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Forord 

Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den gældende årsregnskabslov.  

Årsrapportmodellen er udarbejdet, så den kan fungere som "minimumsstandard". Oplysninger, der ikke 
er specifikke lovkrav, men anses som nyttige oplysninger for regnskabsbruger, fremgår skraveret med 
gult i denne årsrapportmodel, så de kan slettes. Det skal bemærkes, at de markerede afsnit og/eller an-
den supplerende information kan være nødvendig i årsrapporten, for at understøtte lovens krav om et 
retvisende billede. Undladelse heraf skal derfor nøje overvejes i hvert enkelt tilfælde.  

EY's årsrapportmodel for klasse A for 2021 er ikke tilpasset de potentielle rapporteringsmæssige udfor-
dringer og konsekvenser, der opstår som følge af COVID-19-pandemien, da påvirkningerne og kravene 
til oplysninger i høj grad afhænger af den enkelte virksomheds særlige forhold. EY har i årsrapportmo-
dellen for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 indarbejdet særskilte bokse om de særlige regnskabs-
mæssige overvejelser vedrørende COVID-19, hvor vi vurderer, at det kan være relevant at omtale CO-
VID-19-pandemien. Der henvises hertil for inspiration. 

Endeligt skal det bemærkes, at årsrapportmodellen alene er en af flere mulige illustrationer til overhol-
delse af lovens bestemmelser. Modellen kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og 
alle regnskabsmæssige forhold for en klasse A-virksomhed og kan derfor ikke anvendes i stedet for en 
regnskabstjekliste. EY har udarbejdet en regnskabstjekliste, der er tilgængelig på 
www.ey.com/da_dk/regnskabstjekliste. 

EY har udarbejdet årsrapportmodeller efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne A 
til C stor samt en årsrapportmodel for en koncern i regnskabsklasse C stor. Årsrapportmodellerne ajour-
føres løbende og er ligeledes tilgængelige på www.ey.com/da_dk. 

Anvendt regnskabspraksis 

Denne årsrapportmodel omfatter en personligt drevet virksomhed i klasse A. Med de fornødne tilpasnin-
ger kan årsrapportmodellen også anvendes af interessentskaber og andre klasse A-virksomheder, idet 
der kan være forskellige branchekutymer og virksomhedsforhold, der skal tages højde for ved opstilling 
af årsrapporterne. 

Vælger virksomheden at aflægge årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 1, skal årsrapporten 
følge bestemmelserne for regnskabsklasse A, herunder opfylde kravet om at give et retvisende billede af 
virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. 

I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabs-
praksis, der er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at regnskabspraksis er uændret.  

Ud over bestemmelserne i årsregnskabsloven skal virksomhederne desuden opfylde mindstekravsbe-
kendtgørelsen, der fastlægger de krævede oplysninger og specifikationer til brug for virksomhedens 
skatteopgørelse. En del af disse oplysninger og specifikationer er indarbejdet i nærværende årsrapport-
model. De resterende oplysningskrav kan opfyldes ved enten sammen med selvangivelsen at indsende 
bilag hertil eller at udbygge noterne i årsrapporten. 

Der er desuden i årsrapporten i vidt omfang indarbejdet sammenligningstal. Dette er ikke et krav i års-
regnskabsloven eller mindstekravsbekendtgørelsen, men de kan dog være nødvendige for, at årsrappor-
ten giver et retvisende billede. 

Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis bør ikke omfatte beskrivelse af forhold, der er virksomhe-
den uvedkommende eller uvæsentlige for årsregnskabet. Undlad eksempelvis redegørelse for fremmed 
valuta, leasingkontrakter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor det er irrelevant for den pågæl-
dende virksomhed.  

EY 
Oktober 2021 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ledelsespåtegning 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Virksomhed A v/malermester Anders Andersen for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. Årsrapporten omfatter ikke de private indkomst- og for-
mueforhold. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er min 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 regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021. 

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler. 

