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Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for Copenhagen FinTech. Års-

regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

 

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 ud-

viklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af foreningens finan-

sielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen står 

over for. 

 

 

København, den 12. maj 2020 

 

Direktion 

 

_______________________ 
Thomas Krogh Jensen 
Direktør 
 

 

Bestyrelse 

 

_______________________  
Mikael Munck  
Formand   
 

 
 
 
 
 
 

_______________________ __________________________ 
Lars Frelle-Petersen Carl Frederik Leetmaa Murmann 
 
 
 
_______________________ __________________________ 

Ulrik Nødgaard Kent Petersen 

  
 
 
_______________________ __________________________ 
Tobias Holger Hansen Tanja Lind Melskens  
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 

Til bestyrelsen i Copenhagen FinTech 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Copenhagen FinTech for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik. 

 

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 god regnskabsskik. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-

hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti-

ske 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen 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 fort-

sætte 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 opløse 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 fejlin-

formation, 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 revi-

sion, 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 beslutnin-

ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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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, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion 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 usik-

kerhed 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 op-

mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-

lige, modificere vores konklusion.  

Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-

påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 

fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, 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.  
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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 hen-

hold til god regnskabsskik.  

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

 
København, den 12. maj 2020 

 
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53371914 
 
 

 

Martin Sørensen  
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne35502  
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Ledelsesberetning 
 

Foreningsoplysninger 
 

Foreningen Copenhagen FinTech  

  Applebys Plads 7 

1411 København K 

 

  Telefon : 3016 1121 

  Hjemmeside : www.copenhagenfintech.dk 

  E-mail : mst@copenhagenfintech.dk  

 

  CVR-nr. : 3543 1268 

  Stiftet : 18. august 2014 

  Hjemsted : København 

  Regnskabsår : 1. januar – 31. december 

 

Bestyrelse Mikael Munck (formand)  

   

  Lars Frelle-Petersen 

  Carl Frederik Leetmaa Murmann 

  Ulrik Nødgaard 

  Kent Petersen 

  Tanja Lind-Melskens 

  Tobias Holger Hansen 

   

 

Direktion Direktør Thomas Krogh Jensen 

   

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

  Skagensgade 1 

  2630 Taastrup 



 
Copenhagen FinTech 

Årsregnskab 2019 
 
 

8 

Ledelsesberetning 
 

Beretning 
 

Indledning 

Dansk Fintech har været inde i en eksponentiel udvikling, siden Copenhagen Fintech gik i luften i 2016. 

Som vækstorganisation har Copenhagen Fintech udviklet en unik model baseret på et innovativt samspil 

mellem startups, etablerede virksomheder, vidensmiljøer og investorer, som på få år har medvirket til at 

flytte Dansk Fintech fra at være ”ikke eksisterende” som styrkeposition til ifølge en aktuel rapport fra Star-

tup Genome at være blandt de 20 stærkeste globale centre. 

 

Strategi 

Copenhagen Fintech skruede yderligere op for aktiviteterne i 2019. Godt hjulpet af en stor tilgang af nye 

sponsorer, aktiviteter støttet af Industriens Fond og en stigende tilgang af nye fintech selskaber i Danmark. 

Hovedfokus er fortsat at positionere Danmark som en førende global fintech hub ved at forbinde de mange 

forskellige aktører i økosystemet.  

 

Strategien er uændret fra 2018 til 2019. Der er fortsat fokus på 6 overordnede områder:  

• Branding af København og Danmark som en attraktiv fintech hub – dette sker bl.a. ved delega-
tioner til økosystemer uden for Danmark. Eksempelvis England, Singapore og Japan.  

• Tiltrækning af risikovillig kapital – dette sker bl.a. ved opbygning af et globalt netværk af speci-
aliserede fintech investorer. 

• Fastholdelse og tiltrækning af talent – dette sker bl.a. ved gennemførelse af diverse program-
mer for danske startups samt tiltrækning af udenlandske fintech startups til Danmark. 

