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Side

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31.
december 2021 for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens
vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten givet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt
af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Daglig ledelse

Tina Holkmann Gerling
Bestyrelse

Lars Bjørck Olsen

Anne-Grethe Nissen

Formand

Næstformand

Dorrit Krogh

Kjeld Flemming

Bjørn Engsig

Etty Holgersen

Peter Christensen

Eva Juul
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Cecilie Evelyn Meyer
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Hørsholm, den 25. marts 2022

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december
2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige
af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har i resultatopgørelsen medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2021,
som sammenligningstal. Disse budgettal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens
vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen. 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven i
tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

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, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december
2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, 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, 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 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at foreningens ikke længere kan fortsætte driften.
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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 erklæring 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

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.

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 årsregnskabslovens regler i tilnærmet form.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven
i tilnærmet form. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldigt hensyn til kravet om
sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og revision af sparsommelighedsaspektet for udvalgte emner i overensstemmelse med
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores revision af sparsommelighedsaspektet vurderer vi
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København K, den 25. marts 2022
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Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 35 31 69 57

Allan Karl Christiansen
Statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger
Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal
2970 Hørsholm
Telefon:

45 76 70 90

E-mail:

mail@frivillighorsholm.dk

CVR-nr.:

31 96 96 70

Hjemsted:
Regnskabsår:

Hørsholm kommune
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Lars Bjørck Olsen, formand
Anne-Grethe Nissen, næstformand
Cecilie Evelyn Meyer
Dorrit Krogh
Kjeld Flemming
Bjørn Engsig
Etty Holgersen
Peter Christensen
Eva Juul

Daglig ledelse

Tina Holkmann Gerling

Revision

Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Adelgade 15
1304 København K

Pengeinstitut

Nordea
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Foreningen

Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Foreningen har til formål aktivt at fremme og formidle kontakten og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og Hørsholm Kommune og kommunens borgere
for herigennem at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde til gavn for så mange af kommunens borgere som muligt.

Redegørelse om årets drift og forventninger til det kommende år.
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i Frivilligcenter & Selvhjælps overordnede strategi,
således at det er sikret, at økonomien understøtter arbejdet med at opnå de overordnede mål. Der
er taget højde for administrative udgifter til driften af kontoret, personale og foreningsservice.
Der er taget højde for, at der er økonomisk grundlag til arbejdet med synlighed og PR. Særligt i
2021 er der afsat ekstra midler til at arbejde med at fastholde frivillige og netværksaktiviteter.
Efter lang tid med restriktioner og Corona var der behov for en ekstra indsats.
Selvhjælp er prioriteret som et selvstændigt område i budgettet, for at sikre tilstrækkelig synlighed og, for at give muligheden for udvikling af området. I 2021 var der især fokus på at udvikle
aktiviteter, hvor man mødes i det fri. Almindelige selvhjælpsaktiviteter er suppleret med Walk
&Talk aktiviteter, bl.a. i samarbejde med ADHD-foreningen.
Aktiviteter, temadage, kurser m.m. i samarbejde med forskellige foreninger og samarbejdspartnere indgår som aktiviteter, der understøtter vores mål. Dette afspejles i budgettet.
Det er bestyrelsens opfattelse at aktiviteterne i 2021 er blevet gennemført i overensstemmelse
med de budgetterede prioriteringer og i overensstemmelse med de målsætninger, der er aftalt
med Socialstyrelsen. Dog med det forbehold at pandemien på nogle områder har begrænset vores
aktiviteter.
Covid -19 og medfølgende restriktioner satte igen i 2021 en anden dagsorden, end den vi planlagde efter. Det har derfor ikke været muligt at afvikle alle de aktiviteter, som vi havde planlagt.
Dette afspejler sig i regnskabet som et mindreforbrug på nogle poster. I stedet er der sat ekstra
fokus på at fastholde frivillige og skabe netværk. Derfor er der prioriteret ekstra midler på dette
område.
I 2022 er der især fokus på at få samlet op på de aktiviteter, som har haft det svært under pandemien. Der planlægges med en indsats som fokuserer på ensomhedsbekæmpelse og nye fællesskaber. Ligesom der igen planlægges aktiviteter, som fremmer netværksdannelse og brobygning
mellem foreninger med flere.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling.
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Foreningen skal bidrage til at igangsætte, udvikle og tilvejebringe det økonomiske grundlag
for lokale ideer og projekter.

Regnskabspraksis
Årsregnskabet for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm for 2021 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder i tilnærmet form, foreningens
vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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
Nettoomsætning
Nettoomsætningen består af tilskud fra offentlige myndigheder, kontingenter og donationer mv.
Forbrugte og uforbrugte tilskud periodiseres i nødvendigt omfang.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter, kontorhold, forsikringer,
kontingenter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret uanset beløbsstørrelse.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, herunder gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Feriepengeforpligtelse beregnes på baggrund af den enkelte medarbejders faktiske feriesaldo i
dage pr. balancedagen multipliceret med de forventede faktiske lønomkostninger i form af
bruttoløn, som afholdes ved afvikling af en feriedag. Heri indgår også de faktiske lønomkostninger til arbejdsgiverbetalt pension mv. Hertil lægges det særskilt beregnede ferietillæg.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

RESULTATOPGØRELSE

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2021

INDTÆGTER:
Indtægter

2020

(ej revideret)

1.101.598

990.950

1.079.878

-594.008
-70.491
-165.833
-185.199
-1.749
0
-8.951
-1.026.231

-645.000
-18.000
-191.950
-127.000
-9.000
0
0
-990.950

-616.635
-35.499
-143.742
-108.456
-1.425
-50.047
-1.455
-957.259

RESULTAT FØR RENTER
Renteudgifter

75.367
-3.538

0
0

122.620
-7.044

ÅRETS RESULTAT

71.829

0

115.576

UDGIFTER:
Gager og personaleomkostninger
Møder og aktiviteter
Administationsomkostninger
Selvhjælp
Dynamocentret
Demenssaloner
FrivilligFredag
UDGIFTER I ALT

Årets resultat overføres til næste år.
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Note

Budget
2021

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER
2021

Note

0
0

3.600
3.600

Likvide beholdninger

956.856

952.158

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

956.856

955.758

AKTIVER I ALT

956.856

955.758
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Debitorer
Tilgodehavender

2020
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

9.
10.
11.

