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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 for Film6000. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 

forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, 

den finansielle stilling samt resultat. 

 

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningerne omhandler samt at det modtagne driftstilskud er fra Det Danske Filminstitut er anvendt 

sparsommeligt til formålet. 

 

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Kolding, den 30. marts 2021 

 

I bestyrelsen 

 

 

________             ___  __                    ____ _________          _____          _          ____ 

Lise Jelsbak, formand Sigrid Bolet, sekretær  

 

_________             __            _          _____ ______________          __                    ___ 

Svend Poulsen, kasserer  Naja Andergren Johansen                     

 

____________  _                                _ ___ ___________          __                    ______ 

Søren Nielsen Robert Veilis 

 

_____________                                 _ __ _ 

Hans-Jørgen Bøgesø 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

Til ledelsen i Film6000 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Film6000 for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter 

resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 

2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 38 - 41. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 

31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

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 Kulturministeriets bekendtgørelse om driftstilskud. 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 internationale etiske regler for 

revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 

vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Uden at modificere vor konklusion før vi opmærksom på årsregnskabets note 1, hvor at det fremgår at 

foreningen p.g.a. coronarestriktioner i perioder i 2020 været helt eller delvist lukket. Samtidig har den 

tilknyttede restaurationsvirksomhed ikke kunnet betale for husleje og forbrug, og efterfølgende er blevet 

tvangsopløst. 

Som følge heraf kan der være usikkerhed om foreningens evne til at forsætte driften. Foreningen har 

fremlagt budgetter for 2021, som udviser et mindre overskud og forventer fremtidige positive 

driftsresultater. Der arbejdes endvidere på at får restauranten udlejet igen. 
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Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed udarbejdet under forudsætning af forsat drift.  

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revision  

Foreningen har i overensstemmelse med kulturministeriets ”bekendtgørelse om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet” som sammenligningstal i 

resultatopgørelsen modtaget budgettal. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været 

underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

stemmelse 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. Desuden påses, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. 

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 års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 

likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 

udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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, samt standarderne for offentlig revision jf. Kulturministeriets 

bekendtgørelse om driftstilskud, 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 
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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 fort-

sat 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 tilstræk-

kelige, 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 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 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. 

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  

 

UDKAST



Sønderup og Partnere A/S, Sydbanegade 2B¹, 6000 Kolding 
5 

 

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 kravene i årsregnskabslovens. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Ledelsen er også ansvarlig for; at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 

driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 

etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.  

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 

juridisk-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 relevante bestemmelser 

i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-

støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er 

omfattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-

ninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 
Kolding, den 30. marts 2021 

Sønderup & Partnere A/S 
Registrerede revisorer FSR 
CVR nr. 27 90 50 72 

 

 

Palle Lysbjerg   Jette Jensen 
registreret revisor   registreret revisor 
MNE 18078    MNE 12574 
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LEDELSESBERETNING  

 

Virksomhedens hovedaktivitet 

Film6000 er stiftet i 1999 med det formål, at styrke filmmiljøet og interessen for film i Kolding City, blandt 

andet ved at drive en offentligt café-biograf efter art-cinema principperne. Dette er sket gennem mange år, 

hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft. 

 
Siden 2005 har Film6000 af Kolding Kommune forpagtet Filmens Hus i Nicolai-komplekset og driver i dag to 

biografsale med daglige filmforevisninger. Husets café er videreforpagtet til en privat restauratørvirksomhed. 

Foreningens indtægter kommer således væsentligst fra billetsalg til film og arrangementer samt forpagt-

ningsafgift fra caféen. 

 
Som følge af Film6000’s vedtægtsbestemte almene formål er foreningen fritaget for skat. 

 

Udviklingen i foreningens aktiviteter 

Film6000´s drift af Nicolai Biograf og Café holdes på et fortsat højt kvalitets- og aktivitetsniveau. Der blev i 

løbet af 2020 kørt næsten 1.500 forestillinger, vist ca. 210 filmtitler, gennemført en lang række sær- 

arrangementer og solgt i alt 14.174 billetter. Der er et højt niveau på trods af restriktioner og nedlukninger 

pga. Covid-19. Der er stabilitet i salg af firmaarrangementer og reklamer. Caféen opsagde d. 24. juni 2020 

deres forpagtning med virkning d. 30. juni 2021.  

Første nedlukningsperiode blev brugt til at opdatere det tekniske udstyr og renovere lokalerne både i strue- 

plan og på første sal.  

 

Der er en trofast kerne af frivillige til at løse de mange aktiviteter, der er forbundet med at drive biograf, og 

der kommer løbende nye til, der erstatter en naturlig afgang. I administrationen har virksomhedspraktikanter 

og studerende i praktik suppleret den daglige ledelse. 

 
Medlemstallet faldt en smule i 2020 pga. Covid-19 og tæller nu ca. 425 medlemmer.  

