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Anvendt regnskabspraksis

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for
Indenlandsk Sømandsmission.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Kulturministeriets bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010 samt Indenlandsk Sømandsmissions vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og årsregnskabet et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021, af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og af koncernens
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 1, nr. 4.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører
modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer,
der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og
lottomidler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet.
Vejle, den 23. maj 2022
Generalsekretær

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelse

Erik K. Kristensen

Lars Risager

Bo Kikkenborg

Jacob Vium Clausen

Sarah Riisager

Kristen Broe

Formand

Næstformand

Jonas Muff Kofoed
This document has esignatur Agreement-ID: 1ededbhzNxJ247695139

Anne-Marie Stejner Hummelshøj Ejner Klitlund

Finn Løvlund
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Indenlandsk Sømandsmission
Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens
og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, af resultatet af koncernens
og foreningens aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 samt foreningens vedtægter.
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 koncernregnskabet og årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens
og foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller virksomheden, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Indenlandsk Sømandsmission for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som foreningen samt pengestrømsopgørelse for koncernen.
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 samt foreningens vedtægter.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet.



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernen og virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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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 revisionspåtegning


Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

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

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller 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
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viborg, den 23. maj 2022

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 09 32 72

Alex Kirkegaard
statsautoriseret revisor
mne32066
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Foreningsoplysninger
Foreningen

Indenlandsk Sømandsmission
Havnepladsen 1, 1.

Bestyrelse

Telefon:

33 93 25 43

Hjemmeside:

www.somandsmissionen.dk

E-mail:

info@somandsmissionen.dk

CVR-nr.:

65 21 93 28

Stiftet:

28. april 1905

Hjemsted:

Vejle Kommune

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
This document has esignatur Agreement-ID: 1ededbhzNxJ247695139

7100 Vejle

Erik K. Kristensen, Formand
Lars Risager, Næstformand
Bo Kikkenborg
Jacob Vium Clausen
Sarah Riisager
Kristen Broe
Anne-Marie Stejner Hummelshøj
Ejner Klitlund
Jonas Muff Kofoed
Finn Løvlund

Generalsekretær

Nicolaj Wibe

Revision

Ullits & Winther
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Agerlandsvej 1
8800 Viborg

Dattervirksomhed

Ejendomsselskabet Havnepladsen 1 Vejle. ApS, Vejle
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Hovedtal og nøgletal for koncernen
2021
t.kr.

2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

33.990
23.790
3.241
7.149
889

22.490
24.076
4.349
-2.015
915

28.851
23.986
4.776
5.214
963

34.221
22.197
-1.560
2.541
640

32.243
20.091
3.167
6.944
1.129

170.029
8.635
133.580

162.669
3.029
127.320

168.536
26.664
130.250

154.078
4.210
125.999

149.738
8.982
124.098

3.580
402
-65
3.917

-1.138
-5.775
-1.529
-8.442

3.329
-30.721
11.956
-15.436

9.363
-4.493
0
4.870

13.352
-11.547
0
1.805

76

79

73

74

67

78,6
5,5

78,3
-1,6

77,3
4,1

81,8
2,0

82,9
5,7

Resultatopgørelse:
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Uddelinger

Balancesum
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Pengestrømme:
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
Medarbejdere:
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere
Nøgletal i %:
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.
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Balance:

Ledelsesberetning
Aktiviteter
Indenlandsk Sømandsmission er som forening stiftet den 28. april 1905. Arbejdet påbegyndtes allerede
omkring midten af forrige århundrede.
Sømandsmissionens grundlag er Biblen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. Arbejdet drives
ud fra den danske folkekirke.
Sømandsmissionens formål er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk
samt øvrige befolkningsgrupper, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland,
som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse.

