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Administrator- og bestyrelsens påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for 2OL4 for Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 - 39.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A

sa mt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31, december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1, januar - 31.

december 2014,

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke

vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Frederiksberg, den 10.04.20 15

Administrator

Kirsten Kloster

Bestyrelsen

Lisa Vestergaard Knudsen
(formand)

Kirsten Eltong

Karsten Klein Erik Lauridsen

John Henriksen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Lollandsvej 35-39
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Lollandsvej 35-39 for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2O74, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 95, stk. 11, og g6, stk. 2 og 8, og

foreni ngens vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet.
Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende

billede ioverensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens g5, stk, 11, og g6,

stl<, 2 og B, og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision, Vi har udført

revisionen ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning, Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation,

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet, De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

andelsboligforeningens interne kontrol, En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af

regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmeessige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsreq nskabet,

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr, 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2074 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven,

andelsboliglovens 95, stk. 11, og 96, stk.2 og 8, og foreningens vedtægter.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der ved beregning af den af bestyrelsen til

generalforsamlingens godkendelse foreslåede andelskrone efter bestyrelsens ønske er foretaget en

hensættelse til forventede fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på OOO.OOO, Den foretagne

hensættelse bevirker, at andelskronens samlede værdi reduceres fra den højest lovlige værdi på 27.227.290

kr. til 26.627.290 kr. pr, 3Lt2.20L4, idet bestyrelsen foreslår at kontantværdimetoden benyttes ved

opgørelse af andelskronens værdi. Bestyrelsen foreslår endvidere andelskronen fastsat til 95olo af den højest

lovlige værdi efter fradrag af hensat til fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Vi gør opmærksom på, at den af bestyrelsen foretagne hensættelse ved beregning af bestyrelsens forslag til

fastsættelse af andelskronen udelukkende er baseret på et skøn og ikke er baseret på konkret indhentede

tilbud eller anden dokumentation, Vi henviser i øvrigt til note 17 på side 19 og 20.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Andelsboligforeningen har ioverensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for

andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som

sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal, som fremgår af en særskilt kolonne i

resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Søborg, den 10.04.2015
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Anvendt regnska bspraksis

Årsrapporten for Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 - 39 er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens g 5, stk. 11, 5 6, stk. 2 og 8,

samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden,

og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr. 1539 af 16, december 2013, Jf.

andelsboligforeningslovens $ 6, stk, 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi,
jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), g 6, stk. 8, samt at
give de efter andelsboliglovens $ 5, stk, 11, krævede oplysninger om eventuel tilbagebetalingspligt

ved rørende modtaget støtte.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes ibalancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles påtiOetigt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflaegges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet I det forløbne regnskabsår,

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i

forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkraevede boligafgifter ihenhold til budget har været

tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter
Bol i gafg ift ved rørende reg nskabsperioden indgå r i resultatopgørelsen,
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Anvendt reg nska bspra ksis

Andre indtægter indtægtsføres itakt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte

indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

Omkostninger
Ornkostninger ved rørende reg nska bsperioden ind gå r i resultatopgørelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes iresultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsperioden og omfatter renteudgifter på prioritetsgæld, renteindtægter på bankindestående samt

modtag ne ud byttei ndtægter fra værdi papirer og kursreg uleri ng heraf.

Forslag til resultatdisponering
Under resultatopgØrelsen indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat.

Balancen

Materielle an lægsaktiver
Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes til anskaffelsespris. Der foretages ikke opskrivning af

foreningens ejendom til dagsværdi i balancen.

Der afskrives ikke på foreningens ejendom.

Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der

foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Fjernvarmeanlæg, el-installationer, Brugsvandssystem og dørtelefonsystem

Der afskrives ikke på andelsboligforeningens kælderrum.

zu ar

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en

individuel vurdering af tilgodehavender,
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Anvendt reg nska bspra ksis

Egenkapital
Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud,

"Overført resultat m.v," indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, samt

resterende overførsel af årets resultat,

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles og indregnes til nominel restgæld på balancedagen, svarende til den forpligtelse

foreningen skal betale ved normale afdrag.

Øvrige noter
Nøgleoplysninger
De i note 16 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 5 3 i bekendtgørelse

nr. 1539 af 16, december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af

andelsboliger.

Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi.

Andelsværdi
Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 17.
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ResultatopgØrelse O1.O1. - 3L,L2.

Note

Indtæ9ter

Boligafgift

Øvrige indtægter

Indtægter i alt

2014

kr,

Budget

20L4

kr.

2013

kr.

