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Resultatopgørelse

LEDELSESPÅTEGNING

Side 2

Fondsbestyrelsen og den daglige leder har behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden Projekt
UDENFOR for regnskabsåret 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen erklærer, at Fonden projekt UDENFOR i 2019 har afholdt indsamlinger i henhold til
indsamlingsloven.

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

København, den 31. marts 2020

Bo Heide-Jochimsen
Daglig leder

I fondsbestyrelsen:

__________________

__________________

__________________

Jens Elbirk

Bente Groth

Line Barfod

Formand

Næstformand

__________________

__________________

__________________

Preben Brandt

Lars Benjaminsen

Charlotte Vange Løvstad
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Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
2019.

LEDELSESBERETNING

Side 3

Hovedaktiviteterne i 2019 har været fokuseret på kommunikation og formidling samt
indsatsområderne "Den Mobile Cafe", Gadeplansarbejdet, "Lockerroom" og "Levefælleskabet i
Aarhus". En væsentlig udfordring i 2019 har været ledelsesskiftet af såvel bestyrelsens formand
som af Fonden Projekt Udenfor's (pU) daglige leder samt i forbindelse med en rekonstruktion af
økonomien og af den økonomiske styring.

Til det internationale arbejde har pU modtaget mindre kostrefusionsbevillinger fra EUKommissionen til to Erasmus plus projekter.
Med hensyn til private midler har pU i 2019 modtaget i alt 181 donationer fra fonde, legater og
loger samt 292 donationer fra (sms)indsamlinger på i alt 704 tkr. pU har derudover fået 20
donationer i naturalier opgjort til 156 tkr. via mad, tøj, soveposer og andre fornødenheder.
Projektet "Levefællesskabet i Aarhus" var i begyndelsen af året planlagt som en afslutningsfase
støttet af FEAD. Denne del blev dog forlænget til d. 30. juni 2019, men fortsatte – efter en periode
med selvfinansiering – via støtte fra OAK Foundation Denmark frem til udgangen af 2020.
Projektet "Levefællesskabet i Aarhus" har – pga. pU's selvfinansiering – været en væsentlig faktor
til de økonomiske udfordringer, som pU har oplevet i 2019 og som afspejler sig i årets negative
resultat.
Den i 2018 ansatte direktør, Lisbeth Pilegaard, valgte at fratræde sin stilling i 2019, og Bo HeideJochimsen blev d. 1. oktober 2019 rekrutteret internt som pU's nye daglige leder.
pU har på grund af den økonomiske situation måttet konsolidere sig i 2019. Der er derfor foretaget
en nedskalering af organisationen, som har indbefattet såvel personale som aktiviteter, ligesom
organisationen har gennemgået en gennemgribende effektivisering. På baggrund af dette,
kombineret med en økonomisk genopretningsplan og et solidt budget for 2020, står pU derfor
godt rustet til at varetage sine formålsbestemte indsatsområder for den gruppe mennesker, som
oftest bliver svigtet af borgerne og samfundet.

Bo Heide-Jochimsen
Daglig leder
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pU's aktiviteter er finansieret af offentlige og private midler. Finanslovsbevillingen på 6.2 mio. kr.
er det altovervejende bidrag til pU's drift. Herudover modtog pU støtte på 1.8 mio. kr. fra Oak
Foundation Denmark til videreførelse af "Levefælleskabet i Aarhus". pU har endvidere modtaget
midler fra Københavns Kommunes Transitprogram for særligt udsatte EU-borgere og PUF-midler
til socialt frivilligt arbejde fra Socialstyrelsen. Endvidere har Københavns Domkirke bidraget med
midler til projektet "Lockerroom".

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Side 4

Til bestyrelsen i Fonden projekt UDENFOR
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden projekt UDENFOR for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 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 fondens 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.

Penneo dokumentnøgle: SIW02-VYTYW-4NW8Q-Q5VU1-8ZYHV-X4DQT

Grundlag for konklusion
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•

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 fondens 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 fondens 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 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.
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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:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
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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.

København, den 31. marts 2020

Arne Sørensen
Statsaut. revisor
mne27757
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BUUS JENSEN
Statsautoriserede revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med de fravigelser og tilretninger, der følger af fondens særlige forhold.
Resultatopgørelsen
Indtægter er periodiseret og medregnes således i det år, de vedrører. Projekter, som ikke er
afsluttet ved regnskabsårets slutning, passiveres en del af det oppebårne tilskud som
henlæggelser til opfyldelse af fondens formål.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders
resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på
koncerngoodwill.
Fondsskat
I resultatopgørelsen indgår fondsskat af årets resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter
og ikke fradragsberettigede omkostninger.
Den del af fondsskatten, der faktisk skal betales på grundlag af årets skatteplitige indkomst, er i
balancen opført under gæld, medens udskudt skat indgår i regnskabsposten hensatte forpligtelser.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkummulerede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlægs, driftsmateriel og inventar