 

Usædvanlige forhold 

Der har i løbet af året ikke indtruffet andre forhold udover Covid-19 og opsigelse af forpagtningen af Caféen. 

 

Vigtige begivenheder indtruffet efter regnskabets afslutning 

Nicolai Spisehus, der forpagter Caféen, er p.t. under tvangsopløsning ved Erhvervsstyrelsen.  
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Den forventede udvikling 

Det er bestyrelsens forventning, at det høje aktivitetsniveau og billetsalg fastholdes i 2021.  

 

Foreningens organisation og videns ressourcer i organisationen 

Der er godt 100 frivillige i organisationen, der ledes af en lønnet daglig leder. Den daglige ledelse er løbende 

suppleret med ulønnet virksomhedspraktikant(er) og studerende i praktik. 

 

Særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici 

Biografen er veldrevet og teknisk opdateret. Likviditeten er under pres pga. af manglende indtægter fra 

Cafèen og usikkerhed omkring omkostningskompensationen fra Erhvervsstyrelsen.  

Biografen er fortsat afhængig af et tilskud som kunstbiograf og mindre projektstøttebeløb for at kunne holde 

det høje kvalitets- og aktivitetsniveau.  

 

Årets resultat og overskudsdisponering 

Film6000 modtog i 2020 Art Cinema støtte på 300.000 kr. fra Det Danske Filminstitut og ca. 80.000 kr. i 

tilskud fra Europa Cinema. Årets resultat viser et underskud, der dækkes af egenkapitalen og forventes 

dækket af omkostningskompensation fra Erhvervsstyrelsen.  
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                                                            RESULTATOPGØRELSE 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 

   Budget 2020 Realiseret Realiseret 

NOTE   (ej revideret) 2020 2019 

 
   Nettoomsætning  1.880.300 1.651.413 1.934.234 

     Produktionsomkostninger   -1.758.000 -1.447.066 -1.592.004 

 Bruttoresultat i alt 122.300 204.347 342.230 

 
 Øvrige omkostninger 

  Distributionsomkostninger   -55.000 -33.422 -43.823 

  Administrationsomkostninger  -236.000 -446.368 -218.085 

  Øvrige omkostninger i alt   -291.000 -479.790 -261.908 

 
  RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (BIOGRAFDRIFT)   -168.700 -275.443 80.322 

 
Medlemsvirksomhed 

  Andre driftsindtægter   75.000 65.480 71.760 

  Andre driftsomkostninger   -12.000 -16.570 -5.820 

  Medlemsvirksomhed i alt   63.000 48.910 65.940 

 
 DRIFTSRESULTAT (BIOGRAF OG MEDLEMMER)  -105.700 -226.533 146.262 

 
  Finansielle poster   

  Finansielle omkostninger  -5.000 -2.966 -4.882 

  Finansielle poster i alt  -5.000 -2.966 -4.882 

 
  Hensat til opgradering af anlæg  0 -64.000 

   
  ÅRETS RESULTAT  -110.700 -229.499 77.380 

 

  Foreslås overført til egenkapitalen  
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 

 

AKTIVER  

NOTE                                                                                                                      2020 2019 

  Anlægsaktiver 

  Driftsmidler, anskaffelsessum   650.524 650.524 

  Akkumulerede afskrivninger   -647.987 -642.908 

  Anlægsaktiver i alt   2.537 7.616 

 

  Omsætningsaktiver 

  Kassebeholdning   6.155 25.816 

  Indestående Middelfart Sparekasse  827 432.958 

  Tilgode moms  28.995 0 

  Tilgodehavender og periodiseringer   112.567 114.030 

  Omsætningsaktiver i alt   148.544 572.804 

 

  AKTIVER I ALT   151.081 580.420 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 
 

PASSIVER              

NOTE                                                                                                                2020 2019 

  Egenkapital 

  Egenkapital, primo   328.992 251.612 

  Årets resultat   -229.499 77.380 

  Egenkapital i alt   99.493 328.992 

 

  Hensat til opgradering af anlæg  0 64.000 

 

  Kortfristet gæld 

  Skyldige omkostninger   49.388 182.760 

  Skyldig moms   0 2.468 

  Depositum   2.200 2.200 

  Kortfristet gæld i alt   51.588 187.428 

 

  PASSIVER I ALT   151.081 580.420 
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NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 

 
    2020 2019 

1 Usikkerhed om going concern 

På grund af Coronarestriktioner har foreningen i perioder i 2020 været helt eller delvist lukket.  

Samtidig har den tilknyttede restaurationsvirksomhed ikke kunnet betale for husleje og forbrug, og er 

efterfølgende blevet tvangsopløst. 

Som følge heraf kan der være usikkerhed om foreningens evne til at fortsætte driften. Foreningen har 

fremlagt budgetter for 2021, som udviser et mindre overskud og forventer fremtidige positive 

driftsresultater. Der arbejdes endvidere på at få restauranten udlejet igen. 

Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed udarbejdet under forudsætning af fortsat drift. 