966.734

27.257

993.991

966.400 966.4L7

10.0_00 9.500

976,400 97s.9r7

Udgifter

Skatter og afgifter

Forsikringer og kontingenter

EI

Afskrivning

Renholdelse

Vedligeholdelse

Ad mi nistrationsud g ifter

Udgifter i alt

Resultat før renter

Renteudgifter, netto

Ånrrs RESULTAT

Årets resultat overføres til næste år.

4

5

6

7

161.006

32,960

t9.424

68.1 13

tt4.647

128.354

178.399

158.000

26.300

20.000

66.1 13

1 19,000

250,000

126.300

158.670

32.780

78.L77

66,113

116.296

53,385

1 18.540

7(J2,903 765.71"3 563.961

291.O88 ?to.6a7 411,956

-B
384.778 189.100 190,348

-93.690 2L.547 221",604
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Balance pr, 31.12.
Aktiver

Ejendomsværdi

Fjernvarmeanlæg

El-insta llation

Brugsvandssystem

Dørtelefoner

Andel/ kælderrum

Materielle anlægsaktiver i

Anlægsaktiver ialt

Periodeafg rænsningsposter

Varmeregnskab

Tilgodehavender i alt

Likvide midler

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

20L4 2013

kr. kr.Note

9

10

10

10

10

4.348.76t

64.615

772.690

694.602

48.000

50.000

4.348.761

81.835

185,025

731.160

0

50.000

alt 5.378.668 5.396.781

5.378.668 s,396.781

3.809

5.954

3.767

r.46411

T2

9.763 5.231

4.224.544

4.234.35t

676,583

681.814

9.613.O19 6.O78.595
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10

Balance pr, 31.12,
Passiver

Rndelshaverindskud

Overført resultat fra tidligere år

Overført af årets resultat

Egenkapital i alt

Prioritetsgæld

Langfristet gæld

Skyldige omkostninger

Skyldigt til beboere og fraflyttere

Antenneregnskab

Kortfristet gæld

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Note

100.800

2.059.679

-93.690

2.066.7A9

7.42L926

7.42I.926

27.244

93.966

3.094

L24.304

2013

kr.

100,800

1.838,071

22L.608

2.1"60.!79

3.898.164

3.898.164

17.18 1

0

2.777

19.952

13

L4

7.546.23(J 3.918.116

9.613.O19: 6.O78.595

Eventua lfo rpl igte lser og sikkerhedssti I lelser

Nøgleoplysninger

Andelskroneværdi
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11

Noter

201 4

kr.

2013

kr.

Øvrige Indtægter

Salg af nøgler

Udlejning selskabslokale mv,

Anden udlejning til andelshavere

Andre indtægter

Beboerbetaling vedrørende altaner

Skatter og afgifter

Grundskyld

Va ndafg ift

Forsikringer og kontingenter

Byg n i n g -/g lasforsi kri ng

Kontingenter

Afskrivning

Fjernvarmeanlæ9, jævnfør note 10

El-installation jævnfør note 10

Brugsva ndssystem

Dørtelefonanlæg

Renholdelse

Trappevask/vicevært

Anden renholdelse

Reparation af maskinel og materiel

Renovation

0

987

4.270

7.500

14,500

27.257

250

1.750

0

7.500

0

9.500

95.972

62.698

LOz.0r7

58.989

161.OO6

27.770

5.190

158.670

27.584

5,196

32.960

1.7.220

12,335

36.558

2.000

65.51s

18.10 1

0

31,031

1"1.4.647

68.113 66.1 13

32.780

17.220

12.335

36,558

0

64.t20

5.651

2.770

43.755

116.296
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12

Noter

20L4

kr.

2013

kr.

Vedligeholdelse

Døre- og vinduer

Facader

Tagrenovering og stilladsleje

Varmeanlæg

El-installationer

Vandinstallation

Lydlofter i kælder glas/plade i badrum

Udvendig vedligeholdelse

Arbejdsweekend

Afløbsinstallationer og Sanitet

Skadedyrsbekæm pelse

Køb af hvidevarer og service på vaskeri

Administrationsudg ifter

Administrator

Revisor og reg nskabsudarbejdelse

Bestyrelsesudg ifter

Varmereg nska bshonora r

Altanprojekt

Generalforsamling

Mødeudgifter, fællesarbejde og fester

Gebyrer m.v.