Sømandsmissionen kan generelt frit samarbejde med associerede foreninger nationalt og internationalt,
hvor det er hensigtsmæssigt.
Foreningens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i ovennævnte finansieret af indsamlede gaver
og bidrag, drift af feriehjemmet Aggershøj, drift af café i Danmark samt drift af de grønlandske
sømandshjem i overensstemmelse med vedtægterne.
Usædvanlige forhold
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabernes poster.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar - 31. december 2021, udviser et resultat på 7.148.792
kr. mod -2.014.783 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 133.580.046 kr. Sidste års underskud
skyldtes især, at aktiviteten i de grønlandske sømandshjem var præget af Covid-19.
Der er i 2021 foretaget uddeling af 888.900 kr. mod 915.191 kr. sidste år i overensstemmelse med
formålet. Uddelingerne fremgår af resultatdisponeringen.
Den forventede udvikling
Bestyrelsen forventer et overskud i 2022.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtrådt eller konstateret forhold fra balancedagen frem til regnskabsaflæggelsen, som
forrykker vurderingen af årsrapporten for 2021.
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Sømandsmissionen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
og arbejder som selvstændig forening i samklang med denne forening.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Indenlandsk Sømandsmission er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 samt foreningens vedtægter. Opstillingen er tilpasset foreningens forhold.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, 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.
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Indenlandsk Sømandsmission samt tilknyttede virksomheder, hvori Indenlandsk Sømandsmission direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse.
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirksomhedens og de tilknyttede virksomheders årsregnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter opgjort efter koncernens regnskabspraksis.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders handelsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol.
I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders regnskabsposter 100%.
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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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt andre eksterne
omkostninger.
Nettoomsætning
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

Gaver og bidrag m.v. omfatter gaver og bidrag m.v., der kan henføres til foreningens indsamlingsaktivitet, jf. Ligningslovens § 8a og 12, stk. 3.
Arv medtages på det tidspunkt, hvor beløbet modtages eller på det tidspunkt, hvor beløbet kan opgøres
med rimelig sikkerhed.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til varekøb 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. Endvidere indregnes modtagne
tilskud, erstatninger og kompensationer vedrørende coronasituationen i denne post.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedernes og foreningens medarbejdere på sømandshjemmene og
hovedkontoret. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.
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Nettoomsætning, der omfatter indtægter på sømandshjemmene i Grønland, indregnes i resultatopgørelsen, når ydelsen er leveret. Nettoomsætningen indregnes eksklusive rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og realiserede og urealiserede
kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.
Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed
I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den den tilknyttede virksomheds resultat efter skat.

Under hensyntagen til foreningens almenvelgørende formål forventes ingen beskatning i Danmark, idet
eventuelt overskud uddeles og anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Bygninger på Grønland måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Ejendommen i Danmark måles til seneste offentlige ejendomsvurdering.
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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:

Bygninger på Grønland (restværdi 50%)
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Skibe

Brugstid
5-20 år
5 år
5-20 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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Skat af årets resultat
Foreningen er skattepligtig til Grønland af den skattepligtige indkomst på Grønland opgjort efter de
grønlandske regler. Årets skat, der består af årets aktuelle skat 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.

Anvendt regnskabspraksis
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.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles og indregnes til de samlede afholdte omkostninger. Når
arbejdet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til den relevante post under materielle anlægsaktiver, og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I balancen indregnes kapitalandel i tilknyttet virksomhed til virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har
valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver,
hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,
foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en konsolideringsmetode.

Anvendt regnskabspraksis
Skat 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
Gældsforpligtelser, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og afslutning.
Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for modervirksomheden, idet foreningens pengestrømme er
indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen, jf. ÅRL § 86, stk. 4.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt skat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.
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Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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.

Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.
Likvider

This document has esignatur Agreement-ID: 1ededbhzNxJ247695139

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
1-4
5
6
7

8

9

Bruttoresultat

Modervirksomhed
2021
2020

2020

33.990.481

22.490.354

33.182.969

22.132.329

-23.789.816

-24.075.626

-23.386.290

-24.075.626

-5.031.275
-189.631

-5.005.544
-295.899

-4.960.285
-189.631

-4.934.554
-295.899

Driftsresultat

4.979.759

-6.886.715

4.646.763

-7.173.750

Indtægt af kapitalandel i
tilknyttet virksomhed
Finansielle poster

0
3.241.095

0
4.349.497

220.982
3.353.109

174.401
4.462.131

Resultat før skat

8.220.854

-2.537.218

8.220.854

-2.537.218

-1.072.062

522.435

-1.072.062

522.435

7.148.792

-2.014.783

7.148.792

-2.014.783

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle
anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

Skat af årets resultat

10 Årets resultat
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Koncern
2021

Balance 31. december
Aktiver
Koncern
2021

Note

Modervirksomhed
2021
2020

2020

12 Grunde og bygninger
13 Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar
14 Materielle anlægsaktiver
under udførelse og
forudbetalinger for
materielle anlægsaktiver
15 Skibe

106.624.247

106.383.216

91.647.038

91.335.017

2.079.825

2.321.759

2.079.825

2.321.759

4.089.940
678.450

1.727.024
786.497

4.089.940
678.450

1.727.024
786.497

113.472.462

111.218.496

98.495.253

96.170.297

0

0

10.567.789

10.576.580

29.655.156
13.616.185

28.712.833
16.084.090

29.655.156
15.816.185

28.712.833
18.284.090

43.271.341

44.796.923

56.039.130

57.573.503

156.743.803

156.015.419

154.534.383

153.743.800

Varebeholdninger

1.429.729

1.469.827

1.429.729

1.469.827

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

1.954.317
3.000.337

1.916.168
284.600

1.954.317
3.000.337

1.916.168
222.582

Tilgodehavender i alt

4.954.654

2.200.768

4.954.654

2.138.750

Likvide beholdninger

6.900.617

2.983.475

6.261.335

2.406.239

13.285.000

6.654.070

12.645.718

6.014.816

170.028.803

162.669.489

167.180.101

159.758.616

Materielle anlægsaktiver i
alt
16 Kapitalandel i tilknyttet
virksomhed
17 Andre værdipapirer og
kapitalandele
18 Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i
alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Anlægsaktiver

Balance 31. december
Passiver
Koncern
2021

Note

Modervirksomhed
2021
2020

2020

Egenkapital
Kapitalkonto

133.580.046

127.320.154

133.580.046

127.320.154

Egenkapital i alt

133.580.046

127.320.154

133.580.046

127.320.154

12.220.790

12.867.914

9.612.000

10.243.506

12.220.790

12.867.914

9.612.000

10.243.506

10.295.742
785.713

10.861.633
789.102

10.295.742
785.713

10.861.633
789.102

11.081.455

11.650.735

11.081.455

11.650.735

565.892
2.666.056

561.547
2.166.184

565.892
2.666.056

561.547
2.166.184

2.715.673
1.722.606

1.619.123
676.228

2.700.414
1.722.606

1.619.123
676.228

1.545.288
3.930.997
0

1.751.678
3.925.808
130.118

1.545.288
3.706.344
0

1.751.678
3.692.461
77.000

gældsforpligtelser i alt

13.146.512

10.830.686

12.906.600

10.544.221

Gældsforpligtelser i alt

24.227.967

22.481.421

23.988.055

22.194.956

170.028.803

162.669.489

167.180.101

159.758.616

19 Hensættelser til udskudt
skat
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter
Anden gæld
Langfristede
gældsforpligtelser i alt
Kortfristet del af langfristet
gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Skat
20 Legater og andre
mellemværender
Anden gæld
21 Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede

Passiver i alt

22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
23 Eventualposter
24 Nærtstående parter
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Hensatte forpligtelser

Egenkapitalopgørelse for koncernen
Kapitalkonto

Egenkapital 1. januar 2020

130.250.128

Årets overførte resultat

-2.929.974

Egenkapital 1. januar 2021

127.320.154

Årets overførte resultat

6.259.892
133.580.046

Kapitalkonto

Egenkapital 1. januar 2020

130.250.128

Årets overførte resultat

-2.929.974

Egenkapital 1. januar 2021

127.320.154

Årets overførte resultat

6.259.892
133.580.046
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Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Note
Årets resultat
25 Reguleringer
26 Ændring i driftskapital
Finansielle poster
Betalt skat
Uddelinger

