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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for
Landsforeningen "Levende Hav".
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

This document has esignatur Agreement-ID: c196cfrhmum247341858

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 17. marts 2022

Bestyrelse

Kurt Svennevig Christensen

Henrik Jøker Bjerre

Erik Bjørn Olsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Ib Ivar Dahl

Zhanna Tairova

Henning Christensen

Michael Bech
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KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Landsforeningen "Levende Hav"
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen "Levende Hav" for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter 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 fonden 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 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 fonden, 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.

Landsforeningen "Levende Hav" · Årsrapport for 2021

2

This document has esignatur Agreement-ID: c196cfrhmum247341858

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



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 fonden 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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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:

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

This document has esignatur Agreement-ID: c196cfrhmum247341858

Grenaa, den 17. marts 2022

Kvist & Jensen
Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 27 47 81 31

Bo Andersen
statsautoriseret revisor
mne35794
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KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Foreningsoplysninger

Foreningen

Landsforeningen "Levende Hav"
c/o formand Kurt Svennevig Christensen
Juelsgårdvej 27
7620 Lemvig

Bestyrelse

CVR-nr.:

19 38 86 97

Hjemsted:

Lemvig Kommune

Regnskabsår:

1. januar 2021 - 31. december 2021

Kurt Svennevig Christensen, Formand
Henrik Jøker Bjerre, Næstformand
Erik Bjørn Olsen, Kasserer
This document has esignatur Agreement-ID: c196cfrhmum247341858

Ib Ivar Dahl
Zhanna Tairova
Henning Christensen
Michael Bech
Revision

Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S

Bankforbindelse

Den almennyttige Andelskasse, Merkur, Aarhus Afd.
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KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Ledelsesberetning

Foreningens hovedaktiviteter/formål
Foreningens formål er at arbejde for en bevarelse af det maritime landskab og sikre artsmangfoldigheden i
den dertil knyttede flora og fauna.
Endvidere er det foreningens formål, at arbejde for at sikre fremtidige generationer et fiskerierhverv på økologiske principper, som er bæredygtig økonomisk og socialt og som sikrer beskæftigelsen i erhvervets
forskellige led.
Andelslånebeviser
Andelslånet er udstedt som andelslånebeviser og indbetalt i 2020. Andelslånet kan af andelshaverne kræves
tilbagebetalt efter 5 år.

Igennem støttede projekter i blandt andet kystlande i Afrika og andre dele af verden at hjælpe befolkningen
til økologisk og bæredygtig fiskeri.
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Igangværende projekter

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2020

Landsforeningen Levende Hav
Anton
Afsluttede projekter

106.780
308.528
2.446

19.092
-27.338
-14.479

Resultat før finansielle poster

417.754

-22.725

203
-814

0
-18

417.143

-22.743

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

417.143
0

0
-22.743

Disponeret i alt

417.143

-22.743

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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1
2
3

2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

M/S Anton

428.467

444.415

Materielle anlægsaktiver i alt

428.467

444.415

Deposita

12.700

12.700

Finansielle anlægsaktiver i alt

12.700

12.700

441.167

457.115

Andre tilgodehavender

9.203

60.283

Tilgodehavender i alt

9.203

60.283

Andre værdipapirer

12.243

12.040

Værdipapirer i alt

12.243

12.040

Likvide beholdninger

757.397

418.344

Omsætningsaktiver i alt

778.843

490.667

1.220.010

947.782

4

5

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
6

7

8

Aktiver i alt
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Anlægsaktiver

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Balance 31. december
Passiver
Note

2021

2020

Egenkapital

476.636

59.493

Egenkapital i alt

476.636

59.493

162.659
202.300

162.659
201.300

Langfristede gældsforpligtelser i alt

364.959

363.959

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
11 Igangværende projekter

21.474
8.153
348.788

35.000
20.802
468.528

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

378.415

524.330

Gældsforpligtelser i alt

743.374

888.289

1.220.010

947.782

Egenkapital

9 Kreditinstitutter i øvrigt
10 Anden gæld

Passiver i alt
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Gældsforpligtelser

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Noter
2020

Medlemskontingent
Tips og lottomidler
Diverse bevillinger m.v.
Indtægter i alt

56.820
64.494
112.265
233.579

67.253
50.219
7.690
125.162

Udgifter
Diæter og personaleomkostninger
Kontorhold, telefon og internet
Porto og gebyrer
Kontingenter og forsikringer
Annoncer og reklame/PR
Møder og rejser
Revision og regnskabsmæssig assistance
Småanskaffelser
Renteudgifter

0
-32.097
-11.992
-24.879
-22.874
-9.848
-22.500
0
-2.609

-7.546
-11.200
-14.410
-14.999
-9.975
-12.117
-21.875
-12.989
-959

-126.799

-106.070

106.780

19.092

Antons Venner
Støtte
Dækning af omkostninger Anton
Indtægter i alt

47.842
25.400
346.200
419.442

50.542
6.932
0
57.474

Udgifter
Vedligeholdelse af skib
Redningsudstyr
Småanskaffelser
Kampagner
Forsikring
Brændstof
Havnepenge
Diverse
Afskrivning i året
Renter af lån

-29.777
-12.097
-23.428
-937
-15.720
15.592
-10.613
-17.986
-15.948
0

-17.037
-2.629
-884
-279
-21.901
5.320
-7.448
-13.212
-15.948
-10.794

-110.914

-84.812

308.528

-27.338

Landsforeningen Levende Hav

Udgifter i alt

2.

