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Hovedaktiviteter
Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har til formål at udgive, 
oversætte og udbrede bibelen og bibelske materialer samt støtte det internationale bibelarbejde 
fortrinsvis gennem UBS, De Forenede Bibelselskaber.

Vi opfylder formål og vision gennem fire driftsområder:

• Forlagsvirksomhed med afsætning gennem den indenlandske detailhandel og/eller med 
afsætning til større institutioner og forlag i ind- og udland. 

• Boghandel med forhandling af egne titler og anden relevant litteratur hovedsageligt via Internettet.
• Indsamlingsvirksomhed med kontakt til medlemmer og bidragsydere i hele landet.
• Bibeloplysning og bibelbrug med udgangspunkt i bibeloplysningsmateriale og foredrag 

understøttet af lokale græsrødder i Bibelselskabets 10 stiftsudvalg.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets nettoresultat udviser et samlet underskud på t.kr. 5.913 mod et underskud sidste år på t.kr. 3.056.
Resutatet er bl.a påvirket af, at der er foretaget en ekstraordinær nedskrivning af varelagerets værdi 
på i alt t.kr. 2.200.
Bibelselskabet har desuden modtaget væsentligt mindre i arv end beregnet, da flere arvesager havde 
en væsentlig længere sagsbehandling end forventet.
 

Resultatet er ikke tilfredsstillende.
 
Udviklingen i løbet af året har således medført, at organisationen er blevet slanket og tilpasset omkostningerne. 
Det har dog ingen effekt på regnskabet for 2010, men vil slå fuldt igennem i regnskabet for 2011.
For at imødegå udfordringerne har Bibelselskabets ledelse primo 2011 reduceret en række omkostninger,
reduceret bemandingen, samt sat en række nye produktforbedringer samt salgsfremmende initiativer i gang. 

Årets resultat disponeres således
 

Den fri egenkapital formindskes med t.kr. 5.344, og den bundne egenkapital formindskes med t.kr. 1, hvorefter 
den samlede egenkapital udgør t.kr. 8.846.
 
Forlag:
Omsætningen er faldet med t.kr. 633, fra t.kr. 12.616 til t.kr. 11.983 i forhold til 2009.
 
Produktion og salg af Bibelselskabets kerneprodukter (bibler og bibeldele) til landets boghandlere og private
udgør fortsat det væsentligste grundlag for Forlagets aktiviteter.

Boghandel:
Omsætningen er på t.kr. 4.011, hvilket er t.kr. 235 mindre end i regnskab 2009 hvor omsætningen var t.kr. 4.245.

Hovedparten af salget går via web-butikken på Bibelselskabets hjemmeside.
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Indsamlingsvirksomhed:
Der er i alt modtaget gaver og bidrag på t.kr. 9.932 samt tilskud fra Danida på t.kr. 356. Der er i 2009
modtaget midler fra Danida på t.kr.414. Gaver og bidrag udgjorde i 2009 t.kr. 10.636. 
 
Resultatet i indsamlingafdelingen anvendes til støtte af Bibelselskabers arbejde i udlandet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have
indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2010.

Den forventede udvikling
Bibelselskabet har pr. 1. januar 2011 ansat ny generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard.

Bibelselskabets ledelse forventer i 2011 en svagt stigende omsætning indenfor de primære aktivitetsområder: 
forlag, boghandel og indsamlingsvirksomhed. 

Der fortsættes i 2011 med den målrettede indsats og investering i udgivelser indenfor skolebogsmarkedet, som
blev påbegyndt allerede i 2009.
Det forventes, at investeringen på længere sigt vil bidrage positivt til selskabets drift, allerede delvist i 2011.

I foråret 2011 har United Bible Societies besluttet, at ophøre med at drive den underskudsgivende forretning 
Global Scripture Service (GSS) med Bibelselskabet som operatør. 

