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WeBrick A/S
Årsrapport 2021
CVR-nr. 40 75 37 10

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for WeBrick A/S for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 29. juni 2022
Direktion:

Louise Vinodini Gertz      

Bestyrelse:

Martin Andersen
formand

        Louise Vinodini Gertz         Niels Ulrik Mortensen

  Troels Bülow-Olsen           
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WeBrick A/S
Årsrapport 2021

CVR-nr. 40 75 37 10

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i WeBrick A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for WeBrick A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 årsregnskabet".

Vi er uafhængige af virksomheden 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende going concern
Vi gør opmærksomhed på note 2 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at virksomheden har behov for
yderligere likviditet for at finansiere sine aktiviteter frem til udgangen af 2022. Det er ledelsens vurdering at
selskabet vil opnå den tilstrækkelige finansiering, da en række kapitalrejsningsaktiviteter er i gang og
selskabet i foråret 2022 har rejst DKK 1,6 mio. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette
forhold.

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 virksomhedens 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 virksomheden, 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.
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WeBrick A/S
Årsrapport 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 

— 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 virksomhedens 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 virksomhedens
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 virksomheden 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 bl.a. 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om ledelsens pligter
Selskabet købte i 2020 egne aktier der oversteg begræsningen i henhold til Selskabsloven § 197.
Selskabet solgte i 2021 aktierne, hvorefter forholdet er berigtiget. 

København, den 29. juni 2022
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98

Morten Høgh-Petersen     
statsaut. revisor
mne34283

     

5



WeBrick A/S
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Ledelsesberetning

Virksomhedsoplysninger

WeBrick A/S
c/o Louise Gertz
Sankt Thomas Alle 1, st. tv.
1824 Frederiksberg C

CVR-nr: 40 75 37 10
Stiftet: 31. august 2019
Hjemstedskommune: Frederiksberg
Regnskabsåret: 1. januar – 31. december

Bestyrelse
Martin Andersen, formand
  Louise Vinodini Gertz
  Niels Ulrik Mortensen
  Troels Bülow-Olsen

Direktion
Louise Vinodini Gertz

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
CVR-nr. 25 57 81 98

6



WeBrick A/S
Årsrapport 2021
CVR-nr. 40 75 37 10

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
WeBrick er en digital online markedsplads (platform), der tilbyder brugerne et selv-salgskoncept for handel
med ejerboliger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et resultat på -1.038.024 kr., sammenlignet med
95.008 kr. i 2020. Virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 5.591.822
kr., sammenlignet med 4.529.846 kr. pr. 31. december 2020.

Ledelsen forventer at rejse de nødvendige bridgefundings med henblik på notering på spotlight børsen i
Sverige i sidste kvartal af 2022. På underskrift tidspunktet er der rejst 1,6 mDKK siden balancedagen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2021.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

kr. Note 2021 2020

Bruttotab -990.262 -114.341

Personaleomkostninger 3 -107.244 -72.924

Resultat før finansielle poster -1.097.506 -187.265

Andre finansielle indtægter 400 0

Øvrige finansielle omkostninger -233.695 -173.239

Resultat før skat -1.330.801 -360.504

Skat af årets resultat 4 292.777 455.512

Årets resultat -1.038.024 95.008

Forslag til resultatdisponering
Reserve for udviklingsomkostninger 2.050.527 4.452.147

Overført resultat -3.088.551 -4.357.139

-1.038.024 95.008
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

kr. Note 31/12 2021 31/12 2020

AKTIVER

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 5

Udviklingsprojekter under udførelse 13.633.144 11.004.263

Anlægsaktiver i alt 13.633.144 11.004.263

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.075 26.250

Andre tilgodehavender 124.931 0

Selskabsskat 0 1.255.742

162.006 1.281.992

Likvide beholdninger 414.170 855.842

Omsætningsaktiver i alt 576.176 2.137.834

AKTIVER I ALT 14.209.320 13.142.097
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

kr. Note 31/12 2021 31/12 2020

PASSIVER

Egenkapital

Virksomhedskapital 848.485 727.273

Reserve for udviklingsomkostninger 10.633.852 8.583.325

Overført resultat -5.890.515 -4.780.752

Egenkapital i alt 5.591.822 4.529.846

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 1.632.333 1.925.110

Hensatte forpligtelser i alt 1.632.333 1.925.110

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Andre kreditinstitutter 1.026.127 976.127

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 4.211.213 4.120.603

Anden gæld 0 113.840

5.237.340 5.210.570

Kortfristede gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder 160.532 160.532

Leverandører af varer og tjenesteydelser 835.286 498.838

Anden gæld 752.007 817.201

1.747.825 1.476.571

Gældsforpligtelser i alt 6.985.165 6.687.141

PASSIVER I ALT 14.209.320 13.142.097
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.
Virksom-
hedskapital

Reserve for
udviklings-
omkostning-
er

Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2021 727.273 8.583.325 -4.780.752 4.529.846

Kontant kapitalforhøjelse 121.212 0 1.878.788 2.000.000

Salg af egne kapitalandele 0 0 100.000 100.000

Overført via resultatdisponering 0 2.050.527 -3.088.551 -1.038.024

Egenkapital 31. december 2021 848.485 10.633.852 -5.890.515 5.591.822
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WeBrick A/S
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for WeBrick A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne vil være opfyldt, og
tilskud vil blive modtaget.

