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Den Selvejende Institution Danske Taler
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Den
Selvejende Institution Danske Taler.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt det af bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gældende krav.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

Penneo dokumentnøgle: L8FJC-JPY4H-JCCA2-FK5ZF-E7IFV-0T0MA

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

Frederiksberg den 22. februar 2021

Bestyrelse
Jesper Troels Jensen
Formand

Mogens Jensen

Hanne Roer

Marie Maegaard

Thomas Hestbæk Andersen

Chr. Gorm Tortzen

Bodil-Marie Gade

Tonny Skovgård Jensen

Sabine Kirchmeier
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Den Selvejende Institution Danske Taler
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Den Selvejende Institution Danske Taler og Kulturministeriet
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Danske Taler for perioden 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.

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 regler gældende i §§ 15-20 i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 ved revisionen
Den selvejende institution har i overensstemmelse med Kulturministeriets retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver
godkendte budgettal som sammenligningstal i årsrapporten.
Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet. 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 foreningen, 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 samt §§ 15-20 i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet.

Den Selvejende Institution Danske Taler
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.

•
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 foreningen 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.
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.
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•
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.

Den Selvejende Institution Danske Taler
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

I tilknytning til vores revision af projektregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af projektregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal
vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Brøndby, den 22. februar 2021

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

Lone Køhn Bundgaard
Registreret revisor
mne15966
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der
er omfattet af projektregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Den Selvejende Institution Danske Taler
FORENINGSOPLYSNINGER

Den Selvejende Institution Danske Taler
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg C
Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr:
Regnskabsår:

www.dansketaler.dk
kontakt@dansketaler.dk
38 19 13 22
1. januar - 31. december

Bestyrelsen

Jesper Troels Jensen formand
Mogens Jensen
Hanne Roer
Marie Maegaard
Thomas Hestbæk Andersen
Chr. Gorm Tortzen
Bodil-Marie Gade
Tonny Skovgård Jensen
Sabine Kirchmeier

Revisor

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allé 295, 2. sal
2605 Brøndby
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Institutionen
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Den Selvejende Institution Danske Taler
LEDELSESBERETNING

Danske Talers ledelsesberetning for regnskabsåret 2020
I overensstemmelse med Danske Talers fundats har vi i 2020 indsamlet, registreret og gjort aktuelle og historiske taler
tilgængelige for borgerne, og vi har arbejdet med at fremme anerkendelsen af talers, taleskrivningens og talefremførelsens samfundsmæssige og historiske betydning i vores formidlingsarbejde.

Brugere og formidlingsstrategi
I gennemsnit har dansketaler.dk 10.000 besøgende om måneden. I marts lancerede vi en some-strategi, der har resulteret i over 1.500 følgere på Linkedin og Facebook og 2.500 klik fra sociale medier til dansketaler.dk om måneden.
Derudover har formidlingstiltag og temarum tilpasset folkeskole- og gymnasielærere bidraget til 1.500 månedlige besøgende fra lectio.dk og lignende undervisningsplatforme.
Årets Danske Tale
I 2020 modtog Sofie Linde Årets Danske Tale for sin tale ved Zulu Comedy Galla ved det årlige arrangement i Vartov.
Talen blev valgt af et nyoprettet et dommerpanel af relevante fagpersoner, der bl.a. består af sprogforskere, en ungdomspolitiker, en gymnasielærer og selvstændige fagkonsulenter. Over 26.000 personer har læst Sofie Lindes tale på
dansketaler.dk, og 10.000 har læst den takketale, hun holdt ved modtagelsen af Årets Danske Tale.
Samarbejde og netværk
Danske Taler er blevet en del af sprogteknologi.dk, vi er indgået i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om at inkludere indholdet i Danske Talers samling i korpusset bag ordnet.dk, og vi har indgået samarbejde med
forskellige lærerforeninger. Derudover har vi udviklet en workshop i taler målrettet elever i gymnasiet og folkeskolens
ældste klasser i samarbejde med talerskolen Røst.
Overholdelse af budget
Danske Taler har overholdt budgettet 2020 for vores statslige bevilling, men går ind i 2021 med et mindre overskud,
der bl.a. skyldes corona-aflyste projekter.
Eksterne fondsmidler
Danske Taler har modtaget en bevilling på ca. 170.000 kr. fra Frederiksberg Fonden til at udvikle og afholde de nævnte
taleworkshops til elever i gymnasiet og folkeskolens ældste klasser.
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Indsamling og registrering
Vi har øget samlingen med ca. 400 nye taler, så der nu ligger 1.500 taler frit tilgængeligt for brugerne. Alle nye taler er
registreret efter Danske Talers Standard, og ca. 1/3 af den eksisterende database er nu også registreret efter standarden.

