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Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Foreningen Det Sociale Netværk for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
København, den 11. marts 2020
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Foreningen Det Sociale Netværk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Det Sociale Netværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr.
97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler, som beskrevet på side 9 i anvendt regnskabspraksis.

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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen 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 vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar
2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler. 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 foreningens 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 foreningen, 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, samt god offentlig revisionsskik altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af
27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler.

Foreningen Det Sociale Netværk
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

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 foreningens 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 foreningens
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 konklusion 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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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. Som led i en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 11. marts 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
foreninger, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at hjælpe mennesker i en udsat livssituation. Foreningen vil i forbindelse hermed
fokusere på tiltag og projekter inden for social- og psykiatriområdet som et supplement til de offentlige
tilbud.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Med en satspuljebevilling på 57 mio. kr. til at åbne nye headspaces i perioden 2019 – 2022 har vi som
organisation fået det hele store gennembrud, hvor vi realiserer og udfolder headspaces potentiale, som i
løbet af i 2019 også har opnået international anerkendelse fra World Economic Forums side. En anerkendelse der kun er de færreste organisationer forundt. Ligeledes har headspace medvirket til og været
katalysator for, at headspace Island kunne åbne i august 2019, ligesom vi er i tæt dialog med Grønland
og Færøerne. Rambølls evaluering af headspace i sommeren 2019 understreger headspaces succes
med at give børn og unge nogen at tale med. Vi skaber positive og vedvarede forandringer for børn og
unge, som giver mening for netop dem. I forbindelse med satspuljebevillingen har det været nødvendigt
at tilknytte flere ressourcer til sekretariatet i en periode. Bevillingen har haft en positiv indvirkning på
organisationens økonomi, som dog fortsat er nødt til at have konstant bevågenhed fra ledelsens side i
forhold til at sikre nok midler til både tidligere og nye, kommende headspace-centre lokalt såvel som nationalt.
I særskilt rapport beskrives de særskilte initiativer, som Det Sociale Netværk har stået for i 2019. Et af
de nyeste tiltag er Peer-partnerskabet, som er skabt i samarbejde med SIND med støtte fra Velux Fonden.
Den forventede udvikling
Det er ledelsens opfattelse, at Det Sociale Netværk er inde i en god gænge, men at der som ovenfor anført konstant er nødt til at være fokus på omkostninger og indtægter også i de kommende år.
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I 2019 kunne Det Sociale Netværk fejre sit ti års jubilæum. Et årti som klart markerer, at der har været
behov for en organisation, som kan tænke i nye og innovative baner, når det handler om mental trivsel
og sundhedsfremme og om psykisk sårbarhed i særdeleshed. I løbet af året har der været arbejdet intenst på at kapacitetsopbygge og ruste headspace til at udvide med yderligere centre i hele Danmark
herunder også de såkaldte vandkantskommuner, hvor andelen af socialt udsatte børn og unge er særlig
stor. Det har betydet stort fokus på organisering og strømlining af kommunikation og arbejdsgange både
i headspace lokalt og nationalt.

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2019

2018

3 Nettoomsætning
4 Eksterne omkostninger

48.898.025
-14.439.655

39.817.843
-9.819.435

Bruttoresultat
5 Personaleomkostninger
7 Afskrivninger

34.458.370
-33.789.861
-598.806

29.998.408
-29.431.647
-384.430

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

69.703
4.017
-125

182.331
7.867
-3.185

Årets resultat

73.595

187.013

Resultatdisponering
Overført til egenkapital

73.595

187.013
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Resultatopgørelse

Foreningen Det Sociale Netværk
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2019

2018

200.000

300.000

200.000

300.000

589.927
67.139

602.803
134.279

657.066

737.082

220.132

216.252

220.132

216.252

1.077.198

1.253.334

2.038.879
3.336

2.848.403
54.543

2.042.215

2.902.946

Likvide beholdninger

12.342.907

2.025.507

Omsætningsaktiver i alt

14.385.122

4.928.453

AKTIVER I ALT

15.462.320

6.181.787

-828.718

-902.312

-828.718

-902.312

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

1.274.679

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

1.274.679

0

Kortfristede gældsforpligtelser
Overførte projektmidler
Leverandører af varer og tjenesteydelser
10 Anden gæld

10.812.317
1.248.963
2.955.079

3.610.802
190.963
3.282.334

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

15.016.359

7.084.099

Gældsforpligtelser i alt

16.291.038

7.084.099

PASSIVER I ALT

15.462.320

6.181.787

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Immaterielle anlægsaktiver
Software

7 Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler
Indretning af lejede lokaler
Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
8 Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

PASSIVER
9 Egenkapital
Egenkapital i alt

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
11 Eventualforpligtelser
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Balance

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening, samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere at tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område (satspuljemidler) og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v.
af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om
udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (ULFRI-midler).
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Penneo dokumentnøgle: Z5NGC-U3T6Q-6ZW5A-KIMIS-XJ5VE-PWTLY