Tilskud, der kompenserer for afholdte omkostninger, indregnes direkte i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter, i takt med at de tilskudsberettigede omkostninger afholdes. Hvis betingelserne for
modtagelse af tilskuddet først er opfyldt, efter de tilknyttede omkostninger er indregnet, indregnes
tilskuddet i resultatopgørelsen, når betingelserne er opfyldt, og det er rimeligt sikkert, at tilskuddet
modtages.

Tilskud til erhvervelse af aktiver indregnes i balancen under udskudte indtægter/periodeafgræsningsposter
og overføres til andre driftsindtægter i resultatopgørelsen i takt med afskrivning af de aktiver, som
tilskuddene vedrører.

Resultatopgørelse

Bruttotab

Selskabet har under henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt udelukkende at præsentere bruttotab.

Bruttotab indeholder nettoomsætning, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

I bruttofortjenesten indgår særlige poster, der omfatter kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbin-
delse med COVID-19 på 51 tkr.

Nettoomsætning

Nettoomsætning vedrører indtægter fra salg af ydelser.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklamer, administration, revisor,
advokat mv.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne vil være opfyldt, og
tilskud vil blive modtaget.

Tilskud, der kompenserer for afholdte omkostninger, indregnes direkte i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter, i takt med at de tilskudsberettigede omkostninger afholdes. Hvis betingelserne for modta-
gelse af tilskuddet først er opfyldt, efter de tilknyttede omkostninger er indregnet, indregnes tilskuddet i re-
sultatopgørelsen, når betingelserne er opfyldt, og det er rimeligt sikkert, at tilskuddet modtages
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, herunder feriepenge, pension og andre sociale
omkostninger mv. til selskabets medarbejdere, undtagen refusioner fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og rykker gebyrer fra debitorer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af
ændring i skattesats – 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.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan
henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed,
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor
det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle
anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og  administrationsomkostninger samt
udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden
som omkostningerne afholdes.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af forbundne aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris eller kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen inkl. forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et
individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Reserve for udviklingsomkostninger

Et beløb svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger bindes fremover på reserven "Reserve for
udviklingsomkostninger" under egenkapitalen. Reserven kan ikke benyttes til udbytte, til udlodning eller til
dækning af underskud. Hvis de indregnede udviklingsomkostninger sælges eller på anden måde udgår af
virksomhedens drift, opløses reserven og overføres direkte til egenkapitalens frie reserver. 

Hvis de indregnede udviklingsomkostninger nedskrives, tilbageføres den del af reserven, der svarer til
nedskrivningen af udviklingsomkostningerne. Hvis en nedskrivning af udviklingsomkostningerne
efterfølgende tilbageføres, retableres reserven. Reserven reduceres med løbende afskrivninger på de
aktiverede udviklingsomkostninger.

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen.- og salgssummer for egne aktier
indregnes direkte i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer
virksomhedskapitalen med et beløb sva-rende til aktiernes nominelle værdi og forøger overført resultat.
Udbytte af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedrørende 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 baggrund af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes dog ikke udskudt skat af
midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget kontorejendomme samt andre
poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. 
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WeBrick A/S
Årsrapport 2021
CVR-nr. 40 75 37 10

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, 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.

Udskudt skat måles på grundlag af skatteregler og skattesatser, 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 henholdsvis egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu
efter fradrag af transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, så forskellen mellem kostprisen og den nominelle
værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden sammen med renteomkostninger.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.
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WeBrick A/S
Årsrapport 2021
CVR-nr. 40 75 37 10

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

Selskabet har ikke tilstrækkelig likviditet til at finansiere sine aktiviteter frem til udgangen af 2022. 

Som beskrevet i ledelsesberetningen er det selskabets intention at rejse kapital ved notering på Spotlight
børsen i Sverige i sidste kvartal af 2022, men selskabet har brug for mellemfinansiering indtil da, og er i
gang med kapitalfremskaffelsen. 

Det er ledelsens vurdering at selskabet vil opnå den tilstrækkelige finansiering, da en række
kapitalrejsningsaktiviteter er i gang, og selskabet i foråret 2022 har rejst DKK 1,6 mio.

kr. 2021 2020

3 Personaleomkostninger
Lønninger 2.123.537 2.170.880

Aktiverede udviklingsomkostninger -1.791.818 -2.097.956

331.719 72.924

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 4 5

4 Skat af årets resultat
Tilgodehavende selskabsskat 0 -1.255.734

Årets udskudte skat 0 799.703

Regulering af skat vedrørende tidligere år -292.777 519

-292.777 -455.512

5 Immaterielle anlægsaktiver

kr.

Udviklings-
projekter
under
udførelse

Kostpris 1. januar 2021 11.004.263

Tilgang i årets løb 2.628.881

Kostpris 31. december 2021 13.633.144

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 13.633.144

16


