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Væsentligste aktiviteter
Den selvejende institution Havhøsts formål er at skabe en større forståelse for blå  øko-
systemer og marine ressorucer, og dermed understøtte en mere bæredygtig udvikling.
Det gør Havhøst ved gennem spiselighed at knytte flere mennesker tættere til havet. 
For at indfri sin formålsparagraf vil Havhøst have fokus på bæredygtig dyrkning af marine
råvarer, herunder understøttelse af lokalt forankrede dyrkningsforeninger, undervisning, 
herunder udvikling af undervisningsmaterialer og gennemførsel af aktiviteter og endelig 
formidling i bredere forstand, herunder gennem kampagne, events, foredrag og detagelse
på festivaler og lignende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2020 var et år præget af aflysninger og ændring af planer. For Havhøst var konsekvenserne 
af corona-pandemien dog ikke kritiske, idet det meste af den Selvejende Institutions omsætning 
hidrører fra større projektbevillinger fra fonde, der viste sig positivt indstillet overfor ændring i 
vedtagne projektplaner. Havhøst har i årets løb brugt de ekstraordinære omstændigheder til at 
sætte egen praksis under lup og udfordre vanetænkningen.

Stort set al undervisning i København måtte aflyses, og hele Havhøsts nationale eventprogram måtte
enten aflyses, udskydes eller ændres, så arrangementerne blev konforme med myndighedernes 
skiftende anbefalinger. I de lokale maritime nyttehave-foreninger blev det svært at mødes og træffe 
beslutninger, og nye dyrkningsinitiativer fik også sværere ved at komme videre.

Alligevel er det lykkedes at få sat mange nye foreninger i gang over hele landet. Nordisk Ministerråd 
bad endda Havhøst om at se på mulighederne for at starte Havhøst op i Norge og Sverige. Det er 
også lykkedes at få fondsstøtte til at udvikle og implementere et nationalt Havhøst-undervisnings-
program sammen med partnere over hele landet.

På den baggrund ser ledelsen tilbage på 2020 med tilfredshed trods de til tider vanskelige rammevilkår.
Organisationen er klar til at udvide sine aktiviteter i 2021, og arbejde på et endnu mere ambitiøst  
niveau med øget udbredelse af regenerativ havdyrkning.
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar  - 31. december 2020
for Den selvejende institution Havhøst.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institution 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af den selvejende 
institutions aktiviteter for regnskabsåret 1. januar  - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

København V, den 29. april 2021

I bestyrelsen

Kirstine Rask Lauridsen Laura Storm
Formand Bestyrelsesmedlem

Ingrid Hartelius Dall Jens Heding
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Lars Nielsen Peter Gravlund Nielsen
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
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Til bestyrelsen for Den selvejende institution Havhøst

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Havhøst for regnskabsåret 
1. januar  - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om visse foreningers bestemmelse om god regnskabs-
skik og den på side 7-9 beskrevne regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institutions 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af den selvejende 
institutions aktiviteter for regnskabsåret 1. januar  - 31. december 2020 i overensstemmelse med 
den på side 7-9 beskrevne regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres 
på grundlag af vedtægternes regnskabsbestemmelser. 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser. 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 institutions 
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 institutions, 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 fejl-
information, 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. Fejl-
informationer 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 omstændigheder, 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 regnskabsprincip-
pet 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 på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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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 betyde-
lige 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 væsentlig 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.

Søborg, den 29. april 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen
statsautoriseret revisor
mne23408
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Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om visse foreningers bestemmelser 
om god regnskabsskik.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet
i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
den selvejende institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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VALUTAOMREGNING
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-
positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte
på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen 
under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter
Indtægter omfatter årets opkrævede medlemskaber og opkrævede indtægter af anden art.

Omkostninger
Direkte- og administrationsomkostninger periodiseres, således at omkostningerne henføres til 
det regnskabsår, hvori de afholdes, uanset at betaling måtte finde sted i et andet regnskabsår. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre 
omkostninger til social sikring m.v. til den selvejende institutions medarbejdere. 