Abonnement Energ imærkning

0

11.875

0

6r.748

9.513

8.411

1,000

347

2.062

0

371

33.027

903

0

1.626

4.170

19.096

0

18,580

684

874

7.452

0

0

128.354 53.385

59.7L5

18.613

22.200

18.263

57.637

393

1,788

3.930

1.860

58,916

16,300

18.200

21.605

0

372

575

2.572

0

178.399 118.540

Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 - 39



13

Noter

Renteudgifter, netto

Renteudgifter

Prioritetsrenter, jf. note 13

Kurstab ved indfrielse af realkreditlån

Øvrige omkostninger ved låneomlægning

Renteindtægter

Peng einstitutter

Renteudgifter, netto

Ejendommen matr. Nr, 1O fb. Frederiksberg

Saldo pr. 01.01.

Offentlig ejendomsvurdering for vurderingsåret 2014: 30. 500.000 kr.

2014

kr.

2013

kr.

225.06L

72.968

91.010

389.039

4.26I

4.26r.

344.778 190.348

4.348.76r 4.348.761

L90.627

0

0

L90.627

27?

279
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Noter

10

t4

201-4

kr.

2013

kr.

Installationer

Fjernvarmeanlæg

Saldo pr, 01.01.

Afskrivning, 4o/o af kr. 430.540

El-installation

Saldo pr. 01.01.

Afskrivning, 4o/o af kr. 308.375

Brugsvandssystem

Saldo pr. 01.01.

Afskrivning, 4o/o af kr. 913.950

Dørtelefoner

Saldo pr. 01,01

Årets tilgang

Afskrivning, 4o/o af 50.000 kr.

Afskrivninger i alt

81.835

17.220

99.0ss

L7.220

64.61s

185,025

12.335

172.69fJ

81.835

t97.360

12.33s

185.O25

73 1.160

36.558

767.7t8

36.558

694.6(J2 731.160

0

50,000

2.000

48.OOO

68.113 66.113

0

0

0
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Noter

11 Varmeregnskab

Betalt fjernvarmeafgift 01.10 - 3LIZ.

Qpkrævet aconto 01.10 - 3L.12.

t2 Likvide midler

Bestyre lseskasse

Nordea Bank

Danske Bank

Prioritetsgæld

4olo RKD, opr, 4,665,000

t4 Skyldige omkostninger

Kred itore r

Revisionshonorar

Sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst pantebrev med hovedstol

for gæld til realkreditinstitut.

20L4

kr. _

43.576

-37.622

36.406

-34.942

20r3

kr.

5.954 !.464

7.026

0

4.223.562

2.305

674.278

0

4.224.sAa 676.583

Foreningen har i regnskabsåret hjemtaget kreditforeningslån til finansiering af altanprojekt,

Provenuet herfor udgør 3.493 t.kr. som er indsat på foreningens bankkonto i Danske Bank.

13

Renter

2(Jr4

Restgæld Kursværdi

31".L2.1"4 31.12.14

225.067 7.421.926

225.O6L 7.421-.926

20t4

kr.

10.644

16.600

27.244

på 7.500.000 kr i foreningens ejendom til sikkerhed

7.432.757

7,432.757

2013

kr.

881

16.300

17.181

If,
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Noter

16 Nøgletalsoplysninger

Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer.

Areal pr. Areal pr.
Type Antat 3l.tz.2ot4 31.12.2013

B1

B2

B3

B4

B5

B6

27

0

0

0

1.680

0

0

0

Andelsboliger

Erhvervsa ndele

Boliglejemål

Erhvervslejemål

1.680

0

0

0

I alt

C1 Hvilke fordelingstal benyttes

C2 Hvilket fordelingstal benyttes

ved af boliqafoiften

C3 Hvis and beskrives fordeli efter kvm

Stiftelsesår og opføfelsesår

1961D1

D2

E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, eno

Foreningens medlemmer hæfter for foreningens

forpligtelser med deres indskud. Herudover hæfter

andelshaverne personligt og pro rata for kassekredit

i pengeinstitut

cz
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17

Noter

16 Npgletalsoplysninger (fortsat)

Anskaf-
felsespris

Valuar
vurderinq

Offentlig
vurderinq

r,t Anvendt vurderingsprincip ved

beregning af andelskronen

Gnms kr.

F2 Ejendommens værdi ved det valgte

vqrderingsprincip F2/86 30.500.000 18.1 55

Generalforsamlingsbestemte reserver F3/86F3

F4 Leserver i procent af ejendomsværdi F3/F2

Ja Nei

G1

G2

Har foreningen modtaget offentlige tilskud, som skal

tilbagebetales ved foreningen oglgsni-ng_ x

Er foreningens ejendom pålagt ti lskudsbestemmetser

jf. lov om frigørelse af visse tilskudsbestemmelser mv.

lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009

Er der tinglyst tilbagekøbsklausul (hjemfatdspligt) på

foreningens ejendom?