Handelsby, den 3. februar 2022 

 

    

Anders Andersen     
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 

Til den daglige ledelse i Virksomhed A v/malermester Anders Andersen 

Vi har opstillet årsregnskabet for Virksomhed A v/malermester Anders Andersen for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I 
har tilvejebragt.  

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin-
ger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnska-
bet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt 
regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Stan-
dards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), 
herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-
gen af årsregnskabet, er jeres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi 
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os 
til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, 
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i 
årsregnskabet under anvendt regnskabspraksis. 

København, den 3. februar 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

# 
statsaut. revisor 
mne12345 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om virksomheden 

Navn Virksomhed A v/malermester Anders Andersen 

Adresse, postnr. by Nyvej 1, 9999 Handelsby 

CVR-nr. 12 34 56 78 

Etableret 1. marts 1997 

Hjemstedskommune Handelskommune 

Regnskabsår 1. januar – 31. december 

Daglig ledelse Anders Andersen 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Virksomhedens aktivitet består i at udføre malerarbejder i lokalområdet og levere materialer i forbin-
delse hermed. 

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 

Virksomheden vandt licitationen i forbindelse med opførelse af et stort offentligt byggeri, og dette har 
medført et højere aktivitetsniveau end i sidste regnskabsår. 

Det regnskabsmæssige resultat 

Årets resultat på 613 t.kr. er tilfredsstillende og bedre end forventet som følge af den øgede aktivitet i 
regnskabsåret. 

Da det ikke umiddelbart var muligt at ansætte tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft, har virksomheden 
været nødsaget til at købe arbejdskraft hos et konkurrerende malerfirma, hvilket har reduceret dæk-
ningsbidraget. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note kr. 2021 2020     

6 Nettoomsætning 3.992.432 3.408.000 
 Råvarer og hjælpematerialer -1.265.602 -1.169.000 
 Ekstern assistance -272.386 0     

 Dækningsbidrag (62 %)/(66 %) 2.454.444 2.239.000 
7 Distributionsomkostninger -335.067 -332.000 
8 Administrationsomkostninger -174.998 -164.000 
9 Lokaleomkostninger -105.517 -105.000 

10 Personaleomkostninger -975.971 -925.000 
11 Andre driftsomkostninger -25.343 -5.000     

 Resultat før afskrivninger 837.548 708.000 
12 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver -139.303 -121.000     

 Resultat før finansielle poster 698.245 587.000 
13 Finansielle indtægter 11.292 11.000 
14 Finansielle omkostninger -96.066 -102.000     

 Årets resultat 613.471 496.000       
    
 Resultatdisponering   
 Overført til egenkapital 613.471 496.000     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2021 2020     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

15 Materielle anlægsaktiver   
 Grunde og bygninger 580.541 662.430 
 Biler 30.938 57.088 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 116.270 55.793     

  727.749 775.311     

 Anlægsaktiver i alt 727.749 775.311     

 Omsætningsaktiver   
 Varebeholdninger   
 Råvarer og hjælpematerialer 124.679 102.000     

  124.679 102.000     

 Tilgodehavender   
16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 313.119 304.000 

 Andre tilgodehavender 3.750 4.000 
 Periodeafgrænsningsposter 2.100 0     

  318.969 308.000     

 Værdipapirer 52.753 72.200     

 Likvide beholdninger 154.112 209.689     

 Omsætningsaktiver i alt 650.513 691.889     

 AKTIVER I ALT 1.378.262 1.467.200      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital 153.914 54.343     

 Egenkapital i alt 153.914 54.343     

 Gældsforpligtelser   
 Langfristede gældsforpligtelser   

17 Gæld til realkreditinstitutter 523.684 744.657     

  523.684 744.657     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
17 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 221.250 212.200 
18 Kreditinstitutter 5.132 30.000 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 315.549 265.000 
19 Anden gæld 158.733 161.000     

  700.664 668.200     

 Gældsforpligtelser i alt 1.224.348 1.412.857     

 PASSIVER I ALT 1.378.262 1.467.200      
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 
3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 
4 Usædvanlige forhold 
5 Begivenheder efter balancedagen 

20 Eventualposter m.v. 
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
   
kr. 2021 2020    

Saldo 1. januar 54.343 11.343 
Årets resultat 613.471 496.000 
Hævet, kontant -513.900 -453.000    

Saldo 31. december 153.914 54.343    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
A-virksomheder.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

Generelt 

Årsrapporten omfatter ikke private indkomst- og formueforhold. 

