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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 for Koatek A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Jægerspris, den 31. januar 2019
Direktion

Bo Olsen

Bestyrelse

Bo Olsen

Jens Therkildsen

Knud Olsen

Thomas Gotsæd
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Koatek A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Koatek A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort 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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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
vor 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 selskabets 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
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 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 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
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Hillerød, den 31. januar 2019
Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
CVR-nr. 17 52 43 05

Jimmy Vestphael
Registreret revisor
MNE-nr. mne4533
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Koatek A/S
Håndværkervej 32
3630 Jægerspris
Telefon:
Telefax:

47565656
47565657

Hjemmeside: www.koatek.dk
CVR-nr.:

10 60 40 01

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018
Hjemsted:

Frederikssund

Bestyrelse

Bo Olsen
Jens Therkildsen
Knud Olsen
Thomas Gotsæd

Direktion

Bo Olsen

Revision

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabet beskæftiger sig med produktion og salg af specieldrejede og fræsede emner i
forskellige materialer.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 7.419.764, og selskabets balance
pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 23.867.396.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Koatek A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre
driftsindtægter.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.
Produktinonsomkostninger
I produktionsomkostninger indgår de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I
kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger,
såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af
produktionsejendommen.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske
dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat 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.
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Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Omkostninger til udarbejdelse af selskabets internet hjemmeside måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger. Hjemmesiden afskrives lineært over den økonomiske
brugstid, der er vurderet til 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Edb
Indretning af lejede lokaler

5
3
5

år
år
år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Andre værdipapirer, anlægsaktiver
Andre værdipapirer måles til dagsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes
under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat 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 samt
for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende
sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle
leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Bruttofortjeneste

16.486.111

13.601.066

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-556.167
-6.049.914

-520.167
-5.592.712

9.880.030

7.488.187

45.105
-406.593

613
-420.289

9.518.542

7.068.511

-2.098.778

-1.550.605

Årets resultat

7.419.764

5.517.906

Foreslået udbytte
Overført resultat

0
7.419.764

5.517.906
0

7.419.764

5.517.906

Resultat af ordinær primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

1
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Aktiver
Internet hjemmeside

237.666

0

237.666

0

10.557.306
213.184

12.610.857
309.036

10.770.490

12.919.893

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender

6.887
420.000

9.550
420.000

Finansielle anlægsaktiver

426.887

429.550

Anlægsaktiver i alt

11.435.043

13.349.443

Råvarer og hjælpematerialer
Færdigvarer og handelsvarer

1.527.540
10.525.074

1.121.336
10.057.318

Varebeholdninger

12.052.614

11.178.654

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

11.224.389
1.943.875
218.157
748.303
48.222

12.068.498
1.074.710
54.435
680.543
38.102

Tilgodehavender

14.182.946

13.916.288

7.843.820

5.330.777

Omsætningsaktiver i alt

34.079.380

30.425.719

Aktiver i alt

45.514.423

43.775.162

Immaterielle anlægsaktiver

2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

Likvide beholdninger

3
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

4

Leasingforpligtelser

555.556
23.311.840
0

555.556
15.892.076
5.517.906

23.867.396

21.965.538

8.686.992

10.129.792

Langfristede gældsforpligtelser

5

8.686.992

10.129.792

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig sambeskatningsbidrag
Anden gæld

5

3.782.754
2.792.487
2.166.538
4.218.256

3.543.642
2.474.936
1.600.848
4.060.406

Kortfristede gældsforpligtelser

12.960.035

11.679.832

Gældsforpligtelser i alt

21.647.027

21.809.624

Passiver i alt

45.514.423

43.775.162

Medarbejderforhold
Eventualposter mv.

6
7
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Noter til årsrapporten

1

2017

kr.

kr.

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

2

2018

2.166.538
-67.760

1.600.940
-50.335

2.098.778

1.550.605

Immaterielle anlægsaktiver
Internet
hjemmeside
Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb

0
244.456

Kostpris 31. december 2018

244.456

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

0
6.790

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

6.790

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

237.666
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Noter til årsrapporten

3

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af
og inventar lejede lokaler

I alt

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb

59.170.352
2.952.437

1.061.705
0

60.232.057
2.952.437

Kostpris 31. december 2018

62.122.789

1.061.705

63.184.494

Ned- og afskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

46.559.495
5.005.988

752.669
95.852

47.312.164
5.101.840

Ned- og afskrivninger 31. december 2018

51.565.483

848.521

52.414.004

Regnskabsmæssig værdi 31. december
2018

10.557.306

213.184

10.770.490

9.918.998

0

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver
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Noter til årsrapporten

4

Egenkapital
Virksomhedskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

Egenkapital 1. januar 2018
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat

555.556
0
0

15.892.076
0
7.419.764

5.517.906
-5.517.906
0

21.965.538
-5.517.906
7.419.764

Egenkapital 31. december
2018

555.556

23.311.840

0

23.867.396

Virksomhedskapitalen specificerer sig således:
Pålydende
værdi
500.000
55.556

1 A-aktie á kr. 500.000
1 B-aktie á kr. 55.556

555.556

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:
2018

2017

2016

2015

2014

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Virksomhedskapital 1.
januar 2018
Tilgang i året

555.556
0

555.556
0

555.556
0

555.556
0

500.000
55.556

Virksomhedskapital

555.556

555.556

555.556

555.556

555.556
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Langfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser

6

Gæld
1. januar 2018

Gæld
31. december
2018

Afdrag
næste år

13.673.434

12.469.746

3.782.754

253.607

13.673.434

12.469.746

3.782.754

253.607

2018

2017

kr.

kr.

Medarbejderforhold
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og
andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

7

Restgæld
efter 5 år

29.741.266
4.302.172
888.672
722.239

28.983.185
3.994.531
877.715
551.712

35.654.349

34.407.143

31.073.898
4.580.451

30.082.899
4.324.244

35.654.349

34.407.143

74

75

Eventualposter mv.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på t.kr. 4.340 overfor søsterselskabet Koatek
Ejendomme ApS's anlægslån i Nordea.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Koatek Holding A/S (Administrationsselskab)
og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for
kildeskat på udbytter, renter og royalties.
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Eventualposter mv. (Fortsat)
Andre eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Selskabet har indgået aftale om finansiel leasing af produktionsudstyr.
Aktiveret leasingdriftsmidler, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2018 udgør t.kr.
9.919, jf. note 2, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen udgør t.kr.
12.470 der er afsat som gæld i årsrapporten pr. 31/12 2018.
Selskabet har ligeledes indgået aftale om opperationel leasing af kopimaskiner.
Den samlede leasingforpligtelse som ikke er afsat som gæld i årsrapporten udgør t.kr. 91 pr.
31/12 2018, svarende til de samlede restydelser.
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