Foreningen Sjællandsgade Bad
Sjællandsgade 12A
2200 København N
CVR-nr. 34758360

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

Visma Addo identifikationsnummer: 9cc4340a-74e0-46fb-8541-3c20f32788a9

1355

Ledelsespåtegning

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

4

Foreningsoplysninger

6

Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgørelse

9

Balance

10

Noter

12

2

Visma Addo identifikationsnummer: 9cc4340a-74e0-46fb-8541-3c20f32788a9

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 31. december 2021 for Foreningen Sjællandsgade Bad.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. maj 2022

Bestyrelse

Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen
Formand

Malena Jadg

David Samsøe

Silas Samuel Mortensen

Jens Peter Kold

Anna Burn

Niels Riis Petersen
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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 2021 - 31. december 2021.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Foreningen Sjællandsgade Bad

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 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
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". 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.
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 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, 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.
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:
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Sjællandsgade Bad for regnskabsåret 1. januar
2021 - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

* 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 foreningen 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.

Næstved, den 20. maj 2022
Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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* 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.

Foreningen

Foreningen Sjællandsgade Bad
Sjællandsgade 12A
2200 København N

E-mail
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

info@sjaellandsgadebad.dk
34758360
21. december 2012
1. januar 2021 - 31. december 2021

Bestyrelse

Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen
Malena Jadg
David Samsøe
Silas Samuel Mortensen
Jens Peter Kold
Anna Burn
Niels Riis Petersen

Revisor

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
CVR-nr.: 27433863
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Foreningsoplysninger

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Foreningen Sjællandsgade Bad for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens
vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter fra levering af varer og serviceydelser indregnes lineært, i takt med leveringen af
ydelsen. Herudover omfatter indtægter driftstilskud fra Københavns Kommune.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge
og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til personaleudgifter, kontorhold, lokale, andre
udgifter samt PR og markedsføringsalgsfremmende aktiviteter mv.
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Generelt

Anvendt regnskabspraksis
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.

Balancen

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger samt indeståender på anfordringskonti i
pengeinstitutter.
Egenkapital
Udtrykker medlemmernes indestående i foreningen, opgjort som forskellen mellem foreningens
indregnede aktiver og forpligtelser.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Note

2021
kr.

2020
kr.

Øvrige tilskud og indtægter
Driftstilskud fra Københavns Kommune

1
2

660.453
814.425
1.474.878

712.401
683.610
1.396.011

Løn, honorarer og konsulentydelser

3

-885.643
589.235

-867.252
528.759

Personaleudgifter
Kontorholdsudgifter
Lokaleomkostninger
Andre udgifter
PR og markedsføring
Andre eksterne omkostninger

4
5
6
7
8

-19.628
-157.862
-258.074
-17.487
0
-453.051

-57.646
-116.995
-371.380
-4.706
-4.427
-555.154

136.184

-26.395

-3.401
132.783

-12
-26.407

Indtjeningsbidrag
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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Resultatopgørelse

Balance 31. december
Note

2021
kr.

2020
kr.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

10

2.000
2.000

0
0

Likvide beholdninger

11

798.611

596.029

Omsætningsaktiver

800.611

596.029

Aktiver

800.611

596.029
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Aktiver

Balance 31. december
2021
kr.

2020
kr.

377.390
377.390

244.607
244.607

31.178
178.043
214.000
423.221

65.076
126.576
159.770
351.422

Gældsforpligtelser

423.221

351.422

Passiver

800.611

596.029

Note

Overført resultat
Egenkapital

12

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser

13
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Passiver

Noter
2021
kr.

2020
kr.

276.161
46.744
93.223
13.817
57.880
800
1.979
172.076
23.638
22.420
6.715
-55.000
660.453

296.114
88.721
56.829
20.664
29.300
11.393
56.500
66.282
38.750
47.848
0
0
712.401

814.425
814.425

683.610
683.610

587.105
26.668
93.501
9.442
8.322
4.923
800
20.000
1.000
5.750
128.132
885.643

683.808
80.250
64.512
0
6.914
8.331
23.437
0
0
0
0
867.252

Badedrift
Saunagus
Interne arrangementer
Fotoshoot
Udlejning til foreninger
Udlejning til frivillige
Fondsbevillinger
Puljebevillinger
Medlemskaber
Salg af plakater m.m.
Øvrige indtægter
Tilbagebetaling vedr. tidligere år

2. Driftstilskud fra Københavns Kommune
Tilskud fra København Kommune

3. Løn, honorarer og konsulentydelser
Lønninger
Feriepenge & SH
Pension medarbejdere
Pension Arbejdsgiver
AER (Samlet betaling)
ATP
B-honorar
Socialt frikort
Konsulentydelser
Andre konsulenter
Projekt
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1. Øvrige tilskud og indtægter

Noter
2021
kr.