Samlet set forventes et væsentligt bedre resultat i 2011 end i de foregående år.
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2010 for Bibelselskabet.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2010, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 7. april 2011

I bestyrelsen

Peter Skov-Jakobsen Cai Frimodt-Møller
præsident formand

Leif Nielsen Torben Rechendorff
næstformand

Bent Nielsen Erling Tiedemann

Jørgen Demant Klaus Kerrn-Jespersen 

Ivar Brændgaard Leise Christensen 

Birgit Madsen Helle Christiansen

 
Niels Henrik Arendt Jens Henneberg

BEMÆRK: ÅRSREGNSKABET I TRYKT FORM ER UNDERSKREVET AF ALLE BESTYRELSESMEDLEMMER
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Til bestyrelsen i Det Danske Bibelselskab

Vi har revideret årsregnskabet for Bibelselskabet for regnskabsåret 1. januar  - 31. december 2010,
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen.
Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede
i overensstemmelse med årsregnskabsloven og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implemen-
tering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab
og en ledelsesberetning, uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor
revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført
i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,
der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisendeder er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og
ledelsesberetningen.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar  - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelses-
beretningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 8. marts 2011.

I N F O : R E V I S I O N
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lars Chr. Aaskov
statsautoriseret revisor



BEMÆRK: ÅRSREGNSKABET I TRYKT FORM ER UNDERSKREVET AF REVISOR LARS CHR. AASKOV
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Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt
anerkendt regnskabspraksis og med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Bibeselskabets
særlige forhold.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis, der er ændret i forhold til sidste år.

Ændring i regnskabspraksis
Der er i forhold til sidste år foretaget praksisændring ved, at der i modsætning til tidligere år ikke
foretages afskrivning på ejendommen, da den vurderede salgspris er højere end den bogførte værdi.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætningen
Nettoomsætningen indregnes i årsrapporten, når levering har fundet sted. Medlemsbidrag og 
indtægter ved indsamling m.v. indregnes, når gaver og bidrag er modtaget. 

Ydede bidrag
Ydede bidrag er indregnet i årsrapporten, når beslutning herom er truffet.

Intern avance
I resultatopgørelsen foretages der ikke eliminering af intern samhandel mellem selskabets forlags-
virksomhed og boghandel. Der elimineres for urealiseret avance på overført varelager.

Projektomkostninger
Afholdte projektomkostninger vedrører omkostninger, der dels er baseret på modtagne tilskud, dels
er baseret på projekter, der er en følge af ledelsens beslutning herom. Hvor de modtagne tilskud
ikke anvendes indenfor regnskabsåret, vil den resterende del af tilskuddet blive overført til balancen
under "Forudbetalte tilskud".

Omkostninger, der vedrører de under "Disponeret egenkapital" anførte projekter, vil i forbindelse
med disponering af årets resultat fragå "Disponeret egenkapital".

Afskrivninger
Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Bygninger (excl. grund) afskrives 
over 50 år til scrapværdi og inventar afskrives over 3-5 år.
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BALANCE

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den forventede restværdi. Da den vurderede salgspris på
bygningerne er væsentlig højere end den bogførte værdi, er der ikke foretaget afskrivninger på bygningerne 
i regnskabet for 2010.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver indregnes til balancedagens dagsværdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger indregnes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Igangværende produktion
Igangværende produktion indregnes til direkte afholdte omkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag af skønnede tabsrisici efter en
individuel vurdering.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital
Egenkapitalen består af henholdsvis bunden egenkapital, disponeret egenkapital og fri egenkapital.
Bunden egenkapital vedrører gaver i form af kapital, hvor renten af kapitalen skal anvendes til forud-
bestemte formål. Disponeret egenkapital vedrører den del af kapitalen, hvor ledelsen har truffet be-
slutning om anvendelse af kapitalen til fremtidige specifikke formål, mens den frie egenkapital udgør
den resterende ikke disponerede egenkapital.

Har ledelsen truffet beslutning om anvendelse af årets resultat til nye projekter eller eksisterende
projekter, vil dette således ske i forbindelse med disponering af årets resultat.

Gæld
Gæld indregnes i balancen til nominel værdi.