Formuefordeling 

Virksomheden indgår i indehaverens og dennes ægtefælles formuefællesskab. Der er ikke i årsrapporten 
foretaget fordeling af aktiver og passiver efter bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. 

Vederlag til indehaver 

Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens indehaver. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.). 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra udførelse af malerarbejde og levering af tilknyttede materialer i forbindelse hermed 
indregnes som salg af varer. Indtægter indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste 
fordele og risici har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget, hvil-
ket normalt er på det tidspunkt, hvor malerarbejdet er afsluttet. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Råvarer og hjælpematerialer 

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i 
året. 

Ekstern assistance 

Ekstern assistance vedrører honorarer for arbejde udført af anden malervirksomhed. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og mar-
kedsføringsomkostninger, autodrift m.v. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. med fra-
drag af private andele af omkostningerne. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Lokaleomkostninger 

Lokaleomkostninger omfatter husleje, ejendomsskat, forsikringer m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-
penge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes ar-
bejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger. 

Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. 

Skatter 

Da virksomheden er personligt ejet, indgår det skattemæssige resultat af virksomheden i indehaverens 
samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Skyldige og udskudte skatter indregnes 
ikke i resultatopgørelsen og balancen. Den forventede udskudte skat, beregnet på baggrund af alle mid-
lertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af virksomhedens aktiver og forplig-
telser, oplyses i noterne. 

Balance 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efterføl-
gende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 25 år 
Biler 5 år 
Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 år 
  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostnin-
ger. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien er lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en indi-
viduel vurdering af tilgodehavender. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. 

Egenkapital 

Virksomhedens egenkapital består af akkumulerede overførte resultater siden virksomhedens opstart 
tillagt indskud og fratrukket kontante hævninger, private andele, og reguleret for formuereguleringer i 
øvrigt. 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 

[Der skal som første note i årsregnskabet gives oplysning om væsentlige usikkerheder forbundet med 
virksomhedens fortsatte drift, hvis det er relevant. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i no-
terne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 

3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 

[Der skal i noterne gives oplysninger om væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvis-
ning fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.]  

4 Usædvanlige forhold 

[Der skal i noterne gives oplysninger om usædvanlige forhold af væsentlig betydning for årsregnskabets 
retvisende billede. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning 
fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 

5 Begivenheder efter balancedagen 

[Der skal i noterne gives oplysninger om efterfølgende begivenheder af væsentlig betydning for årsregn-
skabets retvisende billede. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshen-
visning fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2021 2020    

6 Nettoomsætning 
Faktureret omsætning 4.073.006 3.481.000 
Afgivne rabatter -80.574 -73.000    

 3.992.432 3.408.000    
   

7 Distributionsomkostninger 
Salgsannoncer og reklame 38.103 27.302 
Diverse reklameartikler 10.907 8.001 
Repræsentation 24.337 20.198 
Diesel, biler 93.411 79.807 
Reparation og vedligeholdelse, biler 74.105 73.244 
Forsikring og vægtafgift 74.422 71.840 
Realiserede tab på tilgodehavender 19.782 1.608 
Ændring i nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender 0 50.000    

 335.067 332.000    
   

8 Administrationsomkostninger 
Telefon og telefax 35.823 30.128 
Porto og gebyrer 10.939 6.098 
Edb-omkostninger 51.454 54.755 
Kontorartikler og tryksager 9.996 9.132 
Småanskaffelser 6.687 9.685 
Forsikringer 24.529 23.012 
Kontingenter, branche- og arbejdsgiverforening m.v. 10.220 9.190 
Regnskabsmæssig assistance 17.000 17.000 
Juridisk assistance 5.100 5.000 
Stillingsannoncer 3.250 0    