Renter
Renteindtægter og renteudgifter periodiseres, således at disse henføres til den regnskabsperiode,
hvori renterne påløber.

Skat af årets resultat
Den selvejende institution er ikke skattepligtig, hvorfor der ikke indregnes aktuel skat og udskudt 
skat i årsrapporten.
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BALANCEN
Balancen er opstillet i kontoform.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regn-
skabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets 
nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

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

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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1. JANUAR  - 31. DECEMBER 2020

Note 2020 Pct. 2019 Pct.

Erhvervsmedlemsskaber 45.000 1,6 60.000 2,4
Private medlemskaber 23.937 0,8 17.317 0,7
Undervisning 135.500 4,8 0 0,0
Salg af events 25.500 0,9 10.320 0,4
Salg af ydelser m/u moms 29.287 1,0 188.802 7,6
Tilskud 2.574.745 90,9 2.189.768 88,6
LAG-bidrag 0 0,0 0 0,0
Øvrige indtægter 0 0,0 5.450 0,2

Indtægter i alt 2.833.969 100,0 2.471.657 100,0

1 Direkte omkostninger -866.944 -30,6 -564.546 -22,8
2 Personaleomkostninger -1.628.387 -57,5 -1.497.056 -60,6
3 Andre eksterne omkostninger -277.748 -9,8 -265.300 -10,7

ÅRETS RESULTAT 60.890 2,1 144.755 5,9

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat 60.890 144.755

ÅRETS RESULTAT 60.890 144.755



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 11

AKTIVER

Note 31/12 2020 31/12 2019

Andre tilgodehavender 41.929 37.659

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 41.929 37.659

ANLÆGSAKTIVER 41.929 37.659

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.755 33.934

Andre tilgodehavender 247.176 61.539

Periodeafgrænsningsposter 0 0

TILGODEHAVENDER 252.931 95.473

LIKVIDE BEHOLDNINGER 2.120.298 258.996

OMSÆTNINGSAKTIVER 2.373.229 354.469

AKTIVER I ALT 2.415.158 392.128
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PASSIVER

Note 31/12 2020 31/12 2019

Egenkapital pr. 1/1 2020 221.812 77.057

Overført resultat 60.890 144.755

EGENKAPITAL 282.702 221.812

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 40.460

Skyldig moms 0 26.597

Skyldig revision 30.000 21.000

Skyldige lønomkostninger 300.369 81.343

Periodeafgrænsningsposter 1.802.087 0

Anden gæld 0 916

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 2.132.456 170.316

GÆLDSFORPLIGTELSER 2.132.456 170.316

PASSIVER I ALT 2.415.158 392.128

4 Kontraktlige forpligtelser
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1 Direkte omkostninger 2020 2019

Direkte omkostninger 866.944 564.546

I ALT 866.944 564.546

2 Personaleomkostninger 2020 2019

Honorar 1.555.268 1.275.242

Øvrige personaleomkostninger 73.119 221.814

I ALT 1.628.387 1.497.056

3 Andre eksterne omkostninger 2020 2019

Reklame og PR 7.521 29.001

Mødeomkostninger 3.335 9.394

Rejseomkostninger 258 3.746

Lokaleomkostninger 164.764 117.704

Bogføring og anden administration 6.056 30.610

Faglitteratur 824 239

Forsikringer 12.070 3.713

Kontingenter 4.338 2.224

Kontorhold 23.459 20.332

It-omkostninger 28.508 12.547

Revisor, revision og årsrapport 15.000 21.000

Revisor, assistance ved opstart 7.000 7.000

Revisor, tidligere år 0 5.795

Bankgebyr 4.157 1.255

Renteomkostninger 458 740

I ALT 277.748 265.300

4 Kontraktlige forpligtelser

Den selvejende institution har 3 måneders opsigelsesvarsel på lejemål.

Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 17.