• Opbygning af et attraktivt community gennem events og konferencer – dette sker bl.a. ved af-
holdelse af Copenhagen Fintech Week. Nordens største fintech konference med 1.300 deltagere 
i 2019.  

• Tæt kontakt og dialog med relevante myndigheder og tilsyn – dette sker bl.a. via løbende dialog 
med og deltagelse i relevante fora med myndigheder.  

• Aktivere den etablerede industri i forhold til partnerskaber med fintech startups – dette sker 
bl.a. ved aktivt at forbinde innovative startups med den etablerede sektor gennem programmer 

eller 1:1 matchmaking.  

 

Sidste punkt er i høj grad omdrejningspunkt for foreningens værdiskabelse – at forbinde iværksættere og 

den etablerede industri. Dette kan også illustreres via nedenstående ’growth wheel’ som vise principperne 

for hvordan arbejdet med at sikre flere startups fører til vækst og i sidste ende understøtter foreningens 

målsætning om nye arbejdspladser i industrien.  

 

Figur 1 - Copenhagen Fintech 'Growth Wheel' 
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I 2019 indtrådte Dansk Industri i bestyrelsen. En vigtig anerkendelse af, at fintech spreder sig til andre indu-

strier end den finansielle.  

 

Fokus i 2020 vil være at fortsætte med at udvikle Copenhagen Fintechs værdiskabelse over for de forskel-

lige målgrupper i økosystemet. Vi er meget glade for at vores arbejde bliver anerkendt og senest er ’Finans 

og Fintech’ blevet udpeget til en national styrkeposition af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dette gi-

ver mulighed for at ansøge om midler fra Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024.  

 

Copenhagen Fintech Policy er et nyt samarbejdsinitiativ mellem Dansk Industri, Finans Danmark, Finans-

forbundet og sekretariatet i Copenhagen Fintech. Copenhagen Fintech Policy skal fungere som en politiske 

talerør for de mange fintech startups og SMV’er. Copenhagen Fintech Policy arbejder for at styrke fintech-

økosystemet samt at bidrage til, at København og Danmark kan styrke sin position som global førende fin-

tech-hub. 

 

Resultater 

Dansk fintech har igennem de senere år været et unikt vækst- og jobskabelseseventyr, og Copenhagen 

Fintech ser en positiv synergi mellem den etablerede finanssektor og fintech vækstgazeller. Det skaber nye 

muligheder for ansatte inden for finans og tech – og bidrager i det hele taget til yderligere vækst og jobska-

belse. Copenhagen Fintechs succes skyldes i høj grad, at mange aktører har samlet kræfterne, hvilket har 

givet meget synlige resultater og de sidste år: 

 

 

Figur 2 - Hvordan dansk fintech er vokset fra 2015 til 1.marts 2020.  

2019 blev et rekordår for investeringer i Dansk fintech. Det er tydeligt at økosystemet er modnet og at sel-

skaberne begynder at rejse flere penge. Ikke mindst fra udenlandske investorer, som begynder at få øj-

nene op for den innovation som sker på dette område i Danmark. Fintech er således én af de tech vertika-

ler som har rejst flest penge og skabt flest nye arbejdspladser siden etableringen i 2016. Antallet af partner-

skaber mellem den etablerede branche og fintech startups er også hastigt voksende.  
 

I slutningen af 2019 foretog Copenhagen Fintech en undersøgelse blandt virksomhederne (startups) af vo-

res indflydelse på deres udvikling. Mere end 75% af virksomhederne svarede at Copenhagen Fintech har 

haft enten en høj eller middel indflydelse på virksomhedens udvikling.  
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Figur 3 - Copenhagen Fintechs indflydelse på virksomhedernes udvikling 

 

Organisation 

I takt med at foreningens aktiviteter er øget – både i antal og i størrelse – så er sekretariatet også udvidet i 

2019/2020. Ved regnskabets aflæggelse udgjorde sekretariatet 8 fuldtidsansatte og 3 studentermedhjæl-

pere.  