2020
kr.

0
0
0
0
2.990
1.323
441
8.652
0
0
5.744
478
19.628

1.712
179
116
1.200
16.685
2.471
4.839
22.381
4.200
2.088
995
780
57.646

6.870
109
2.164
-2
0
6.819
9.155
12.275
1.326
1.091
3.055
2.524
10.442
27.744
14.880
7.976
4.720
10.838
22.560
10.684
0
2.632
157.862

3.332
112
1.414
496
5.176
6.740
5.933
14.145
1.738
703
0
4.239
14.782
0
17.099
8.070
4.840
6.208
19.611
-20
1.600
777
116.995

Rejseudgifter
Transport
Parkering
Hotel
Uddannelse ansatte
Forplejning til vagter
Forplejning til møder
Arrangementer for frivillige
Kurser for frivillige
Arbejdstøj
Annoncer, stillinger
Gaver, medarbejdere

5. Kontorholdsudgifter
Kontormaterialer
Vedligehold og køb af nye telefoner
Telefon Abonnement og forbrug
Porto og fragt
Printer
IT-udgifter, microsoft
IT-udgifter, udland google dropbox
Dankort, gebyrer og leje bambora Nets
Mobilepay gebyr
Place2book, gebyrer
Bambora, gebyrer
Anskaffelser og vedligehold - kontor
Arrangementsudgifter, inuitbad
Bogføring
Foreningsrevisor
Regnskabsprogram, economic
Dataløn Bluegarden, danløn
Abonnementer og kontingenter, avis, medlemskab
Forsikringer
Kassedifference
Andre udgifter Told & skat
Gebyrer, bank
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4. Personaleudgifter

Noter
2021
kr.

2020
kr.

3.917
0
6.610
178.034
0
63
0
4.641
392
25.380
13.931
6.585
18.521
258.074

34.609
71.613
9.998
156.740
6.950
6.375
32.857
10.022
3.470
5.373
5.896
8.287
19.190
371.380

8.000
942
5.232
0
3.313
0
17.487

1.580
0
1.504
362
80
1.180
4.706

0
0
0
0

1.115
1.591
1.721
4.427

2.314
200
887
3.401

0
0
12
12

10.000
-8.000
2.000

0
0
0

Vedligehold - materialer
Vedligehold - arbejdstid
Inventar
Rengøring
Rengøringsmaterialer
Rengøring Hjemløsebad
Alarm abonnement
Alarm gebyr
Kundepleje
Indkøb til saunagus
Indkøb af varer til videresalg
Det Sociale Bad / Grace
Indkøb til drift

7. Andre udgifter
Tab på debitorer
Møder
Bestyrelsesmøder
Workshop
Leje af mødelokale
Repræsentation

8. PR og markedsføring
PR / markedsføring - Arrangementer
PR / markedsføring - Drift
Diverse

9. Finansielle omkostninger
Renteudgift, bank
Renteudgift, kreditorer
Renteudgift, Told & Skat

10. Andre tilgodehavender
Debitorer
Hensat til tab på debitorer
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6. Lokaleomkostninger

Noter
2021
kr.

2020
kr.

6.898
791.713
798.611

19.970
576.059
596.029

244.607
132.783
377.390

271.014
-26.407
244.607

33.939
127.761
-3.483
-40.079
-2.289
2.289
-33.590
84.548

367
137.762
-99.063
-5.127
-1.483
1.483
0
33.939

10.104
15.960
34.388
9.884
852
14.163
8.144
93.495

0
20.647
69.171
0
1.799
0
1.020
92.637

178.043

126.576

11. Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bankkonto

Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

13. Anden gæld
Skyldig moms og afgifter
Skyldig moms, primo
Udgående (salg) moms
Indgående (køb) moms
Delvis moms indgående (køb)
Erhvervelsesmoms (køb i udland)
Erhvervelsesmoms (modkonto)
Betalt moms

Anden gæld
Skattekonto
Skyldig feriepengeforpligtelse
A-skat og AMBI
AM
Skyldig ATP
Skyldig pension
Skyldige Feriepenge

Anden gæld i alt
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12. Overført resultat