 174.998 164.000    
   

9 Lokaleomkostninger 
Reparation og vedligeholdelse 32.328 34.766 
Varme 17.637 16.247 
Skatter og afgifter 10.750 9.766 
Nattevagt 11.523 11.978 
Rengøring 25.634 24.677 
Forsikringer 7.324 7.566 
Diverse 321 0    

 105.517 105.000    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2021 2020    

10 Personaleomkostninger 
Lønninger 869.456 845.750 
Dagpenge 8.801 9.358 
Lønrefusion -4.350 -6.102 
Sociale bidrag m.v. 13.951 12.008 
Arbejdsbeklædning 51.780 37.245 
Kursusomkostninger 11.781 12.632 
Personaleomkostninger i øvrigt 24.552 14.109    

 975.971 925.000    
   

11 Andre driftsomkostninger 
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 2.166 
Erstatning over for kunde 25.343 2.834    

 25.343 5.000    
   

12 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver 
Bygninger 81.889 82.368 
Biler 26.150 26.150 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31.264 12.482    

 139.303 121.000    
   

13 Finansielle indtægter 
Værdipapirer 4.307 3.359 
Likvide beholdninger 6.985 7.641    

 11.292 11.000    
   

14 Finansielle omkostninger 
Prioritetsgæld 91.002 96.096 
Kassekredit 1.403 4.358 
Kursregulering, værdipapirer 501 0 
Gebyrer m.v. 3.160 1.546    

 96.066 102.000    
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Noter 

15 Materielle anlægsaktiver 

kr. 
Grunde og 
bygninger Biler 

Andre  
anlæg, drifts-

materiel og  
inventar     

Kostpris 1. januar 2021 2.047.220 130.750 88.753 
Tilgang 0 0 91.741 
Afgang til kostpris 0 0 -24.553     

Kostpris 31. december 2021 2.047.220 130.750 155.941     

Afskrivninger 1. januar 2021 1.384.790 73.662 32.960 
Afskrivninger 81.889 26.150 31.264 
Afskrivninger vedrørende afgang 0 0 -24.553     

Afskrivninger 31. december 2021 1.466.679 99.812 39.671     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 580.541 30.938 116.270     
 
   
kr. 2021 2020    

16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Tilgodehavender fra salg fra salg og tjenesteydelser 363.119 354.000 
Nedskrivning til imødegåelse af tab -50.000 -50.000    

 313.119 304.000    
   

17 Gæld til realkreditinstitutter 
  Restgæld    

kr. Kursværdi 2021 2020     

Kontantlån, opr. 1.280.000 kr. 603.731 603.731 774.449 
Obligationslån, opr. 300.000 kr. 134.143 141.203 182.408     

 737.874  744.934 956.857 

Heraf kortfristede gældsforpligtelser  -221.250 -212.200     

Langfristede gældsforpligtelser  523.684 744.657     
    
 
kr. 2021 2020    

18 Kreditinstitutter 
Kassekredit, maks. 350.000 350.000    
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Noter 
   
kr. 2021 2020    

19 Anden gæld 
A-skat 19.438 20.000 
Merværdiafgift 83.424 76.165 
Arbejdsmarkedsbidrag 3.498 2.985 
Skyldig arbejdsløn 7.631 10.019 
Skyldig rente 42.512 47.496 
Øvrige skyldige omkostninger 2.230 4.335    

 158.733 161.000    
   

20 Eventualposter m.v. 

Ved realisering af virksomhedens aktiver og forpligtelser til regnskabsmæssig værdi kan der ved en skat-
tesats på 56 % beregnes en udskudt skatteforpligtelse, der påhviler virksomhedens aktiver og forpligtel-
ser på i alt ca. 70 t.kr. 

Virksomheden har derudover ingen eventualaktiver eller -forpligtelser. 

21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 524 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør i alt 581 t.kr. 

Til sikkerhed for kassekredit er afgivet løsørepantebreve, 100 t.kr., i biler og inventar m.v., hvis regn-
skabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør i alt 147 t.kr. 