 

 

          

2 Sikkerhedsstillelse og garantier 

 Der er afgivet bank/sparekassegaranti som sikkerhed for følgende: 

   Kolding Kommune for betaling af forpagtnings- & forbrugsafgifter                     100.000    100.000 

 FAFID for betaling af filmleje                                                                                       30.000 30.000 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Regnskabsgrundlag 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til klasse A virksomheder i årsregnskabsloven 

og god regnskabsskik. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 
Periodisering 

Alle regnskabsposter er periodiseret således, at regnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende 

regnskabsåret uanset betalingstidspunktet. Periodiseringerne er baseret på et skøn i de tilfælde, hvor der 

endnu ikke foreligger en endelig opgørelse, bl.a. på forbrugsopgørelser, og andre fællesudgifter med hhv. 

Kolding Kommune og Nicolai Café. 

 
Klassifikation 

Nettoomsætning, produktions-, distributions- og administrationsomkostninger vedrører udelukkende driften 

af biografen samt indtægter i forbindelse med forpagtning af caféen, herunder dækning af deres andel af 

etablerings- og fællesudgifter. 
 
Andre indtægter og andre omkostninger vedrører udelukkende medlemsvirksomheden. 

 
Anlægsaktiver 

Investering i teknisk anlæg (driftsmidler) afskrives lineært over 3-10 år med kr. 0 i scrapværdi. 

Inventar afskrives lineært over 2-5 år med kr. 0 i scrapværdi. 
 
Alle småanskaffelser under kr. 14.100 er udgiftsført i regnskabet. 

 
Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender er i regnskabet optaget på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgode-

havender. 

 
Skat og moms 

Film6000 er ikke skattepligtig. Foreningen er momsregistreret med halvårlig afregning. 

 
Anden gæld 

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi. 
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SPECIFIKATIONER 

         2020 2019 

 1 Nettoomsætning 

  Billetsalg   750.684 1.023.508  

Øvrige indtægter   80.345 156.568  

Kiosksalg   9.629 22.540  

Forpagtnings- & forbrugsindtægt fra Caféen  362.194 404.462  

Modtaget tilskud     

Tilskud fra Det Danske Filminstitut   315.000 275.000  

Tilskud Europa Cinemas  82.531 52.156 

Kompensation Corona   51.030 0 

Nettoomsætning i alt   1.651.413 1.934.234 

 

 2 Produktionsomkostninger 

Filmleje m.v.   429.293 559.467  

Småanskaffelser under 14.100 kr.   11.860 39.038 

Vedligeholdelse af anlæg m.v.   120.519 87.346 

Afskrivninger, driftsmidler og inventar  5.079 5.079 

Arrangementer, Filmens hus   51.681 82.838 

Rengøring og husleje incl. forbrug   322.699 306.551 

Honorar til den daglige leder   471.087 482.100 

Løn-tilskud   0 -37.125 

Personalearrangementer   34.848 66.710 

Produktionsomkostninger i alt   1.447.066 1.592.004 

  

 3 Distributionsomkostninger 

Programmer   28.240 36.640 

Annoncer   2.259 5.903 

Øvrig markedsføring   2.923 1.280 

Distributionsomkostninger i alt   33.422 43.823 
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 4 Administrationsomkostninger 

Repræsentation, gaver og blomster   2.822 1.278 

Kontingenter, abonnementer, blade og gebyrer   87.736 73.680 

Kassedifferencer, gevinst/tab   1.406 -467 

Revision og regnskabsmæssig assistance   44.800 31.000 

Bogføringsassistance   8.640 8.640 

Forsikringer  28.567 32.492 

Kontorhold   25.519 9.006 

Telefon og internet   47.851 45.607 

Deltagelse i Filmtræf, incl. kørsel mv.   16.186 9.072 

Hensat til tab på debitorer   182.841 7.777 

Administrationsomkostninger i alt   446.368 218.085 

 

 5 Andre indtægter (medlemsvirksomhed) 

  Medlemskontingenter   65.480 71.760 

  Andre indtægter (medlemsvirksomhed) i alt   65.480 71.760 

 

 6 Andre udgifter (medlemsvirksomhed) 

  Porto   490 439 

  Mødevirksomhed, bestyrelse og generalforsamling   16.080 5.381 

  Andre udgifter (medlemsvirksomhed) i alt   16.570 5.820 

 

 7 Momsafstemning 

  Saldo pr. 01.01.2020  -2.468 331 

  Udgående moms   -308.141 -400.150 

  Indgående moms   341.716 368.400 

  Afregnet moms i 2020   -2.112 28.951 

  TILGODE / - SKYLDIG   28.995 -2.468 

 

  Refusion / - afregnet moms 2. halvår   32.794 -9.958 

  Efterangivelse for regnskabsåret (tilgode / - skyldig)   -3.799 7.490 

  Afstemt til regnskab (tilgode / - skyldig)   28.995 -2.468 

UDKAST


