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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for B2B Bonus AmbA.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af re-

sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 10. februar 2021

Direktion

Lars Granly Hansen

Bestyrelse

Eskild Hansen Benny Ravn Bonde Klaus Flemming Pedersen
Formand

Lasse Hørning Eriksen Jesper Tambour Ole Skaarup Nielsen

Ulrik Kjærgaard Olsen Anders Andersen Anders Lage Jørgensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i B2B Bonus AmbA

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for B2B Bonus AmbA for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 beskrevet

i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af sel-

skabet 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 hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere selskabet, 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-

ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

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

klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-

venheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-

teoplysningerne, 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 pla-

cering 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-

den 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 væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 10. februar 2021

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Allan Østergaard
statsautoriseret revisor
mne33285
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Selskabsoplysninger

Selskabet B2B Bonus AmbA

Ådalen 7D

6600 Vejen

CVR-nr.: 27 04 24 06

Stiftet: 18. februar 2003

Hjemsted: Esbjerg

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Eskild Hansen, Formand

Benny Ravn Bonde

Klaus Flemming Pedersen

Lasse Hørning Eriksen

Jesper Tambour

Ole Skaarup Nielsen

Ulrik Kjærgaard Olsen

Anders Andersen

Anders Lage Jørgensen

Direktion Lars Granly Hansen

Revision Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab

Industrivej Nord 15

7400 Herning

Bankforbindelse Sydbank

Kongensgade 62

6700 Esbjerg

Dattervirksomhed B2B Ejendomsinvest ApS, Vejen
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i, på andelshavernes vegne, at foretage

fællesindkøb og formidle indkøb hos leverandører.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 4.645 t.kr. mod 2.996 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør

1.103 t.kr. mod -580 t.kr. sidste år. 
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for B2B Bonus AmbA er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virk-

somheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under 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 selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 even-

tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-

minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

På andelshavernes vegne foretages indkøb og viderefakturering af varer. Da al indtjening i forbindelse

hermed udbetales fuldt ud til andelshaverne, føres omsætning, varekøb samt optjent bonus ikke i

resultatopgørelsen, men direkte over mellemværende med de enkelte andelshavere.

Den i årsregnskabet indregnede omsætning består derfor alene af kontingentindtægter, der medtages i den

periode indtægten vedrører.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens ho-

vedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-

ler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under

acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Udbytte fra kapitalandel i tilknyttet virksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-

føres til posteringer direkte i egenkapitalen. Årets skat er opgjort efter reglerne for indkøbsforeninger. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oversti-

ger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede

kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og

restværdier:

Brugstid Restværdi

Bygninger 30 år 40 %

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 0

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-

opgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing

og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forplig-

telse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel materielle anlægsaktiver samt kapitalandel i tilknyttet virksomhed

vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkost-

ninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra

anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller ak-

tivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen,

nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har

valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver,

hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være ind-

truffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdifor-

ringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,

foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-

skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-

dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i

udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der

føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020 2019

Bruttofortjeneste 4.644.530 2.995.826

2 Personaleomkostninger -3.519.031 -3.237.982

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -97.039 -415.797

Resultat før finansielle poster 1.028.460 -657.953

Andre finansielle indtægter 125.037 117.405

Øvrige finansielle omkostninger -782 -3.318

Resultat før skat 1.152.715 -543.866

Skat af årets resultat -49.234 -36.596

Årets resultat 1.103.481 -580.462

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 1.103.481 0

Disponeret fra overført resultat 0 -580.462

Disponeret i alt 1.103.481 -580.462
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2020 2019

Anlægsaktiver

3 Grunde og bygninger 0 2.736.152

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.018 44.194

Materielle anlægsaktiver i alt 6.018 2.780.346

5 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 50.000 0

6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.000.000 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 5.050.000 0

Anlægsaktiver i alt 5.056.018 2.780.346

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.417.729 2.442.909

Tilgodehavende selskabsskat 0 1.191

Andre tilgodehavender 17.341.297 21.907.599

Periodeafgrænsningsposter 0 64.263

Tilgodehavender i alt 18.759.026 24.415.962

Likvide beholdninger 2.975.000 0

Omsætningsaktiver i alt 21.734.026 24.415.962

Aktiver i alt 26.790.044 27.196.308
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Balance 31. december

Passiver

Note 2020 2019

Egenkapital

Andelskapital 3.300.000 3.270.000

Overført resultat 5.258.038 4.064.557

Egenkapital i alt 8.558.038 7.334.557

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 343.728 413.277

Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.385.000 1.910.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.568.832 16.585.702

Gæld til tilknyttede virksomheder 112.607 0

Selskabsskat 4.236 0

Anden gæld 817.603 952.772

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 18.232.006 19.861.751

Gældsforpligtelser i alt 18.232.006 19.861.751

Passiver i alt 26.790.044 27.196.308

1 Særlige poster

7 Eventualposter

B2B Bonus AmbA · Årsrapport for 2020 13



Egenkapitalopgørelse                     

Virksomhedska-
pital

Overført resul-
tat I alt

Egenkapital 1. januar 2019 3.240.000 4.555.019 7.795.019

Tilgang 120.000 0 120.000

Årets overførte overskud eller underskud 0 -580.462 -580.462

Afgang overført til overført resultat -90.000 0 -90.000

Overført fra andelskapitalen 0 90.000 90.000

Egenkapital 1. januar 2020 3.270.000 4.064.557 7.334.557

Tilgang 120.000 0 120.000

Årets overførte overskud eller underskud 0 1.103.481 1.103.481

Afgang overført til overført resultat -90.000 0 -90.000

Overført fra andelskapitalen 0 90.000 90.000

3.300.000 5.258.038 8.558.038
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Noter

1. Særlige poster

Selskabets ejendom er i regnskabsåret solgt med en avance på 272 t.kr., der er indregnet i andre

driftsindtægter. Ejendommen blev i 2019 nedskrevet med 300 t.kr. ud fra en vurdering af forventet

salgspris efter omkostninger.

2020 2019

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 3.034.430 2.741.799

Pensioner 457.037 466.677

Andre omkostninger til social sikring 27.564 29.506

3.519.031 3.237.982

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 4 4

3. Grunde og bygninger

Kostpris 1. januar 3.681.132 3.681.132

Tilgang i årets løb -3.681.132 0

Kostpris 31. december 0 3.681.132

Af- og nedskrivninger 1. januar -944.980 -586.117

Årets af-/nedskrivninger -58.863 -358.863

Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver 1.003.843 0

Af- og nedskrivninger 31. december 0 -944.980

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 2.736.152

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 261.951 243.901

Tilgang i årets løb 0 18.050

Kostpris 31. december 261.951 261.951

Afskrivninger 1. januar -217.757 -160.823

Årets afskrivninger -38.176 -56.934

Afskrivninger 31. december -255.933 -217.757

Regnskabsmæssig værdi 31. december 6.018 44.194
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Noter

31/12 2020 31/12 2019

5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Tilgang i årets løb 50.000 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 50.000 0

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

Ejerandel Egenkapital Årets resultat

B2B Ejendomsinvest ApS, Vejen 100 % 39.010 -10.990

39.010 -10.990

6. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgang i årets løb 5.000.000 0

Kostpris 31. december 5.000.000 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 5.000.000 0

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på

105 t.kr. og en samlet restleasingydelse på 57 t.kr.

Ved leverandør, hvor andelshaverne afregner direkte, indestår B2B Bonus AmbA for andels-

havernes gæld til leverandøren, der pr. 31. december 2020 udgør 2.024 t.kr.

B2B Bonus AmbA · Årsrapport for 2020 16