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med CPR validering

Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-923752829112

Serienummer: PID:9208-2002-2-249602152882

Malena Jagd

Anna Bech Neil Burn

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

06-06-2022 14:22

07-06-2022 12:52

Med CPR validering
Serienummer: CVR:27433863-RID:1120743303817

Serienummer: PID:9208-2002-2-937237751050

Ebbe Jensen

Pelle Atlan Ezekiel Frederiksen Esbensen

Revisor

Formand

07-06-2022 16:32

31-05-2022 15:57

Med CPR validering

Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-452818111438

Serienummer: PID:9208-2002-2-857711700779

David Samsøe

Silas Samuel Mortensen

Bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

31-05-2022 18:58

31-05-2022 19:13

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med CPR validering

Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-308321156886

Serienummer: PID:9208-2002-2-536587884310

Niels Riis Petersen

Jens Peter Kold

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

31-05-2022 21:02

31-05-2022 22:18

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen
Nærværende dokument
1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til Malena Jadg
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til David Samsøe
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til Silas Samuel Mortensen
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til Jens Peter Kold
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til Anna Burn
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til Niels Riis Petersen
2022-05-31 10:42 En besked er sendt til Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen
2022-05-31 10:44 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 11:01 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 11:01 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 11:02 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 11:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Riis Petersen og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 213.237.x.x
2022-05-31 11:06 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 12:13 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 15:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.72.x.x
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen
Nærværende dokument
1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-05-31 15:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.72.x.x
2022-05-31 15:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen
2022-05-31 15:57 Pelle Atlan Ezekiel Frederiksen Esbensen har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport
2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-937237751050)
2022-05-31 15:58 Alle dokumenter sendt til Pelle Atlan Ezekiel F. Esbensen er blevet underskrevet
2022-05-31 18:49 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til David Samsøe og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-05-31 18:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til David Samsøe
2022-05-31 18:58 David Samsøe har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID privat (PID:
9208-2002-2-452818111438)
2022-05-31 18:59 Alle dokumenter sendt til David Samsøe er blevet underskrevet
2022-05-31 19:09 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Silas Samuel Mortensen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 91.100.x.x
2022-05-31 19:10 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Silas Samuel Mortensen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.78.x.x
2022-05-31 19:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Silas Samuel Mortensen
2022-05-31 19:13 Silas Samuel Mortensen har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID
privat (PID: 9208-2002-2-857711700779)
2022-05-31 19:15 Alle dokumenter sendt til Silas Samuel Mortensen er blevet underskrevet
2022-05-31 21:01 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Riis Petersen og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 2.111.x.x
2022-05-31 21:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Riis Petersen
2022-05-31 21:02 Niels Riis Petersen har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID privat
(PID: 9208-2002-2-308321156886)
2022-05-31 21:03 Alle dokumenter sendt til Niels Riis Petersen er blevet underskrevet
2022-05-31 22:13 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jens Peter Kold og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 109.57.x.x
2022-05-31 22:14 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Peter Kold
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen
Nærværende dokument
1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-05-31 22:18 Jens Peter Kold har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID privat (PID:
9208-2002-2-536587884310)
2022-05-31 22:18 Alle dokumenter sendt til Jens Peter Kold er blevet underskrevet
2022-06-06 14:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Malena Jadg og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 85.24.x.x
2022-06-06 14:20 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Malena Jadg og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 85.24.x.x
2022-06-06 14:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Malena Jadg
2022-06-06 14:22 Malena Jagd har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID privat (PID:
9208-2002-2-923752829112)
2022-06-06 14:24 Alle dokumenter sendt til Malena Jadg er blevet underskrevet
2022-06-07 12:50 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anna Burn og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 77.241.x.x
2022-06-07 12:51 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anna Burn og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 77.241.x.x
2022-06-07 12:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Anna Burn
2022-06-07 12:52 Anna Bech Neil Burn har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID privat
(PID: 9208-2002-2-249602152882)
2022-06-07 12:53 Alle dokumenter sendt til Anna Burn er blevet underskrevet
2022-06-07 15:11 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-07 15:11 En besked er sendt til Ebbe Jensen
2022-06-07 16:30 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ebbe Jensen og identifikationsmetoden 2 faktor
identifikation blev anvendt fra IP adresse 51.105.x.x
2022-06-07 16:30 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ebbe Jensen og identifikationsmetoden 2 faktor
identifikation blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-06-07 16:32 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ebbe Jensen
2022-06-07 16:32 Ebbe Jensen har underskrevet dokumentet 1355 Sjællandsgade Bad Årsrapport 2021.pdf via NemID medarbejder
(Unikt ID: CVR:27433863-RID:1120743303817)
2022-06-07 16:32 Alle dokumenter sendt til Ebbe Jensen er blevet underskrevet
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