsielle omkostninger -287 0

Årets resultat, uden Stevns Turistbureau ….………………………………….276.808 -35

Årets resultat, Feriepartner Møn-Stevns A/S 107.887 0
Årets resultat, Stevns Turistbureau -10.620 599

Årets resultat ………………………………………………… 374.075 564
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31.12.2016 31.12.2015
Note Balance                                                                kr. t.kr.

Aktiver:

Aktiver Stevns Turistbureau 0 4.195
1 Kapitalandel, Feriepartner Møn-Stevns A/S 497.887 0

Debitorer 5.025 0
Gældsbrev, Feriepartner Møn-Stevns A/S 400.000 0
Jyske Bank, konto 7316 1014 813 1.536.687 0
Nordea, foreningskonto 0340 253 876 0 23

Aktiver i alt ……………………………..…………………...…... 2.439.599 4.218

Passiver:

Formue 1. januar 2016 1.761.701 1.198
Årets resultat 374.075 564

Formue 31. december 2016 ………………………………. 2.135.776 1.762

Gæld og hensættelser Stevns Turistbureau 0 2.365
Leverandører af varer og tjenesteydelser 24.207 0
Moms 11.965 0
Skyldig skat 60.783 0
Feriepengeforpligtelse 42.106 0
Udlæg Kathrine Hendriksen 379 0
Mellemregning Feriepartner Møn-Stevns A/S 164.383 91

Gæld i alt ………………………………………………………. 303.823 2.456

Passiver i alt …………………………………………………. 2.439.599 4.218

2 Pantsætninger
3 Sikkerhedsstillelser



Stevns Turistbureau 20.

2016 2015
Note Noter kr. t.kr.

1 Kapitalandel:

Anskaffelsessum 01.01.2016 0 0
Tilgang i året 390.000 0

Anskaffelsessum i alt………………………………………. 390.000 0

Op- og nedskrivninger 01.01.2016 0 0
Årets resultat 149.650 0
Årets afskrivning koncerngoodwill -41.763 0

Op- og nedskrivninger 31.12.2016 …………………………………….107.887 0

Saldo 31.12.2016 ………………………………………………. 282.113 0

2 Pantsætninger:

Ingen

3 Sikkerhedsstillelser:

Ingen

4 Eventualforpligtelser:

Der gøres opmærksom på, at momsregisteringen skal opretholdes i minimum 5 år fra 
færdiggørelsen af Projekt Både Og, da der alternativ vil pålægges en 
momsreguleringsforpligtelse om tilbagebetaling at det tidligere anvendte momsfradrag, 
ligeså offentlige tilskud kan kræves tilbagebetalt.
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