G3

Andelsboligens drift, herunder udlejningsvirksomhed

Leje pr.

mdr. Leie pr. år
Gns. kr.

Areal pr, m2

Boligafgift 80.535 x 12 966.734 1.680 575H1

H2

H3

Erhve rvs leje i ndtæ gter 0xt2
Bolig lejeindtaegter 0xL2
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Noter

16 Nøgletalsoplysninger (fortsat)

Beregning 20L4 2013

Årets overskud pr. andelsareal

(gns. Kr. pr, m2) Resultat / 81 -56 t32

Gns. kr,
Bereqninq pr. m2

Andelsværdi x) Andelsværdi / B1 t5.057K1

K2

K3

Gæld - omsætninqsaktiver Nettooæld / 81 r.97t

Teknisk andelsværdi Kl+K2 t7.o28

x) baseret på bestyrelsens forslag til andelsværdi på i alt25.295.926kr.

Byggeteknik og vedligeholdelse

Beregning 20L4 2013

Vedligeholdelse, lgbende (qns, kr. pr. m2) Ml/86 32M1

M2 Vedligeholdels, renopretning og renovering

(gns, kr, pr. mZ) M2/86

M3 Vedligeholdelsq i alt (gns kr. pr, m2) M3/86 3276

Finansielle forhold

2014

Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med

ejendommens regnskabsmæssiqe værdi) -40

20L4 2013

^9R Arets afdrag pr, andels-m2 (gns, pr. m2)
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L7 Opgørelse af andelskrone

20t4
16. Andelskroneværdi pr. krone indskudt

7 ) " A n skaffe I se svæ rd i m eto d en,,

Egenkapital divideret med kontant indskudt andelskaoital

(2.066.789 / 100.800 ) 20,5O

2 ) " Konta ntvæ rd i metoden,,

Egenkapital ifølge regnskab 2.066.789

Tilbagefprsler:

Bogført ejendomsværdi 4.34g.76I
Regnskabsmæssig værdi af fjernvarmeanlæg 64.615
Regnskabsmæssig værdi af el-installation 172.690
Regnskabsmæssig værdi af brugsvandssystem 694.602
Regnskabsmæssig værdi af dørtelefonanlæg 4g,000 _5.328.668

Seneste offentlige ejendomsvurdering (2OIZ) 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld _10,831

Reguleret egenkapital pr. 3LI2.2OL4 27.227.290

Pr. 31.12.2O1,4 udgør andelskronens værdi (højeste lovlige pris) 270Å1

Såfremt der ved beregningen af andelskronens værdi foretages en hensættelse til fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder på ooo,ooo kr,, kan andelskronen efter kontantværdimetoden
opgøres tt 264't6 kr,, hvilket er 5,95 kr. mindre end andelskronens værdi uden hensættelse.

Hensættelserne til fremtidige forventede forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder er ikke
konkretiseret på specifikke projekter, men er foretaget ud fra en forsigtighedsbetragtning for ikke
at overvurdere andelskronen,

3 ) " H a n delsværd i metoden',

Der foreligger ikke valuarvurdering af ejendommen i 2014.
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L7 Opgørelse af andelskrone (fortsat)

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at andelskronen fastsættes efter metode 2 (kontant

værdimetoden), idet bestyrelsen dog foreslår at der ved opgørelsen af andelskronen foretages en

hensættelse på OOO.OOO kr, til fremtidige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder og at andels-

kronen fastsættes til 95% af denne fremkomne værdi.

Beløbet fremkommer således:

2 ) " Konta ntværd i metod en "

Egenkapital ifølge regnskab

- Hensat til fremtidige vedligeholdelsesarbejder

Tilbageførsler:

Bogført ejendomsværdi

Reg nskabsmæssig værdi af fjernvarmea nlæg

Regnskabsmæssig værdi af el-installation

Regnskabsmæssig værdi af brugsvandssystem

Regnskabsmæssig værdi af dørtelefonanlæg

Seneste offentlige ejendomsvurdering (2008)

Kursregulering, prioritetsgæld

Reguleret egenkapital pr. 31.12.2O14

95olo heraf

Bestyrelsen foreslår således andelskronen fastsat til

Andelskroneværd i

Andelskroneværdi

Andelskroneværdi

100 andel

1,600 andel

3.200 andel

20L4

2.066.789

-600.000

4.348.761

64.615

172.690

694.602

48.000 -5.328.668

30.500.000

-10.831

26.627.290

25.295.926

25O,95

25,095

40 1.520

803,040

kr.

pr. kr,

pr. kr.

pr. kr,
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