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rets resultat, der overføres til fondens
egenkapital, udgør 164,9 mio.kr.

Fondens egenkapital udgør ultimo 2008 1.267,1
mio.kr., hvoraf 531,7 mio.kr. er disponeret i form
af tilsagn om støtte, der endnu ikke er udbetalt.
Af de resterende 735,4 mio.kr. udgør den urørlige
kapital 73,5 mio.kr.

Fondens midler til støtte til ferieformål udgør
ultimo 2008 661,9 mio.kr.

Indfrielser af fondens lån

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 om
fondens støtte indebar for feriecentre og vandrer-
hjem, at fondens lån ikke kunne fortsætte på
uændrede vilkår.

Konkurrencestyrelsen har derfor i 2006 accepte-
ret, at et feriecenter kan indfri restgælden til fon-
den til markedsværdi opgjort efter det markeds-
økonomiske investorprincip. Fonden har også
accepteret denne løsningsmodel, og har tilbudt
fondens låntagere blandt feriecentre og vandrer-
hjem samme vilkår.

I 2008 er der i alt indbetalt 26,4 mio. kr. til ind-
frielse af lån. Da fonden har foretaget hensættelse
af lånenes fulde nominelle beløb, repræsenterer
indfrielser af lån en indtægt for fonden. Differen-
cen til de indfriede låns nominelle værdi udgør
39,1 mio. kr.

Øgede muligheder for støtte

Fonden modtog i 2008 51,9 mio. kr. af renteaf-
kastet af FerieKonto.

Statens andel af forældede og uhævede ferie-
penge er for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008
fastsat til 30 pct. For de forudgående 3 optjenings-
år udgjorde statens andel 54 pct.

Fonden gav i 2008 tilsagn om støtte på i alt
429,2 mio. kr., hvoraf støtte til ferieafholdelse for
vanskeligt stillede familier udgjorde 28,1 mio. kr.
Bevillingerne blev særlig store, fordi fonden mod-
tog dele af renteafkastet af FerieKonto samtidig
med at statens andel af de forældede og uhævede
feriepenge blev reduceret. Endvidere blev der
foretaget førtidige indfrielser af fondens lån.

Beretning

Å

GeoCenter Møns Klint.
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Forventninger til 2009

Folketinget vedtog i juni 2008 en ændring af ferie-
loven (lov nr. 480 af 17. juni 2008), hvorefter staten
i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011 inddrager
op til 200 mio. kr. af renteafkastet af FerieKonto.
Fonden forventer på denne baggrund ikke at
modtage renteafkast af FerieKonto i 2009.

Under forudsætning af forventede udbetalinger
af allerede bevilgede lån og tilskud, forventer
fonden i 2009 et underskud på ca. 54 mio. kr.,
heri ikke indregnet tilbagebetalinger af lån og 
tilskud.

Administrationen

Udgifterne til Arbejdsmarkedets Feriefonds
administration udgjorde i 2008 6,5 mio.kr. mod
6,1 mio.kr. i 2007.

En væsentlig del af løn- og personaleomkost-
ningerne medgår til behandling af ansøgninger
om støtte til ferieformål samt til opfølgning på
tidligere bevilget støtte.

Under administrationsomkostninger indgår
varetagelse af opgaver i forbindelse med opkræv-
ning af fondens tilgodehavender i henhold til
ferieloven, herunder:

n opkrævning af uhævet feriegodtgørelse

n opkrævning af værdien af ikke afholdt ferie 
med løn og ferietillæg

n modtagelse af uhævet feriegodtgørelse fra 
FerieKonto

n udbetaling af feriegodtgørelse til lønmodtagere
efter ferieårets udløb.

FerieKonto anvendes primært af arbejdsgivere,
der ikke er omfattet af en ferieoverenskomst og
derfor ikke anvender feriekort eller lignende for
de ansatte.

Alle arbejdsgivere, offentlige som private,
skal efter ferieårets udløb indbetale uhævede
feriepenge for såvel timelønnede som ansatte 
på funktionærvilkår til Arbejdsmarkedets Ferie-Den Gamle By. 
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fond, medmindre andet er aftalt via overens-
komst.

I 2008 blev der indbetalt 33,2 mio.kr. mod 28,3
mio.kr. i 2007.

Uhævet feriegodtgørelse fra FerieKonto udgjor-
de 96,2 mio.kr. i 2008 mod 59,9 mio.kr. i 2007.

Efter ferieårets udløb udgjorde den uhævede
feriegodtgørelse fra FerieKonto for optjeningsåret
2006 95,9 mio.kr. for 39.700 lønmodtagere. I 2007
var de tilsvarende tal for optjeningsåret 2005 58,9
mio.kr. for 35.700 lønmodtagere.

Den samlede indbetalte feriegodtgørelse på
FerieKonto-området udgjorde for optjeningsåret
2006 7.687 mio.kr. for 1.007.000 lønmodtagere.
Den uhævede feriegodtgørelse, der blev overført
til Arbejdsmarkedets Feriefond udgjorde således
1,25 pct. af de samlede indbetalinger.