1

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i takt med, at foreningen opnår ret til offentlige og private tilskud.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til husleje, markedsføring og kommunikation, konferencer, rejseomkostninger, eksterne assistance og kontorholdsudgifter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle aktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Software
Driftsmidler
Indretning af lejede lokaler

3 år
3 år
3 år

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Skatter
Foreningen har ingen skattepligtige erhvervsmæssige aktiviteter.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis

Balance
Immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Overførte projektmidler
Overførte projektmidler omfatter modtagne tilskud, som vedrører efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
2

Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
Det regnskabsmæssige resultat for 2019 udviser et overskud på 73.595 kr. og en negativ egenkapital
pr. 31. december 2019 på 828.718 kr.
Foreningens fortsatte drift er sikret ved opnåede tilsagn om tilskud, herunder tilsagn i forbindelse med
satspuljemidler for perioden 2020-2022.
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Materielle aktiver

Foreningen Det Sociale Netværk
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

3

Nettoomsætning
Tilskud fra kommune
Tilskud fra regioner
Tilskud fra Satspulje m.v.
Tilskud fra private, fonde og virksomheder

I nettoomsætningen indgår ULFRI-midler med

4

5

Eksterne omkostninger
Husleje, varme m.v.
Markedsføring og kommunikation m.v.
Konferencer, leje af lokaler, udstyr og honorar m.v.
Uddannelse og supervision
Aktiviteter og forplejning, frivillige
Rejseomkostninger, herunder kørselsgodtgørelse
Småanskaffelser
Ekstern assistance
Øvrige omkostninger til mobil-telefoni, it, revisor og kontorholdsomkostninger m.v.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Sociale bidrag m.v.

Gennemsnitligt antal ansatte

2019

2018

11.437.027
304.337
25.118.256
12.038.405

12.103.781
2.304.800
12.191.491
13.217.771

48.898.025

39.817.843

625.799

264.396

2.042.174
2.238.014
826.407
1.358.909
1.050.874
1.202.955
626.417
546.956

1.973.488
944.686
722.266
814.466
940.282
810.704
234.949
509.442

4.546.949

2.869.152

14.439.655

9.819.435

31.214.484
2.359.811
-440.702
656.268

28.095.354
1.629.044
-926.210
633.459

33.789.861

29.431.647

80

73
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Noter

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Immaterielle aktiver
kr.

Software

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang
Afgang

300.000
0
0

Kostpris 31. december 2019

300.000

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

0
100.000

Ned- og afskrivninger 31. december 2019

100.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

200.000

Afskrives over

7

Materielle aktiver
kr.

Driftsmidler

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang
Afgang

1.058.772
418.791
0

201.418
0
0

1.260.190
418.791
0

Kostpris 31. december 2019

1.477.563

201.418

1.678.981

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

455.970
431.666

67.139
67.140

523.109
498.806

Ned- og afskrivninger 31. december 2019

887.636

134.279

1.021.915

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

589.927

67.139

657.066

3 år

3 år

Afskrives over

kr.

8

3 år

Andre tilgodehavender
Debitor
Andre tilgodehavender, projekter
Andre tilgodehavender, lønrefusion m.v.

2019

2018

1.567.030
427.905
43.944

1.770.870
712.707
364.826

2.038.879

2.848.403
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6

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

9

10

11

2019

2018

Egenkapital
Saldo 1. januar
Årets resultat

-902.312
73.595

-1.089.325
187.013

Saldo 31. december

-828.717

-902.312

2.663
75.141
73.416
2.614.284
189.575

38.909
58.977
211.491
2.710.560
262.397

2.955.079

3.282.334

Anden gæld
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Feriepengeforpligtelse
Øvrige skyldige omkostninger

Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftaler m.v. for følgende beløb:
Total M Mobilityaftale, restløbetid i 20 mdr. med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 40.856 kr., i alt
817.135 kr.
Foreningen har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på 1.595.126 kr. Lejemålene kan opsiges
med opsigelsesvarsel på 6 mdr. Foreningens huslejeforpligtelse er på 797.563 kr.
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Noter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Trine Hammershøy

Kigge Hvid

Direktion
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-742454498346
IP: 193.104.xxx.xxx
2020-03-12 15:51:01Z

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-860922097241
IP: 109.56.xxx.xxx
2020-03-12 18:06:17Z

Mads Harrel Thyregod

Anja Karin Møller Fonseca

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-455656437563
IP: 152.115.xxx.xxx
2020-03-12 23:45:20Z

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-069673258300
IP: 185.153.xxx.xxx
2020-03-13 05:54:15Z

Anders Lynge Madsen

Benedikte Kiær

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-518572890799
IP: 131.164.xxx.xxx
2020-03-14 12:08:21Z

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-942303689167
IP: 185.81.xxx.xxx
2020-03-16 08:30:38Z

Kim Rud-Petersen

Bent Madsen

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-329905723226
IP: 88.83.xxx.xxx
2020-03-17 14:29:27Z

Bestyrelse
På vegne af: Foreningen Det Sociale Netværk
Serienummer: PID:9208-2002-2-478567704468
IP: 80.243.xxx.xxx
2020-03-31 14:10:03Z
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