Forudbetalte tilskud
Tilskud, der er modtaget under forudsætning af anvendelse til specifikke formål, indregnes i balancen
under "Forudbetalte tilskud" for den dels vedkommende, der ikke er anvendt (projektomkostninger) 
indenfor regnskabsåret.
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 1. januar - 31. december
Note 2010 2009

 

1 Nettoomsætning 16.554.435 17.141.057

2 Indsamling 10.288.029 11.049.887

3 Tilskud, arv m.m. 1.101.862 986.790

Indtægter i alt 27.944.326 29.177.734

4 Vareforbrug 9.647.840 7.640.238

Dækningsbidrag I 18.296.486 21.537.496

Udgifter

5 Personaleomkostninger 8.789.941 8.709.319

6 Andre eksterne omkostninger 7.566.942 8.017.442

7 Projektomkostninger 566.815 376.659

Udgifter i alt 16.923.698 17.103.420

Resultat før formålsbestemte bidrag 1.372.788 4.434.076

Formålsbestemte bidrag

8 Udvikling udland 7.056.075  7.077.527

9 Bibelfremme Indland 94.257 186.551

Formålsbestemte bidrag i alt 7.150.332 7.264.079

Resultat før afskrivninger -5.777.545 -2.830.003

 

10 Afskrivninger 47.483 252.929

Resultat før finansielle poster -5.825.027 -3.082.932

11 Finansielle indtægter 57.294 192.776
12 Finansielle udgifter 144.855 165.897

Årets resultat -5.912.588 -3.056.052

Resultatdisponering

15 Overført fra bunden egenkapital -936 174.903

15 Overført fra fri egenkapital -5.344.837 -2.854.296

15 Overført fra disponeret egenkapital, bestyrelsesbeslutning,   

budgetsat ofte flerårige projekter -566.815 -376.659

15 Overført til disponeret egenkapital 0 0

I alt -5.912.588 -3.056.052
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Aktiver

Note 31.12.2010 31.12.2009

13 / 17 Grunde og bygninger 8.023.825 8.004.060

13 Inventar 52.000 99.484

Materielle anlægsaktiver 8.075.826 8.103.544

Deposita 102.020 72.020

13 Værdipapirer 300 300

14 Værdipapirer og bankindeståender, bundne 291.080 292.016

Finansielle anlægsaktiver 393.400 364.336

Anlægsaktiver i alt 8.469.226 8.467.880

Mellemlager 335.921 347.135

Indbundne bøger 4.600.794 5.449.760

Varebeholdninger i alt 4.936.715 5.796.895

Tilgodehavender fra salg 2.948.125 2.562.636

Igangværende produktion 441.314 388.010

Andre tilgodehavender 746.477 641.436

Periodeafgrænsningsposter 19.875 144.175

Tilgodehavender i alt 4.155.791 3.736.257

Værdipapirer 0 2.040.262

Likvide beholdninger 517.814 2.327.958

Omsætningsaktiver i alt 9.610.320 13.901.371

Aktiver i alt 18.079.546 22.369.251
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Passiver

Note 31.12.2010 31.12.2009

15 Bunden kapital 291.080 292.016

15 Disponeret kapital 365.063 931.878

15 Fri kapital 8.189.761 13.534.599

Egenkapital i alt 8.845.904 14.758.493

16 Prioritetsgæld 1.863.838 2.401.536

Langfristet gæld i alt 1.863.838 2.401.536

Prioritetsgæld 557.198 539.072

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.249.066 2.051.597

Anden gæld 3.125.703 1.239.106

17 Forudbetalte tilskud 1.402.637 1.330.147

Periodeafgrænsningsposter 35.200 49.300

Kortfristet gæld i alt 7.369.804 5.209.222

Gæld i alt 9.233.642 7.610.758

Passiver i alt 18.079.546 22.369.251

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
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Pengestrømsopgørelse

2010 2009

Indtjeningsbidrag -5.825.027 -3.082.932

Finansielle indtægter 57.294 192.776

Finansielle omkostninger -144.855 -165.897

Afskrivninger 47.483 252.929

   