2020

7.148.792
-329.638
-1.948.557
271.567
-672.808
-888.900

-2.014.783
133.612
-952.881
118.686
1.600.939
-915.191

3.580.456

-2.029.618

-8.635.245
4.541.880
-864.200
2.891.408
3.144.118
-676.213

-3.029.375
259.000
-954.229
4.207.784
338.567
-4.497.405

401.748

-3.675.658

-564.935
499.873

-570.547
-2.166.177

-65.062

-2.736.724

Ændring i likvider

3.917.142

-8.442.000

Likvider primo

2.983.475

11.425.475

Likvider ultimo

6.900.617

2.983.475

Likvide beholdninger

6.900.617

2.983.475

Likvider ultimo

6.900.617

2.983.475

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af værdipapirer
Salg af værdipapirer
Modtagne afdrag på udlån
Udlån
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Afdrag på langfristet gæld
Ændring i bankgæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Likvider
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Koncern
2021

Noter
Koncern
2021
Nettoomsætning samt gaver og bidrag m.m.
Personlige og
kontraktmæssige gaver
Projekter, skibene Bethel
og Duen
Modtagne gaver og bidrag
til drift af Aggershøj
Ved Missionærer, møder,
fester og lignende
Kredsbidrag og fester
Kirkekollekter
Årsgaven
Andre gaver og legater
Testamentariske gaver
Forårsgave

301.952

203.973

301.952

203.973

78.063

23.081

78.063

23.081

372.688

534.872

372.688

534.872

56.685
6.943
28.731
31.950
260.031
86.612
0

73.505
7.281
35.198
41.724
50.100
139.918
34.750

56.685
6.943
28.731
31.950
260.031
86.612
0

73.505
7.281
35.198
41.724
50.100
139.918
34.750

1.223.655

1.144.402

1.223.655

1.144.402

Der er i 2021 modtaget 18.125 kr. fra BorgFonden.
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1.

2020

Modervirksomhed
2021
2020

Noter
Koncern
2021
Indsamlinger i henhold til indsamlingsloven
Indsamlinger til generelle formål
Indkomne midler
Administrationsomkostning
er
Anvendt til drift af skibet
Bethel
Anvendt til drift af
Aggershøj
Anvendt til drift af
Sømandscaféen i Hvide
Sande
Anvendt til bladene Bølgen
og Waves
Anvendt på årsmøde
Indsamlinger til skibet Bethel
Indkomne midler
Anvendt til drift af skibet
Bethel
Indsamlinger til Aggershøj
Indkomne midler
Anvendt til drift af
Aggershøj

772.904

586.449

772.904

586.449

-33.102

-30.000

-33.102

-30.000

-183.192

-125.626

-183.192

-125.626

-216.212

-155.319

-216.212

-155.319

-194.906

-183.841

-194.906

-183.841

-94.725
-50.767

-45.583
-46.080

-94.725
-50.767

-45.583
-46.080

0

0

0

0

78.063

23.081

78.063

23.081

-78.063

-23.081

-78.063

-23.081

0

0

0

0

372.688

534.872

372.688

534.872

-372.688

-534.872

-372.688

-534.872

0

0

0

0

Foreningen har i det forgangne år foretaget indsamling via foreningens hjemmeside, nyhedsbrev,
informationsbrev og udsendte indsamlingsbreve. Der har i året ikke været væsentlige begivenheder.
Midlerne er anvendt jf. formålet i vedtægterne og foretaget jf. indsamlingsbekendtgørelsen § 9, stk.
1 nr. 4.

3.

Tips- og lotto
Tilskuddet, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med foreningens
formål.
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2.

