Ryttervej 4
CVR-nr. 26 06 36 55

5700 Svendborg
www.tranberg.nu

Telefon 62 17 21 40
info@tranberg.nu

Medicinhaverne i Tranekær
Vesteregnsvej 11, 5932 Humble
CVR-nr. 32 18 63 43

1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 2. marts 2022.

Dirigent

This document has esignatur Agreement-ID: 96d9e5XzNKq247075300

Årsrapport

TRANBERG

Indholdsfortegnelse

Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning

1

Generalforsamlingsvalgt revisor

2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

3

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger

4

Hovedtal

5

Ledelsesberetning

6

Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgørelse

11

Balance

12

Noter

14

3790

Medicinhaverne i Tranekær · Årsrapport for 2021

This document has esignatur Agreement-ID: 96d9e5XzNKq247075300

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

TRANBERG

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for
Medicinhaverne i Tranekær.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021 for opfyldt.

This document has esignatur Agreement-ID: 96d9e5XzNKq247075300

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Humble, den 7. februar 2022

Bestyrelse

Per Mansa

Ole Flintegaard Jacobsen

Christian Ahlefeldt-Laurvig

formand

kasserer

næstformand

Jann Poulsen

Max Jørgen Fischer

Kirsten Jørgensen

Kaj E. Nielsen
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TRANBERG

Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Til medlemmerne af medicinhaverne i Tranekær

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Medicinhaverne i Tranekær for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2021 omfattende resultatopgørelse og balance.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Medicinhaverne i Tranekærs
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 lovgivningen og vedtægternes
krav til regnskabsaflæggelse.

This document has esignatur Agreement-ID: 96d9e5XzNKq247075300

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
foretaget en revisionsmæssig gennemgang af det af kassereren førte bogholderi og udarbejdede
årsregnskab.
Vi har herunder foretaget afstemning og er blevet forelagt dokumentation for balancens poster.
Vi har foretaget stikprøvevis sammenholdelse mellem bilagsmateriale og de bogførte indtægts- og
udgiftsposter.
Rudkøbing, den 7. februar 2022

Torben Tranberg Jensen
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TRANBERG

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til medlemmerne af Medicinhaverne i Tranekær
Vi har opstillet årsregnskabet for Medicinhaverne i Tranekær for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske
adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 7. februar 2022

Tranberg
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55

Morten Heitmann
statsautoriseret revisor
mne26762
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Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

TRANBERG

Selskabsoplysninger

Selskabet

Medicinhaverne i Tranekær
Vesteregnsvej 11
5932 Humble

Bestyrelse

E-mail:

per@mansa.info

CVR-nr.:

32 18 63 43

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Per Mansa, Formand
Ole Flintegaard Jacobsen, Kasserer
Christian Ahlefeldt-Laurvig, Næstformand
This document has esignatur Agreement-ID: 96d9e5XzNKq247075300

Jann Poulsen
Max Jørgen Fischer
Kirsten Jørgensen
Kaj E. Nielsen
Valgt revisor

Torben Tranberg Jensen
Broløkken 8
5900 Rudkøbing

Revisor

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ryttervej 4
5700 Svendborg
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Hovedtal

2021

2020

2019

2018

2017

17.476
395
5
116.000
6
678
6
35

15.173
359
5
133.900
5
734
0
10

11.063
329
8
242.433
5
612
18
27

10.380
270
7
326.165
4
617
16
40

8.433
233
10
248.585
4
550
9
28

Besøgstal
Medlemmer, antal
Donationer, antal
Donationer, kr.
Antal temahaver á 800m2
Antal planter
Offentlige arrangementer
Grupperundvisninger

This document has esignatur Agreement-ID: 96d9e5XzNKq247075300

Resultatopgørelse:
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TRANBERG

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Foreningen formål er at
1. Fremme udvikling af aktiviteter inden for medicinplanteområdet.
2. Fremme etablering af et Formidlingscenter for Medicinplanter og Plantemedicin, herunder en
medicinplantesamling.
3. Forestå/koordinere arrangementer, for medlemmerne samt forskningssamarbejde med relevante
forskningsinstitutioner.
4. Fungere som informations- og inspirationskilde for foreningens medlemmer og for det omgivende
samfund.
5. Fungere som en turistattraktion.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 851 t.kr. Det ordinære resultat efter skat udgør 169 t.kr.
Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
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TRANBERG

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Medicinhaverne i Tranekær er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for
klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver, samt ikke formålsbestemte
donationer fra fonde.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger
administrationsomkostninger.