Anton

Udgifter i alt
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1.

2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Noter
2020

0
0
-2.446

-1.436
-13.043
0

2.446

-14.479

31/12 2021

31/12 2020

Kostpris 1. januar 2021

598.702

598.702

Kostpris 31. december 2021

598.702

598.702

Afskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

-154.287
-15.948

-138.339
-15.948

Afskrivninger 31. december 2021

-170.235

-154.287

428.467

444.415

12.700

12.700

12.700

12.700

9.203
0

10.064
50.219

9.203

60.283

12.243

12.040

12.243

12.040

Afsluttede projekter
Aage V. Jensen
Knurhanen og Hønen
Aral 2017

4.

M/S Anton

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

5.

Deposita
Deposita

6.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende støttebeløb, tipsmidler

7.

Andre værdipapirer
Merkur Andelskasse
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3.

2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Noter
31/12 2020

324.286
44.645
169.899
111.249
25.722
2.325
69.440
2.890
464
6.277
200

738
10.847
18
16.360
899
2.325
3.541
1.030
464
382.122
0

757.397

418.344

162.659

162.659

162.659

162.659

0

0

162.659

162.659

162.659

162.659

202.300

201.300

202.300

201.300

0

0

202.300

201.300

1.000

201.300

Likvide beholdninger
Merkur Andelskasse, 1015330 vedr. Anton
Merkur Andelskasse, Antons venner
Merkur Andelskasse, Spøgelsesgarn, Aage V. Jensen
Merkur Andelskasse, Landsforeningen Levende Hav
Merkur Andelskasse, PANGANI
Merkur Andelskasse, ARAL
Merkur Andelskasse, Kystens Parlament
Merkur Andelskasse, sponsorer
Merkur Andelskasse, Aage V. Jensen
Danske Bank, giro 110-4527
Mobilepay

9.

Kreditinstitutter i øvrigt
Skibsbevaringsfonden
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

10.

Anden gæld
Skyldig andelslån fra medlemmer
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

Andelslånet er udstedt som andelslånebeviser i 2020 og er uopsigeligt i 5 år, herefter kan det kræves
tilbagebetalt på anfordring af andelshaverne.
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8.

31/12 2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Noter
31/12 2020

150.000
25.000
-62.704
-31.538
-70.313
-8.000
-2.445
0

150.000
25.000
-62.704
-31.538
-70.313
-8.000
0
2.445

0
0
0
0
0
0
0

72.470
-12.596
-50.986
-3.386
-18.545
13.043
0

156.006
-66.864
-29.650
-27.765
31.727

131.006
-66.864
-29.650
-27.765
6.727

360.000
18.972
-189.027
-600
189.345

0
0
0
0
0

0
0
0
0

398.000
-399.436
1.436
0

221.072

9.172

Igangværende projekter
M/R ARAL
Bevilling
Støtte
Rejser og Møder
Projektudgifter
Personaleudgifter
Administration
Overfør slutresultat til drift

M/R KNURHANEN OG HØNEN
Bevilling
Rejser og møder
Projektudgifter
Personlaeudgifter
Administration
Overfør slutresultat til drift

M/R PANGANI
Støtte
Rejser og møder
Projektudgifter
Administration

M/R AAGE V. JENSEN, SPØGELSESGARN
Bevilling
Støtte
Projektudgifter
Renter

M/R AAGE V. JENSEN
Støtte
Projektudgifter
Overfør slutresultat til drift
Overføres til næste side

Landsforeningen "Levende Hav" · Årsrapport for 2021

13

This document has esignatur Agreement-ID: c196cfrhmum247341858

11.

31/12 2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Noter
31/12 2020

221.072

9.172

810.000
-18.301
-404.147
-150.410
-107.740
-1.686
127.716

550.000
0
-32.504
-50.734
-7.109
-297
459.356

348.788

468.528

Igangværende projekter (fortsat)
Overført fra foregående side
M/R KYSTENS PARLAMENT
Støtte
Rejser og møder
Projektudgifter
Personaleudgifter
Administration
Renter
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11.

31/12 2021

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Landsforeningen "Levende Hav" er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter, Levende Hav, Anton og afsluttede projekter
Bevillinger og støtte indregnes i resultatopgørelsen, såfremt projekterne er afsluttet og øvrige indtægter har
fundet sted inden årets udgang.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
M/S Anton
M/S Anton, foreningens miljøkutter måles til kostpris med tillæg af forbedringer og fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Småaktiver med en forventet levetid under 3 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
M/S Anton, der afskrives liniært over 25 år med en restværdi på 200.000 kr.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskri
ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Gældsforpligtelser
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Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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