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Oplysninger
Intuitionen
Den selvejende institution Maritime Nyttehaver
CVR-nr.: 37 07 26 13
Hjemstedskommune: København
Telefon: +45 26 12 00 48
Internet: www.maritimenyttehaver.dk
E-mail: joachim@maritimenyttehaver.dk

Bestyrelse
Torsten Jacobsen (formand)
Kirstine Rask Lauridsen
Nicholas Symes
Katrine Klinken
Jens Heding
Hanne Lyng Winter
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Dansk Revision Charlottenlund,
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016
for den selvejende institution Maritime Nyttehaver.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af den selvejende institutions aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 2. maj 2017

Bestyrelse

Torsten Jacobsen
formand

Kirstine Rask Lauridsen

Nicholas Symes

Jens Heding

Hanne Lyng Winter

Katrine Klinken
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Den selvejende institution Maritime Nyttehaver
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Maritime Nyttehaver for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om visse foreningers bestemmelse om god regnskabsskik og den
regnskabspraksis, der er beskrevet på side 12 - 13.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af den selvejende institutions aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om visse foreningers
bestemmelse om god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 12 - 13.

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 den
selvejende institution 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 12 - 13, hvor anvendt
regnskabspraksis beskrives.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med lov
om visse foreninger. 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 den selvejende institution 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 den selvejende institution, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 den selvejende institutions 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 den selvejende institutions
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 den selvejende institution 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 i
overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
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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
lov om visse foreninger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om visse foreningers krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 2. maj 2017
Dansk Revision Charlottenlund
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 14 64 99 05

Michael Wienberg
Registreret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Den selvejende institution Maritime Nyttehavers formål er at arbejde for etablering af maritime
formidlingsplatforme i bynære miljøer, hvor byens indbyggere og tilrejsende kan opleve akvakultur i en urban
kontekst samt at understøtte andre former for brugerdrevet akvakultur, også hvor dette ikke foregår i en urban
kontekst.
Maritime Nyttehaver har endvidere til formål at øge interessen for og involveringen i lokal, bæredygtig
fødevareproduktion med fokus på det blå element og skabe opmærksomhed omkring løsninger på klodens
fremtidige fødevareforsyning, og hvordan bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer spiller en afgørende
rolle i den forbindelse.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et underskud på kr. 27.929 der primært kan henføres til den øgede aktivitet i den selvejende
institution samt det faktum, at vi har påtaget os en ekstra omkostning til kontorhusleje i CPH Food Space.
Desuden var 2016 et år uden en større samlet ekstern økonomisk bevilling, der kunne dække honorarer.
Medlemskaber er i 2016 holdt på samme niveau som i 2015 - med en svag stigning i personlige medlemskaber.
Øvrigt salg af foredrag, undervisning, events med mere er steget i forhold til året før.
Partnerskabet med Børne og Ungdomsforvaltningen i København og de dertilhørende undervisningsaktiviteter
er fastholdt, og sidst på året modtog den selvejende institution besked om, at man havde fået finansiering til et
projekt i Hundested med kommunal støtte og LAG-medfinansiering. Sideløbende hermed arbejder man på at
udvide aktiviteterne i København med en opgraderet formidlingsstation og en dyrkningsenhed til konsum i
tilknytning til Middelgrundsfortet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Erhvervsmedlemsskaber

55.000

55

Private medlemsskaber

14.020

13

Salg af events

82.038

142

Foredrag

11.400

0

Undervisning

88.250

0

Havbondens Muslingssæt

32.405

6

Tilskud, Miljøstyrelsen

0

422

Tilskud fra partnere og sponsorer

0

69

Crowd funding

0

11

Øvrige indtægter

52.325
___________

0
_______

Indtægter ialt

335.438
___________

718
_______

Note
____

Direkte omkostninger

1

- 50.482

- 86

Personaleomkostninger

2

- 209.873

- 351

Andre eksterne omkostninger

3

- 103.012
___________

- 242
_______

Udgifter i alt

- 363.367
___________

- 679
_______

Årets resultat

- 27.929
___________

39
_______

- 27.929
___________

39
_______

Forslag til resultatdisponering
Overføres til næste år
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Balance pr. 31.12.2016
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

2.123

0

Tilgode hos Miljøstyrelsen

0

42

Tilgode hos UnoEuro

0

3

Tilgode hos Dansk Hjemmeproduktion

0

4

Tilgode hos Conclto

0

6

Tilgode hos KIB Hilsingør Kommune

0

31

2.598

9

Depositum, container mm.

10.550
___________

10
_______

Tilgodehavender

15.271
___________

106
_______

Likvide beholdninger

31.067
___________

4
_______

Omsætningsaktiver

46.338
___________

110
_______

Aktiver

46.338
___________

110
_______

44.080

5

Overført fra resultatopgørelsen

- 27.929
___________

39
_______

Egenkapital 31.12.2016

16.151
___________

44
_______

24.187

60

Skyldig revision

6.000
___________

6
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

30.187
___________

66
_______

Gældsforpligtelser

30.187
___________

66
_______

Passiver

46.338
___________

110
_______

Tilgodehavender fra salg

Tilgode moms

Egenkapital 01.01.2016

Leverandører af vare og tjenesteydelser
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

50.482

4

Cykelkokken

0

13

Container

0

5

0
___________

64
_______

50.482
___________

86
_______

194.625

16

0

335

15.248
___________

0
_______

209.873
___________

351
_______

8.944

1

0

104

Mødeomkostninger

3.023

6

Rejseomkostninger

4.367

12

Lokaleomkostninger

50.097

0

Bogføring og anden administration

16.910

23

Omdannelse til S/I

0

5

Materialer, projekt grønne ildsjæle

0

26

Teknisk udstyr, projekt grønne ildsjæle

0

53

600

0

1.852

0

115

0

It-omkostninger

8.079

0

Revision og regnskabsmæssig assistance

6.000

5

0

7

3.025
___________

0
_______

103.012
___________

242
_______

1 Direkte omkostninger
Direkte omkostninger

Håndværker, konsulenter til projekt grønne ildsjæle

2 Personaleomkostninger
Honorar
Lønninger, projekt grønne ildsjæle
Øvrige personaleomkostninger

3 Andre eksterne omkostninger
Reklame og PR
PR/ formidling, projekt grønne ildsjæle

Faglitteratur
Kontingenter
Kontorhold

Revision, tilskudsregnskab
Bankgebyr
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om visse foreningers bestemmelse om god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde den selvejende institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når den selvejende institution som følge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå den selvejende
institution, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter årets opkrævede medlemsskaber og opkrævede indtægter af anden art.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat
Den selvejende institution er ikke skattepligtig, hvorfor der ikke indregnes aktuelle skat og udskudt skat i
årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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