omfatter

omkostninger

til

markedsføringsomkostninger

og

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Foreningen er skattepligtig af nettooverskud ved erhvervsmæssig aktivitet.
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

TRANBERG

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Haveanlæg måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger
og nedskrivninger.
Modtagne tilskud fra fonde til hel eller delvis finansiering af haveudvidelser og formålsbestemte
investeringer modregnes i årets anskaffelsessummer/afskrivningsgrundlag.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
30 år
25 år
10 år

Restværdi
400 t.kr.
0 t.kr.
20 t.kr.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
Medicinhaverne i Tranekær · Årsrapport for 2021
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Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

TRANBERG

Anvendt regnskabspraksis

anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Indretning af lejede lokaler
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 25 år.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TRANBERG

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler, der med balancedagens lovgivning vil være gældende,
når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

TRANBERG

Note

2021

2020

851.252
0
-322.730
-187.824

750.497
10.000
-237.719
-88.559

340.698

434.219

-164.416

-79.406

176.282

354.813

-114

-101

176.168

354.712

-7.413

-39.300

168.755

315.412

Overføres til overført resultat

168.755

315.412

Disponeret i alt

168.755

315.412

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Havens drift
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat
1

Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

TRANBERG

Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

604.578
192.216
92.879

352.366
220.482
97.012

Materielle anlægsaktiver i alt

889.673

669.860

Anlægsaktiver i alt

889.673

669.860

Varelager bøger

44.575

51.071

Varebeholdninger i alt

44.575

51.071

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

44.330
132
13.007

0
73.907
0

Tilgodehavender i alt

57.469

73.907

Likvide beholdninger

280.481

358.883

Omsætningsaktiver i alt

382.525

483.861

1.272.198

1.153.721

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt
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2
3
4

TRANBERG

Balance 31. december
Passiver
Note

2021

2020

Overført resultat

1.258.086

1.089.331

Egenkapital i alt

1.258.086

1.089.331

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

12.112
0
2.000

23.490
39.300
1.600

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

14.112

64.390

Gældsforpligtelser i alt

14.112

64.390

1.272.198

1.153.721

Egenkapital
5

Passiver i alt

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Eventualposter
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Gældsforpligtelser

TRANBERG

Noter
2020

114

101

114

101

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb
Fondsmidler

490.711
289.695
-20.000

549.791
103.042
-162.122

Kostpris 31. december 2021

760.406

490.711

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

-138.345
-17.483

-129.852
-8.493

Af- og nedskrivninger 31. december 2021

-155.828

-138.345

604.578

352.366

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb

312.660
0

182.040
130.620

Kostpris 31. december 2021

312.660

312.660

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

-92.178
-28.266

-63.912
-28.266

-120.444

-92.178

192.216

220.482

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

2.

Grunde og bygninger

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

3.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Af- og nedskrivninger 31. december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021
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1.

2021

TRANBERG

Noter
31/12 2020

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb

103.324
0

54.464
48.860

Kostpris 31. december 2021

103.324

103.324

-6.312
-4.133

-2.179
-4.133

-10.445

-6.312

92.879

97.012

1.089.331
168.755

773.919
315.412

1.258.086

1.089.331

Indretning af lejede lokaler

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

5.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2021
Årets overførte overskud eller underskud

6.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

7.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Ingen.
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4.

31/12 2021

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Per Lindegaard Mansa Christensen

Jann Poulsen

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-683689645668
Tidspunkt for underskrift: 17-02-2022 kl.: 11:19:28
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-826500219634
Tidspunkt for underskrift: 17-02-2022 kl.: 09:35:07
Underskrevet med NemID

Kaj Erik Nielsen

Max Jørgen Fischer

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-386474737582
Tidspunkt for underskrift: 18-02-2022 kl.: 09:45:36
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-627571164741
Tidspunkt for underskrift: 26-02-2022 kl.: 10:45:51
Underskrevet med NemID

Kirsten Mary Jørgensen

Christian Benedicht Ahlefeldt-Laurvig

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-543303439493
Tidspunkt for underskrift: 17-02-2022 kl.: 09:29:00
Underskrevet med NemID

Som Næstformand
PID: 9208-2002-2-366384130323
Tidspunkt for underskrift: 18-02-2022 kl.: 10:07:27
Underskrevet med NemID

Torben Tranberg Jensen

Morten Heitmann

Som Revisor
PID: 9208-2002-2-130197671437
Tidspunkt for underskrift: 26-02-2022 kl.: 11:32:52
Underskrevet med NemID

Som Revisor
RID: 1235460036696
Tidspunkt for underskrift: 27-02-2022 kl.: 08:18:02
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
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