Driftsresultat korrigeret for ikke likviditetskrævende poster -5.865.105 -2.803.124

  

Forskydning i varebeholdninger 860.180 292.463

Forskydning i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -385.782 539.266

Forskydning i periodeafgrænsningsposter -67.135 73.979

Forskydning i mellemregning UBS - GSS -89.842 1.865.153

Forskydning i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 236.346 -773.770

Forskydning i pledge, UBS 2.029.332 -592.793

Forskydning i andre driftsledte gældsforpligtelser 0 271.163

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.583.099 1.675.461

Køb af anlægsaktiver -19.764 -110.292

Salg af anlægsaktiver 0 0

Forskydning i værdipapirer/depositum -29.064 -153.790

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -48.828 -264.082

Betaling af gæld til realkreditinstitut -519.572 -519.571

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -519.572 -519.571

Årets ændring i likvider -3.850.406 -1.911.316

Likvider primo 4.368.220 6.279.536

Likvider ultimo 517.814 4.368.220



NOTER 11

1 Nettoomsætning 2010 2009

Forlag 11.982.878 12.615.673

Boghandel 4.010.626 4.245.671

Bibelfremme og GSS 560.931 279.713

I alt 16.554.435 17.141.057

Der er ikke foretaget eliminering af intern samhandel, ca. kr 2.023.000 (2009: kr. 2.228.000),  

mellem forlaget og boghandelen.

I forlagets omsætning er medtaget kr. 533.416, som udgør modtagne forlagshonorarer m.v.

Sidste år udgjorde beløbet kr. 619.847.

2 Indsamling 2010 2009

Gaver og bidrag 9.225.869 9.929.729

Nytårskollekt 412.302 413.929

Den grønlandske  bibelsag 48.327 48.005

Medlemskontingent 245.479 244.360

Danida midler 356.053 413.864

I alt 10.288.029 11.049.887

3 Tilskud, arv m.m. 2010 2009

Tips- og lottomidler 265.273 353.681

Tilskud 311.937 182.500

Arv 836.589 633.109

I alt 1.413.799 1.169.290

Heraf overført til forudbetalt tilskud -311.937 -182.500

I alt 1.101.862 986.790

4 Vareforbrug 2010 2009

Forlag 4.429.135 4.542.541

Heraf overført fra forudbetalt tilskud -209.446 -200.000

Boghandel 3.103.217 3.238.193

Bibelfremme 154.934 159.504

Heraf overført fra forudbetalt tilskud -30.000 -100.000

Ekstraordinær lagernedskrivning 31. december 2.100.000 0

Ekstraordinær nedskrivning af igangværende produktion 100.000 0

I alt 9.647.840 7.640.238
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5 Personaleomkostninger 2010 2009

Gager 7.796.686 7.774.117

Pension m.m. 732.012 1.255.414

Sociale omkostninger 261.244 145.332

Løntilskud bibelkonsulent 0 -134.215

Lønrefusion 0 -331.328

I alt 8.789.941 8.709.319

Der har i gennemsnit været beskæftiget 20 heltidsmedarbejdere, hvor  tallet for regnskab 2009 var 22 ansatte.

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.