2020

Modervirksomhed
2021
2020

Noter
Koncern
2021
Andre driftsindtægter
COVID-19
kompensationer, Grønland
Covid-19 kompensationer,
Danmark
Andre driftsindtægter
Fortjeneste ved salg af
materielle anlægsaktiver

5.

522.533

727.410

522.533

727.410

0
9.357

400.003
63.780

0
9.357

400.003
63.780

3.191.880

0

3.191.880

0

3.723.770

1.191.193

3.723.770

1.191.193

22.198.130
1.371.386

22.420.289
1.399.316

21.834.483
1.331.507

22.420.289
1.399.316

220.300

256.021

220.300

256.021

23.789.816

24.075.626

23.386.290

24.075.626

16.258.543

16.258.305

16.258.543

16.258.305

7.531.273

7.817.321

7.127.747

7.817.321

23.789.816

24.075.626

23.386.290

24.075.626

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til
social sikring

Personaleudgifter i
Grønland
Personaleudgifter i
Danmark

Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen.
Antal ansatte i Danmark er 18 (2020: 20). Herudover er der 58 personer ansat på de grønlandske
hjem (2020: 59).

6.

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på bygninger
Afskrivning på andre
anlæg, driftsmateriel og
inventar
Afskrivning på skibe

4.034.539

3.820.346

3.963.549

3.749.356

888.689
108.047

1.077.151
108.047

888.689
108.047

1.077.151
108.047

5.031.275

5.005.544

4.960.285

4.934.554

Indenlandsk Sømandsmission · Årsrapport for 2021

22

This document has esignatur Agreement-ID: 1ededbhzNxJ247695139

4.

2020

Modervirksomhed
2021
2020

Noter
Koncern
2021
7.

2020

Modervirksomhed
2021
2020

Andre driftsomkostninger
Indtægter fra abonnementer
Redaktionsudgifter
Tryk
Forsendelse
Café, drift
Tab ved salg af materielle
anlægsaktiver

115.700
-28.047
-126.418
-55.960
-94.906

125.400
-15.000
-106.175
-49.808
-83.841

115.700
-28.047
-126.418
-55.960
-94.906

125.400
-15.000
-106.175
-49.808
-83.841

0

-166.475

0

-166.475

-189.631

-295.899

-189.631

-295.899

8.

Finansielle poster
Renter af bank, obligationer
og udlån m.v.
Udbytte, porteføljeaktier
Kursregulering af
værdipapirer, der er
omsætningsaktiver

9.

-177.384
448.948

-319.111
437.797

-65.370
448.948

-206.477
437.797

2.969.531

4.230.811

2.969.531

4.230.811

3.241.095

4.349.497

3.353.109

4.462.131

1.722.606

676.227

1.722.606

676.227

-647.124

-1.198.662

-647.124

-1.198.662

-3.420

0

-3.420

0

1.072.062

-522.435

1.072.062

-522.435

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt
skat
Regulering af tidligere års
skat
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Der er modtaget 100.000 kr. fra Kirkens Korshær til drift af caféen i Hvide Sande.

Noter

Modervirksomhed
2021
2020
Forslag til resultatdisponering
Uddelinger til sømandshjem m.v.
Uddelinger til drift af Feriehjemmet Aggershøj
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

300.000
588.900
6.259.892
0

225.000
690.191
0
-2.929.974

Disponeret i alt

7.148.792

-2.014.783

Koncern
2021
11.

2020

Modervirksomhed
2021
2020

Uddelinger til drift af Feriehjemmet Aggershøj
Løn
Husholdning
Rejsegodtgørelse
Varme, el, vand,
forsikringer m.m.
Vedligeholdelse af ejendom
og inventar
Administration

235.692
41.667
3.429

255.445
31.662
2.736

235.692
41.667
3.429

255.445
31.662
2.736

179.224

177.413

179.224

177.413

97.173
31.715

161.049
61.886

97.173
31.715

161.049
61.886

588.900

690.191

588.900

690.191
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10.