2020

Egenkapital 1. januar
Årets resultat

473.528
71.829

357.952
115.576

EGENKAPITAL I ALT

545.357

473.528

Kreditorer
Ubrugte midler overført til nyt år/tilbagebetales
Mellemregninger med klubber og foreninger
Anden gæld

9.560
58.614
240.416
102.909

5.153
9.915
280.280
186.883

KORTFRISTET GÆLD I ALT

411.499

482.230

PASSIVER I ALT

956.856

955.758

Eventualforpligtelser:
Ingen
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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2021

Note

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

1. Indtægter
Medlemskontingenter
Kommunal grundfinansiering
Statslig grundfinansiering (Anvendt til dækning af gager)
§18 midler (Frivillig fredag)
§18 midler (Louiselunds venner)
Stjernestunder
ADHD projekt
Danmark Spiser Sammen
Demensteater
Demenssaloner
Støt Lokalt Hørsholm & Rungsted
§18 Breelteparkens frivillige

2. Personaleomkostninger
Lønnninger
Feriepenge - regulering
Lønfordeling projekter
Pensionsordninger
Øvrige sociale bidrag
Transport
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2020

4.650
648.200
350.000
8.951
35.990
0
16.960
9.316
0
559
26.972
0
1.101.598

5.600
642.000
350.000
1.455
2.172
3.600
0
0
25.000
50.047
0
4
1.079.878

637.939
5.120
-179.534
107.311
22.755
418
594.008

647.699
14.929
-164.624
104.358
13.945
329
616.635
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2021

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

3. Møder og aktiviteter
Kurser og konferencer
Arrangementer for frivillige
Medlemsmøder
Støt Lokalt Hørsholm & Rungsted
Foreningsmøder
Demensteater
Projekt Stjernestunder
Louiselunds Venner

4. Administrationsomkostninger
Kontingenter
Telefon, internet og hjemmeside
Kontorhold
Porto og gebyrer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Revision og regnskabsmæssig assistance, regulering tidligere år
Bogføringsmæssig assistance mv.
Lønassistance
E-conomic
Repræsentaton og gaver
Møder
Generalforsamling
Forsikring
Personale og frivilligpleje
Gebyr lønsystem
Småanskaffelser
Konference og personalekurser
Kampagner og annoncer
Skiltning
Hjemmeside
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2020

2.000
1.950
843
26.752
0
0
0
38.946
70.491

1.500
0
2.125
0
1.102
25.000
3.600
2.172
35.499

4.950
8.919
48.157
5.026
27.750
4.000
6.250
0
3.720
977
2.710
3.244
10.061
16.911
1.757
2.695
150
10.860
1.119
6.578
165.833

5.000
12.139
39.375
711
20.875
1.250
0
11.000
2.678
0
977
0
10.394
12.571
2.653
7.526
7.415
3.506
0
5.674
143.742
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5. Selvhjælp (uden andel af fællesomkostninger)
Personaleomkostninger
Caféarrangementer
Foredrag
Igangsættermøder
Telefon
Øvrige aktiviteter

6. Dynamocentret
Aktiviteter
Telefon og kontorhold

7. Demenssaloner
IT
annoncering
Personaleomkostninger

8. FrivilligFredag
Aktiviteter

9. Ubrugte midler overført til nyt år/tilbagebetales
Stjernestunder
Frivillig fredag
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2021

2020

177.719
0
7.000
0
0
480
185.199

101.997
216
0
100
597
5.546
108.456

567
1.183
1.749

831
594
1.425

0
0
0
0

17.054
2.493
30.500
50.047

8.951
8.951

1.455
1.455

57.650
964
58.614

0
9.915
9.915

This document has esignatur Agreement-ID: 808efePPnJr247354093

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

10. Mellemregninger med klubber og foreninger
Musikalsk potpourri
Juleaften
Louiselunds Venner
Hemmingway Club, mandag
Hemmingway Club, tirsdag
Blixen Club 1
Blixen Club 2
Sommerudflugt
Demenssaloner
Skovtur for svage ældre
Støt lokalt
Veterancafe
Skolens Venner
DK Spiser Sammen
Søndagskaffe
De Vilde Svaner
Naboskab, følgeskab, fællesskab

11. Anden gæld
A-skat og Am bidrag
Feriepengeforpligtelse - funktionærer
Indefrosne feriemidler
Skyldige feriepenge
Skyldig ATP
Skyldige omkostninger
Skattekonto
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance
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2021

2020

70.151
18.081
0
34.418
30.088
9.224
4.101
0
0
7.254
11.028
25.642
15.000
5.592
524
4.053
5.260
240.416

64.199
16.935
35.990
35.250
23.100
12.923
8.000
29.000
15.413
0
0
15.172
0
9.803
1.864
4.704
7.927
280.280

42.612
23.937
0
477
1.704
0
178
34.000
102.909

80.854
18.817
63.770
661
1.704
202
0
20.875
186.883
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