3-5 år
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Administrationsomkostninger medregnes efter faktureringsprincippet.
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af
virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens
regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med
tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter
overtagelsesmetoden.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet.
Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
Deposita
Deposita indregnes til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efter følgende regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi
indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med
modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes
som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender,
indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har
en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019
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1 Bevillinger og øvrige indtægter
INDTÆGTER
Direkte projektomkostninger
2 Personaleomkostninger
3 Lokaleomkostninger
Repræsentations- og rejseomkostninger
4 Administrationsomkostninger

2018

10.094.508

10.563.265

10.094.508

10.563.265

8.688.477

7.044.473

653.425

2.953.139
604.078

77.896

-

654.033

535.580

83.728

116.652

10.157.559

11.253.922

-63.051

-690.657

Afskrivninger

12.052

27.297

AFSKRIVNINGER

12.052

27.297

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle poster

-2.551
5.905

-12.984
-14.381

3.354

-27.365

-71.749

-745.319

5 Autoomkostninger
OMKOSTNINGER
RESULTAT EFTER PROJEKTER

FINANSIELLE POSTER
DRIFTSRESULTAT
Uddelinger
Årets uddelinger
9 Heraf tidligere hensat til senere uddeling
9 Hensat til senere uddeling

-

-

-

-

-

-

RESULTAT FØR SKAT
Skat af årets resultat

-71.749
-

-745.319
-

ÅRETS RESULTAT

-71.749

-745.319

86.806
-71.749

832.125
-745.319

15.057

86.806

Til disposition
Disponibel kapital pr. 1/1 2019
Årets resultat
Disponibel kapital pr. 31/12 2019

Der overføres som disponibel kapital til anvendelse efter fondens formål i kommende år.
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2019

Note

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

Note
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31/12 2019

31/12 2018

AKTIVER
Frie midler
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
-

12.052

-

12.052

7.257

9.808

168.213

169.187

175.470

178.995

175.470

191.047

52.082

18.984

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Debitorer
7 Periodeafgrænsningsposter
Likvide midler

115.135
7.400
52.641
2.108.184

115.135
149.875
24.080
2.316.716

OMSÆTNINGSAKTIVER FRIE MIDLER

2.335.442

2.624.790

340.029
-

331.951
12

340.029

331.963

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

2.675.471

2.956.753

AKTIVER

2.850.941

3.147.800

Andre anlæg, driftsmidler og inventar

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Depositum

ANLÆGSAKTIVER
Omsætningsaktiver
6 Tilgodehavender

Bundne midler
Værdipapirer
Likvide midler
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Finansielle anlægsaktiver

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
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Note

31/12 2019

31/12 2018

PASSIVER
Egenkapital
Fondskapital

300.000

300.000

Disponibel kapital:
86.806

832.125
15.057

-745.319

315.057

386.806

1.480.606

1.686.975

1.480.606

1.686.975

169.966
885.312

271.295
802.724

GÆLDSFORPLIGTELSER

1.055.278

1.074.019

PASSIVER

2.850.941

3.147.800

Årets resultat
EGENKAPITAL
Hensatte forpligtelser
9 Hensat, modtaget midler til forbrug i senere år

-71.749

Kortfristede gældsforpligtelser
Omkostningskreditorer
10 Anden gæld

-

Note 11 - Oplysninger i relation til Ligningsloven § 8 A

-
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Overført fra tidligere år

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2019
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Indtægter
6.521.736
44.560
500.000
238.000
1.205.441
25.000
57.886
1.839
28.840
60.000
109.500
150.000
10.720
137.319
416.555
19.578
567.534

Udgifter
-6.780.259
-50.666
-499.879
-309.387
-1.498.010
-4.098
-27.399
-19.613
-15.313
-96.120
-110.542
-154.986
-10.763
-137.301
-407.627
-35.596
-

I alt
-258.523
-6.106
121
-71.387
-292.569
-4.098
-2.399
38.273
1.839
13.527
-36.120
-1.042
-4.986
-43
18
8.928
-16.018
567.534

Projektresultater 2019

10.094.508

-10.157.559

-63.051

Projektresultater 2018

10.563.265

-11.253.922

-690.657

Basisorganisation
Modtagne gaver, legater og SMS-donationer
Særligt Udsatte Migranter
Lockerroom
FEAD "Dårligt stillede hjemløse"
Foundation Jochum
Julegaver
ERASMUS+ Best Practice
ERASMUS+ Trauma Care
ERASMUS+ Women
PUF-midler 2018-2019
PUF-midler 2019-2020
MTPH Fonden
Calldorado
STARK byggeprojekt
Projekt UDENFOR Aarhus
Foredrag og salg af publikationer
PU Arv

Der foretages ikke en intern fordeling af administrationsomkostninger imellem projekterne i
pU. Dette medfører at de enkelte projekter kan udvise et mere positivt billede af økonomien i
forhold til hvis der er foretaget en fordeling af interne administrationsomkostninger. Dette
ændrer ikke på det samlede projektresultat for pU.
2019
Note 2 - Personaleomkostninger
Lønudgifter i fonden
Bogholderimæssig assistance, outsourcet
Heraf anvendt direkte som projektomkostninger
Fonden har i regnskabsåret afholdt lønudgifter til 13,22 årsværk.