Noter
Koncern
31/12 2021
31/12 2020
Grunde og bygninger
Kostpris primo
Korrektion vedrørende
primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Overførsler

145.838.951

145.225.951

128.863.951

128.250.951

-1.046.000
4.167.594
-1.350.000
1.457.978

0
613.000
0
0

-1.046.000
4.167.594
-1.350.000
1.457.978

0
613.000
0
0

Kostpris ultimo

149.068.523

145.838.951

132.093.523

128.863.951

Afskrivninger primo
Korrektion vedrørende
primo
Årets afskrivninger

-39.455.735

-35.635.389

-37.528.934

-33.779.578

1.046.000
-4.034.541

0
-3.820.346

1.046.000
-3.963.551

0
-3.749.356

Afskrivninger ultimo

-42.444.276

-39.455.735

-40.446.485

-37.528.934

106.624.247

106.383.216

91.647.038

91.335.017

Regnskabsmæssig værdi
ultimo

13.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

11.263.255
646.756
-200.000

11.038.904
689.351
-465.000

11.263.255
646.756
-200.000

11.038.904
689.351
-465.000

Kostpris ultimo

11.710.011

11.263.255

11.710.011

11.263.255

Afskrivninger primo
Korrektion
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver

-8.941.496
0
-888.690

-7.800.870
-103.000
-1.077.151

-8.941.496
0
-888.690

-7.800.870
-103.000
-1.077.151

200.000

39.525

200.000

39.525

Afskrivninger ultimo

-9.630.186

-8.941.496

-9.630.186

-8.941.496

2.079.825

2.321.759

2.079.825

2.321.759

Regnskabsmæssig værdi
ultimo
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12.

Modervirksomhed
31/12 2021
31/12 2020

Noter
Koncern
31/12 2021
31/12 2020
14.

Modervirksomhed
31/12 2021
31/12 2020

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Overførsler

1.727.024
3.820.895
-1.457.979

0
1.727.024
0

1.727.024
3.820.895
-1.457.979

0
1.727.024
0

Kostpris ultimo

4.089.940

1.727.024

4.089.940

1.727.024

4.089.940

1.727.024

4.089.940

1.727.024

Kostpris primo

1.556.294

1.556.294

1.556.294

1.556.294

Kostpris ultimo

1.556.294

1.556.294

1.556.294

1.556.294

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger

-769.797
-108.047

-661.750
-108.047

-769.797
-108.047

-661.750
-108.047

Afskrivninger ultimo

-877.844

-769.797

-877.844

-769.797

678.450

786.497

678.450

786.497

ultimo

15.

Skibe

Regnskabsmæssig værdi
ultimo

Indenlandsk Sømandsmission · Årsrapport for 2021

26

This document has esignatur Agreement-ID: 1ededbhzNxJ247695139

Regnskabsmæssig værdi

Noter
Modervirksomhed
31/12 2021
31/12 2020
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
Kostpris primo

10.740.000

10.740.000

Kostpris ultimo

10.740.000

10.740.000

Nedskrivninger primo
Årets resultat
Udbytte
Regulering af udskudt skat

-163.420
220.982
-245.391
15.618

-50.018
174.401
-303.421
15.618

Nedskrivninger ultimo

-172.211

-163.420

10.567.789

10.576.580

Hjemsted

Ejerandel

Vejle

100 %

Regnskabsmæssig værdi ultimo
Tilknyttet virksomhed:
Ejendomsselskabet Havnepladsen 1 Vejle. ApS

Koncern
31/12 2021
31/12 2020
17.

Modervirksomhed
31/12 2021
31/12 2020

Andre værdipapirer og kapitalandele
Regnskabsmæssig værdi
primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Årets kursregulering

28.712.833
864.200
-2.891.408
2.969.531

27.725.404
953.800
-4.196.781
4.230.410

28.712.833
864.200
-2.891.408
2.969.531

27.725.404
953.800
-4.196.781
4.230.410

29.655.156

28.712.833

29.655.156

28.712.833

Regnskabsmæssig værdi
ultimo
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16.