 

Teamet i Copenhagen Fintech består af meget forskellige kompetencer inden for strategi, bank, forsikring 

og pension, innovation, community building, klynge opbygning, erhvervspolitik m.m. Copenhagen Fintech 

er således i stand til at løfte de mangeartede opgaver og udfordringer som vores interessenter stiller os.  

 

Økonomi 

Foreningen fortsatte i 2019 projektet - ’Globale FinTech Alliancer for Vækst’ – støttet af Industriens Fond. 

Projektet løber indtil Q1 2021 og skal understøtte globale alliancer og partnerskaber.  

 

Som tidligere nævnt er ’Finans of Fintech’ udvalgt til national styrkeposition. Det giver Copenhagen Fintech 

mulighed for at ansøge om midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet (Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024). 

 

Årets positive resultat er bl.a. skabt ved en væsentlig forøgelse af sponsoraterne – både fra Danske finan-

sielle institutioner og udenlandske – samt enkeltstående projekter med finansielle institutioner og myndig-

heder.  

 

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at overskuddet geninvesteres i flere aktiviteter og pro-

grammer til gavn for hele økosystemet.  

 

COVID-19 virus og den følgende generelle både kortsigtede og langsigtede økonomiske afmatning i 2020 

vil naturligvis også ramme fintech økosystemet i Danmark og Copenhagen Fintech. Hastigheden hvorved 

COVID-19 har ramt danske SMV’ere har overrasket og sigtbarhed i forhold til en ’ny normal’ er meget be-

grænset. Ved regnskabets aflæggelse er det således ikke muligt at give et fuldt billede af den økonomiske 

konsekvens af COVID-19 for Copenhagen Fintech i 2020.  

 

For at afbøde de økonomiske konsekvenser for virksomhederne i Copenhagen Fintech Lab har Finansfor-

bundet (ejer af bygningerne) og Copenhagen Fintech (lejer af lokalerne) besluttet af give en nedsættelse 

svarende til en måneds gratis husleje til beboerne i Lab’et.  
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Bestyrelsen og ledelsen i Copenhagen Fintech følger udviklingen tæt og undersøger også muligheden for 

at få del i den danske regerings ’redningspakker’. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 
 
Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis 

er uændret i forhold til sidste år.  

 

Generelt 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 

herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-

eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsyn-

lige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterføl-

gende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregn-

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

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter omfatter kontingent, husleje, tilskud, partner- og sponsorbidrag samt diverse andre indtæg-

ter. Indtægter indregnes såfremt disse kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter omkostninger til administration, projekter, møder og rejser samt Lab.  
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Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere.  

 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan hen-

føres til årets resultat.  

 

Foreningen er omfattet af selskabsskattelovens § 1 stk. 1, nr. 6. Foreningen er herefter alene skatte-

pligtig af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afstå-

else eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksom-

hed. 
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Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurde-

ring. 

 

Likvider 

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.  

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 
 

Resultatopgørelse 
 

 Note 2019 2018 
     

    

Indtægter 

Partner- og sponsorindtægter  7.156.330 7.565.870

  

Tilskud fra Styrelsen for Forskning og Innovation  95.181  2.906.768 

Tilskud, Industriens Fond  3.281.596 1.017.562 

Tilskud, Erhvervsstyrelsen  350.000 0 

Kontingent   1.126.220 1.231.750 

Husleje indtægter  4.211.132 4.057.858 

Diverse indtægter       1.091.799      626.349 

    17.312.258 17.406.157

  

Omkostninger 

Projektomkostninger  3.964.122 691.493 

Personaleomkostninger 1 5.457.033 6.247.259 

IT-omkostninger  222.794 219.671 

Administrationsomkostninger  521.242 364.070 

Ekstern rådgivning  721.628 717.506 

Møde- og rejseomkostninger  249.360 604.937 

Lab omkostninger 2 4.482.639 5.057.363 

Øvrige omkostninger  ____  88.182   __556.422 

    15.707.000 14.458.721 

 