Den Selvejende Institution Danske Taler
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Den Selvejende Institution Danske Taler for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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.
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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
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Generelt om indregning og måling
Indtægter 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 tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den Selvejende Institution Danske Taler
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Den Selvejende Institution Danske Taler
RESULTATOPGØRELSE

1

2
3
4
5

2020
DKK
Realiseret

2020
DKK
Budget
Ej revideret

2019
DKK
Realiseret

Nettoomsætning

841.745

800.000

800.000

DÆKNINGSBIDRAG

841.745

800.000

800.000

Personaleomkostninger
Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger

-606.554
-30.305
-110.474
-102.492

-547.843
-62.000
-130.300
-100.000

-421.225
-8.822
-178.539
-99.996

KAPACITETSOMKOSTNINGER

-849.825

-840.143

-708.582

-8.080

-40.143

91.418

-740
-114

0
0

0
0

RESULTAT FØR SKAT

-8.934

-40.143

91.418

RESULTAT

-8.934

-40.143

91.418

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

-8.934

-40.143

91.418

DISPONERET I ALT

-8.934

-40.143

91.418

DRIFTSRESULTAT
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
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1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

Den Selvejende Institution Danske Taler
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

2019
DKK

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

16.730
5.000

0
0

Tilgodehavender

21.730

0

Likvide beholdninger

256.998

165.529

OMSÆTNINGSAKTIVER

278.728

165.529

AKTIVER

278.728

165.529
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2020
DKK
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Den Selvejende Institution Danske Taler
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

6
7

2020
DKK

2019
DKK

Overført resultat

83.854

92.788

EGENKAPITAL

83.854

92.788

Feriepenge OG

37.728

0

Langfristede gældsforpligtelser

37.728

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

38.827
118.319

45.100
27.641

Kortfristede gældsforpligtelser

157.146

72.741

GÆLDSFORPLIGTELSER

194.874

72.741

PASSIVER

278.728

165.529
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PASSIVER

Den Selvejende Institution Danske Taler

1

2

3

2020
DKK
Realiseret

2020
DKK
Budget
Ej revideret

2019
DKK
Realiseret

Nettoomsætning
Projekt Frederiksberg Fonden
Driftstilskud, Slots- og Kulturstyrelsen

41.745
800.000

0
800.000

0
800.000

Nettoomsætning i alt

841.745

800.000

800.000

Personaleomkostninger
Gager
Gager Frederiksberg Fonden
B-indkomst
Feriepengeforpligtelse OG
ATP-bidrag
Sociale ydelser
Personaleomkostninger
Befordringsgodtgørelse
Databehandling, løn

507.883
39.720
0
28.189
2.563
3.201
22.265
983
1.750

532.843
0
0
0
0
0
15.000
0
0

341.726
0
51.470
8.799
2.592
1.056
15.082
0
500

Personaleomkostninger i alt

606.554

547.843

421.225

Salgsomkostninger
Formidlingsarbejde
Gaver og blomster
Rejseomkostninger

21.294
6.779
2.232

59.000
0
3.000

6.435
0
2.387

Salgsomkostninger i alt

30.305

62.000

8.822
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NOTER

Den Selvejende Institution Danske Taler

4

5

6

7

2020
DKK
Realiseret

2020
DKK
Budget
Ej revideret

2019
DKK
Realiseret

29
2.025
15.413
33.752
2.253
7.017
1.140
2.951
22.018
11.051
0
3.525
9.300
0

1.000
0
12.000
50.000
5.000
2.000
1.000
1.000
20.000
15.000
0
3.000
5.300
15.000

13.785
0
3.919
87.860
4.988
13.858
1.191
1.639
20.000
15.000
8.050
2.949
5.300
0

Administrationsomkostninger i alt

110.474

130.300

178.539

Lokaleomkostninger
Husleje

102.492

100.000

99.996

Lokaleomkostninger i alt

102.492

100.000

99.996

2020
DKK

2019
DKK

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af tjenesteydelser
Revisorhonorar

18.827
20.000

25.100
20.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

38.827

45.100

Anden gæld
Skyldig A-skat
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Overgangsperiode - feriefond
Igangværende projekt - Fond

80.817
1.040
680
0
35.782

7.246
699
10.897
8.799
0

118.319

27.641

Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager
Kontorartikler Frederiksberg Fonden
IT-udgifter
Hjemmeside
Medieadgang
Småanskaffelser
Bestyrelsesmøder
Porto & gebyrer
Revisorhonorar
Bogholder
Konsulenter
Forsikringer
Kontingenter
Andre omkostninger

Anden gæld i alt
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NOTER

Marie Maegaard

Mogens Jensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-194197077550
IP: 130.226.xxx.xxx
2021-02-26 10:38:33Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-312452423292
IP: 194.255.xxx.xxx
2021-02-26 10:44:05Z

Thomas Andersen

Christian Gorm Tortzen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-988646518882
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-02-26 10:44:39Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-944653598588
IP: 188.177.xxx.xxx
2021-02-26 11:01:25Z

Sabine Berta Luise Kirchmeier

Hanne Roer

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-702403592823
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-02-26 12:16:15Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-782150836464
IP: 83.89.xxx.xxx
2021-02-28 17:00:13Z

Tonny Skovgård Jensen

Jesper Troels Jensen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-349790240380
IP: 130.225.xxx.xxx
2021-03-01 08:53:51Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-452503877470
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-03-03 13:09:10Z
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Lone Køhn Bundgaard

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Danske Taler
Serienummer: PID:9208-2002-2-608769792343
IP: 212.10.xxx.xxx
2021-03-03 14:34:30Z

Registreret revisor
På vegne af: TimeVision Godkendt Revisionspartnersel…
Serienummer: CVR:38267132-RID:13823126
IP: 87.116.xxx.xxx
2021-03-03 14:47:16Z

Penneo dokumentnøgle: L8FJC-JPY4H-JCCA2-FK5ZF-E7IFV-0T0MA

Bodil-Marie Ellerup Gade
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