Noter

18.

Koncern
31/12 2021
31/12 2020

Modervirksomhed
31/12 2021
31/12 2020

16.084.090
676.213
-3.144.118

11.925.252
4.497.405
-338.567

18.284.090
676.213
-3.144.118

14.125.252
4.497.405
-338.567

ultimo

13.616.185

16.084.090

15.816.185

18.284.090

Der specificeres således:
Andre tilgodehavender

13.616.185

16.084.090

15.816.185

18.284.090

13.616.185

16.084.090

15.816.185

18.284.090

Andre tilgodehavender
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

19.

Hensættelser til udskudt skat
De udskudte skatteforpligtelser vedrører bygninger og værdi af skattemæssige underskud i
Grønland.

20.

Legater og andre mellemværender
Gæld til Broderkredsen
Modtaget legat til
Aggershøj
Modtaget legat til Arken
Laurina Toft's
Missionsfond

21.

1.156.517

1.271.689

1.156.517

1.271.689

0
58.017

70.688
78.547

0
58.017

70.688
78.547

330.754

330.754

330.754

330.754

1.545.288

1.751.678

1.545.288

1.751.678

0

130.118

0

77.000

0

130.118

0

77.000

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter

22.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 10.862 tkr., er der givet pant i bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 19.494 tkr.
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Regnskabsmæssig værdi

Noter
22.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)
Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt 6.000 tkr. til sikkerhed for mellemværendet med
Grønlandsbanken. Ejerpantebrevene giver pant i ejendommen Marinevej 3, 3900 Nuuk, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 25.168 tkr.
Foreningen har deponeret 101 tkr. til sikkerhed for betaling af fragt til sømandshjemmene.

23.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Indenlandsk Sømandsmission har indgået følgende lejekontrakter:
Havnepladsen 1, Vejle. Lejemålet har 3 måneders opsigelse og den månedlige husleje er 39 tkr.

24.

Nærtstående parter
Nærtstående parter omfatter bestyrelsen og generalsekretær. Der har ikke i 2021 været
transaktioner med nærtstående parter udover løn til generalsekretæren.

Koncern
2021
25.

Reguleringer
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver
Finansielle poster
Skat af årets resultat

26.

2020

5.031.275
-3.191.880
-3.241.095
1.072.062

5.005.544
0
-4.349.497
-522.435

-329.638

133.612

40.098
-2.753.886
765.231

-272.568
-489.000
-191.313

-1.948.557

-952.881

Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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Bredgade 5, Hvide Sande. Lejemålet har 3 måneders opsigelse og den månedlige husleje er 10 tkr.

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

Erik Kallehave Kristensen

Lars Henrik Risager

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-135070599304
Tidspunkt for underskrift: 26-05-2022 kl.: 06:41:13
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-802292335224
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2022 kl.: 14:15:40
Underskrevet med NemID

Bo Kikkenborg

Jacob Vium Clausen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-700200474191
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2022 kl.: 13:15:29
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-955299716908
Tidspunkt for underskrift: 26-05-2022 kl.: 08:26:00
Underskrevet med NemID

Sarah Riisager Harkjær Jensen

Kristen Broe

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-125530549447
Tidspunkt for underskrift: 24-05-2022 kl.: 13:05:59
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-681845644694
Tidspunkt for underskrift: 24-05-2022 kl.: 08:40:56
Underskrevet med NemID

Anne-Marie Stejner Hummelshøj

Ejner Klitlund

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-788604628492
Tidspunkt for underskrift: 01-06-2022 kl.: 16:59:42
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-958104933299
Tidspunkt for underskrift: 24-05-2022 kl.: 13:59:01
Underskrevet med NemID
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Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-798469697719
Tidspunkt for underskrift: 26-05-2022 kl.: 04:27:34
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
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Underskrevet med NemID

Nicolaj Wibe

Alex Kirkegaard
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Underskrevet med NemID
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