Årets resultat før renter  1.605.258 2.947.436 

Finansielle indtægter            3.090             0 
Finansielle omkostninger                     23.333    3.550 
 

 

Årets resultat før skat  1.585.015 2.943.886 

Skat af årets resultat                 0            0   

Årets resultat     1.585.015    2.943.886 
 
 
 
Resultatdisponering 

Overført resultat    1.585.015 _2.943.886 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december  
 

Balance 
 

 Note 2019 2018 
    

AKTIVER 

 

Omsætningsaktiver    

Tilgodehavender 

Tilgodehavende fra Styrelsen for Forskning og Innovation  0 3.098.445 

Tilgodehavende fra Industriens Fond  0 1.017.562 

Tilgodehavende fra salg  2.950.671 6.057.279 

Andre tilgodehavender 3      367.004 _2.150.958 

   3.317.675 12.324.244 
 
 
Likvide beholdninger  _6.907.250              0   
 

Omsætningsaktiver i alt  10.224.925 12.324.244 

 

AKTIVER I ALT  10.224.925 12.324.244 

 

 

    

PASSIVER 

 

Egenkapital 

Overført resultat  6.173.978 4.588.963 
 
Egenkapital i alt  6.173.978 4.588.963 

 

Langfristet gæld 

Indefrosne feriepenge  168.632 0 

Langfristet gæld i alt  168.632 0 

 

Kortfristet gæld 

Anden kortfristede gæld 4 3.882.315 7.735.281 

Kortfristet gæld i alt  3.882.315 7.735.281   

 

PASSIVER I ALT  10.224.925 12.324.244 

 

Eventualposter 5 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december  
 

Egenkapitalopgørelse 
 

  Overført resultat 
 
Egenkapital 1. januar 2018    1.645.077 
 
Overført, jf. resultatdisponering        2.943.886 
 
Egenkapital 1. januar 2019    4.588.963  

 
Overført, jf. resultatdisponering         1.585.015 
 
Egenkapital 31. december 2019      6.173.978 



 
Copenhagen FinTech 

Årsregnskab 2019 
 
 

17 

Årsregnskab 1. januar – 31. december  
 

Noter   
     2019 2018 

      

1 Personaleomkostninger 

 Gager 5.090.254 3.435.009 

 Pension 259.486 165.330 

 Løn partnere 0 2.590.030 

 Øvrige personaleomkostninger       107.293       56.890 

     5.457.033   6.247.259 

 

2 Lab omkostninger 

 Etableringsomkostninger 116.528 218.481 

 Husleje, Lab 3.329.972 3.072.042 

 Projektledelse 541.096 1.400.000 

 Øvrige omkostninger      495.043      366.840 

     4.482.639   5.057.363  

 

3 Andre tilgodehavender 

 Finansforbundet tilgodehavende (bankkonto) 0 1.547.158 

 Finans Danmark tilgodehavende 199.298 141.601 

 Andre tilgodehavender/forudbetalinger      167.706       462.199 

        367.004      2.150.958 

 

4 Anden gæld 

Feriepengeforpligtelse 499.224 367.021 

Skyldige omkostninger 716.780 2.651.831 

Gæld til partnere 617.721 2.276.597 

Indeholdt A-skat, Ambi mv.    230.271 175.848 

Periodisering, sponsorer/partnere 1.028.756 1.003.000 

Depositum, husleje 549.476 611.336 

Øvrig gæld       240.087      649.647 

     3.882.315      5.725.144 

 

5 Eventualposter 

I 2016 blev der indgået en lejekontrakt samt senere tilføjelser med Finansforbundet samt yderligere 

administrationsaftale med et opsigelsesvarsel på 6 måneder, svarende til kr. 1.664.263. 

 

Foreningen har indgået leasingaftale. Løbetiden andrager 36 måneder med en gennemsnitlig ydelse på 

tkr. 24 årligt. Restløbetid udgør pr. 31. december 2019 22 måneder.  