7.052.838
586.157
-7.638.995
-

2018
7.857.309
246.406
-5.150.576
2.953.139
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Note 1 - Projektresultater
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Note 3 - Lokaleomkostninger
Husleje, herunder kælderlokale
El, gas og varme
Rengøring m.v.
Reparation og vedligeholdelse
Småanskaffelser

Note 4 - Administrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager
Telefon og internet
Litteratur mv.
Porto og gebyrer
Småanskaffelser
IT-udgifter
Kontingenter
Revisionshonorar
Bogføringsmæssig assistance
Advokat
Annoncer
Repræsentation
Forsikringer
Omk. vedr. donationer
Arbejdsmiljø

2018

447.353
112.112
38.645
54.016
1.299
653.425

346.465
67.710
88.588
75.143
26.172
604.078

20.134
110.105
8.078
8.464
103.220
90.289
81.250

67.996
65.979
10.264
10.811
11.342
68.031
41.223
91.250

135.125
13.500
1.714
65.184
16.970
654.033

6.875
56.987
31.533
43.569
16.558
13.162
535.580

83.728

116.652

83.728

116.652

1.391.186

4.209.449

52.082

18.984

52.082

18.984

52.641

24.080

52.641

24.080

Note 5 - Autoomkostninger
Benzin, P-afgifter, vedligeholdelse m.m.

Omkostninger i alt, note 2-5
Note 6 - Andre tilgodehavender
Lønrefusion

Note 7 - Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte omkostninger
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2019

2018

Kostpris pr. 1. januar

71.920

71.920

-

-

Kostpris pr. 31. december

71.920

71.920

Opskrivninger pr. 1. januar
Årets resultat

-62.112
-2.551

-49.128
-12.984

-64.663

-62.112

7.257

9.808

Tilgang i året
Afgang i året

Regnskabsmæssigværdi pr. 31. december

Ejerandel
Forlaget UDENFOR ApS

100%

Note 9 - Hensat, modtagne midler til forbrug i senere år
Diverse

98.079

STARK

152.900

CMO Fonden

290.219

75.000

-

Foundation Jochum

100.000

-

OAK / Aarhus projekt

911.354

-

FEAD

-

800.382

Modtagen Arv

-

567.534

ERASMUS+ program

143.273

28.840

1.480.606

1.686.975

8.710

20.796

Note 10 - Anden gæld
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.m.
Skyldig løn

324.923

Feriepengeforpligtigelse

399.157

Feriepengeforpligtigelse, indefrosne

152.522

Mellemregning, medarbejdere

885.312

778.268
3.660
802.724
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Note 8 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
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Note 11 - Oplysninger i relation til Ligningsloven § 8 A
Fonden har modtaget og indberettet 493 donationer, i alt kr. 861.126, heraf 20 donationer i
naturalier, der alle overstiger den skattemæssige grænse for tællende donationer.
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Note 12 - Leasing forpligtelser
Fonden har indgået aftale om leasing af en bil. Leasing forpligtigelsen udgør årligt t.kr. 22.
Leasing aftalen løber frem til 2021.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Lars Benjaminsen

Line Barfod

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-391833097056
IP: 80.197.xxx.xxx
2020-04-21 10:46:14Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-398308209643
IP: 31.31.xxx.xxx
2020-04-21 11:03:07Z

Jens Henning Elbirk

Preben Brandt

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-489618112803
IP: 188.178.xxx.xxx
2020-04-21 14:50:48Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-467735734036
IP: 176.23.xxx.xxx
2020-04-21 18:24:45Z

Bo Heide-Jochimsen

Charlotte Vange Løvstad

Daglig leder
Serienummer: CVR:21400572-RID:79455046
IP: 93.163.xxx.xxx
2020-04-23 10:25:00Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-235035062012
IP: 90.185.xxx.xxx
2020-04-23 14:51:05Z

Bente Groth

Arne Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-578239438182
IP: 2.107.xxx.xxx
2020-04-26 10:35:47Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Buus Jensen I/S Statsautoriserede Revisorer
Serienummer: CVR:16119040-RID:1207561238718
IP: 195.184.xxx.xxx
2020-04-27 05:46:54Z
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