6 Andre eksterne omkostninger 2010 2009

Forlag 1.910.704 2.118.359

Bogcenter 150.889 356.452

Udvikling 2.485.691 2.099.976

Bibeloplysning 51.101 326.300

Administration 2.968.557 3.116.355

I alt 7.566.942 8.017.442

7 Projektomkostninger 2010 2009

Udvikling indsamlingsmodul m.m. 20.000 0

Udvikling fremtidige projekter 250.000 0

Bibelkonsulent 0 134.215

Biblen on-line, Mobiblen 196.815 242.444

World Vision 100.000 0

I alt 566.815 376.659

8 Udvikling udland 2010 2009

UBS tilskud 6.775.000 6.600.000

UBS kontingent/omkostninger 8.734 60.242

Danida - hiv / aids 272.341 417.285

I alt 7.056.075 7.077.527

9 Bibelfremme indland 2010 2009

Stiftsudvalg, materialer 94.257 186.551

I alt 94.257 186.551



NOTER 13

10 Afskrivninger 2010 2009

Bygninger 0 212.106

Inventar 47.483 40.823

I alt 47.483 252.929

11 Renteindtægter m.m. 2010 2009

Likvide beholdninger m.m. 115 55.790

Obligationer 27.724 88.662

Kursgevinst obligationer 29.228 26.849

Indvundne rabatter 0 7.928

Kursgevinst vedrørende UBS m.m 227 13.547

I alt 57.294 192.776

12 Renteomkostninger m.m. 2010 2009

Prioritetsrenter 120.597 138.165

Andre renter 1.841 4.255

Kurstab vedrørende låneomlægning 19.500 19.500

Kurstab vedrørende UBS m.m. 2.916 3.977

I alt 144.855 165.897



NOTER 14

13 Anlægs- og afskrivningsoversigt, Grunde og Værdipapirer,

materielle og finansielle anlægsaktiver bygninger Inventar frie

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum 01.01.2010 10.535.847 2.529.637 300

Årets tilgang 19.764 0 0

Årets afgang 0 0 0

Anskaffelsessum 31.12.2010 10.555.611 2.529.637 300

Opskrivninger

Opskrivninger 01.01.2010 0 0 0

Årets opskrivninger (resultatført) 0 0 0

Årets opskrivninger, afgang i året 0 0 0

Opskrivninger 31.12.2010 0 0 0

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger 01.01.2010 2.531.786 2.430.153 0

Årets afskrivninger 0 47.484 0

Årets nedskrivninger 0 0 0

Af- og nedskrivninger, afgang i året 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 2.531.786 2.477.637 0

Balanceværdi 31.12.2010 8.023.825 52.000 300

Ejendomsværdi

01.10.2010 13.650.000



NOTER 15

14 Værdipapirer og bankindeståender, bundne 2010 2009

Obligationer 223.703 224.639

Bankbeholdninger 67.377 67.377

Saldo 31.12 291.080 292.016

15 Egenkapital

Bunden kapital Værdiregu- Overført til

Saldo 01.01 lering/tilgang fri egenkapital Saldo 31.12

Bunden kapital 292.016 -936 0 291.080

I alt 292.016 -936 0 291.080

Den bundne kapital udgør modtagne gaver, hvor Bibelselskabet med gavegiver har ind-

gået aftale om, at kapitalen skal bindes i obligationer eller på bankkonto, og at renten af kapitalen

skal anvendes til forudbestemte formål.

Disponeret kapital        Saldo Afholdte Disponeret af

primo 2010 omkostninger årets resultat Ultimo 2010

Disponeret kapital 931.878 -566.815 0 365.063

I alt 931.878 -566.815 0 365.063

Fri kapital  Bevægelser 

Primo 2010 Regulering i året Ultimo 2010

Fri kapital 13.534.599 0 -5.344.837 8.189.761

I alt 13.534.599 0  -5.344.837 8.189.761

Egenkapital i alt 14.758.493 -567.751 -5.344.837 8.845.904



NOTER 16

16 Prioritetsgæld

Prioritetsgælden afdrages inden 5 år fra balancetidspunktet - 4 år og 3 måneder.

17 Forudbetalte tilskud

Forudbetalte Forudbetalte

tilskud Afholdte tilskud

primo 2010 omkostninger Tilskud ultimo 2010

I alt 1.330.147 -239.446 311.937 1.402.637

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantebrev, nom. DKK 5.370.000, i selskabets grunde og bygninger, der er opført med en balan-

ceværdi på DKK 8.023.825 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld, restgælden der på balancedagen 

udgør DKK 2.499.035

Ejerpantebreve, nom. DKK 70.000, ligeledes i grunde og bygninger, er stillet til sikkerhed for 

fællesomkostninger.

Ejerpantebrev nom. 2.000.000 er stillet til sikkerhed for kassekredit i Danske Bank.













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