Efter overførsel af statens andel udgjorde de
samlede indtægter fra uhævet feriegodtgørelse i
2008 i alt 89,7 mio.kr. mod 40,7 mio.kr. i 2007.
Ifølge ferieloven er der mulighed for, at Arbejds-
direktoratet under særlige omstændigheder kan
give lønmodtagere tilladelse til at få udbetalt

feriegodtgørelse efter ferieårets udløb. Herefter
udbetaler Arbejdsmarkedets Feriefond beløbet 
til lønmodtagerne. I 2008 er der således udbetalt
uhævet feriegodtgørelse for optjeningsåret 2006
og tidligere optjeningsår med et beløb på 7,3
mio.kr. Det tilsvarende beløb var 5,1 mio.kr. i
2007.

Efter refusion af statens andel udgjorde fondens
udgifter til udbetaling af uhævet feriegodtgørelse
efter ferieårets udløb i 2008 i alt 3,9 mio.kr. mod
2,4 mio.kr. i 2007.

Skov- og Naturstyrelsen.
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Tilskud i tkr. Lån i tkr.

Foreningen Familieferie, ferieafholdelse 2.536
Red Barnet, ferieafholdelse 595
Kirkens Korshær, ferieafholdelse 819
ASF - Dansk Folkehjælp, ferieafholdelse 9.444
Børneferieselskabet, ferieafholdelse 1.892
IOGT Danmark, ferieafholdelse 430
FamileNet Danmark, ferieafholdelse 1.130
Dansk Røde Kors, ferieafholdelse 2.733
Samvirkende Menighedsplejer, ferieafholdelse 3.642
Frelsens Hær, ferieafholdelse 2.725
KAB, ferieafholdelse 2.185
Fjord & Bælt, formidling 653
Fonden Dybbøl Banke, formidling 495
GeoCenter Møns Klint, formidling 819
VisitDenmark, formidling 3.000
Økomuseum Samsø, formidling 2.540
Den Gamle By, Århus, formidling 14.097
Slots- og Ejendomsstyrelsen, Kronborg, formidling 11.525
Friluftsrådet, formidling 4.490
Vestermølle Møllelaug, formidling 1.600
Kulturarvsstyrelsen, formidling 5.400
Tycho Brahe Planetarium, formidling 922
Museum Salling, formidling 1.274
Bangsbo Museum, formidling 2.138
Danmarks Industrimuseum, formidling 10.435
Skov- og Naturstyrelsen, København, formidling 2.375
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland, formidling 3.131
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm, formidling 3.549
Nationalmuseet, børnemuseum, formidling 965
Nordsøen Oceanarium, formidling 27.000
Zoologisk Have København, formidling 601 40.000
Handels- og Søfartsmuseet, formidling 40.000
Roskilde Museum, Danmarks Rockmuseum, formidling 40.000
Oplevelsescentret FÆNGSLET, formidling 80.000
Arbejdermuseet, tilgængelighed 25.483

TILSAGN OM STØTTE TIL FERIEFORMÅL I 2008

fortsættes næste side
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Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2008 givet til-
sagn om støtte til et samlet beløb på 429,2 mio.kr.,
der fordeler sig med 252,5 mio.kr. i lån og 176,7
mio.kr. i tilskud.

De af Arbejdsmarkedets Feriefond afgivne til-
sagn om støtte, der endnu ikke er anvist pr. 31.
december 2008 udgør 286,5 mio.kr. i lån og 245,2
mio.kr. i tilskud.

Tilskud i tkr. Lån i tkr.

Andelslandsbyen Nyvang, tilgængelighed 60
Skive Kommune, ridestier, tilgængelighed 1.300
Roskilde Kommune, “Skjoldungelandet”, tilgængelighed 9.490
Skov- og Naturstyrelsen, Thy, tilgængelighed 30.000
Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland, Mols Bjerge, tilgængelighed 29.438
Middelfart Kommune, Hindsgavl Dyrepark, tilgængelighed 8.300
I alt 176.728 252.483

TILSAGN OM STØTTE TIL FERIEFORMÅL I 2008 (fortsat fra side 8)
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Regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2008 for Arbejdsmarkedets
Feriefond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultat.

København, den 21. april 2009
BESTYRELSE

Aase Olesen Einar Edelberformand næstformand

Marie-Louise Knuppert Harald Børsting Peter Thorning

Ditte Christensen Thomas Philbert Nielsen Erik Vegeberg

Jens Anker Engelbrechtsen Axel Sløk Jeannette Ørsted

DIREKTION

Bodil Mogensen Torben Hinrichsen
adm. direktør økonomidirektør

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab forUbejdsmarkedets 
Feriefond.

Den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincip-
per med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl
eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grund-
laget og dokumentationen for 
de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling 
til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets
informationer som helhed er fyldestgørende.

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

DIREKTION

Torben Hinrichsen 
Direktør

BESTYRELSE

Poul Ulsøe Søren Balslev
Formand Næstformand

Lene Bak Per Christensen Birgitte Dember

Flemming Dreesen Annette Nordstrøm Hansen Lars Erik Jønsson

Marie-Louise Knuppert Jens Kragh Kim Møller Laursen

Kirsten Nissen Johnny Skovengaard Martin Teilmann

Agnete Thomsen 
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Vi har revideret årsrapporten for Arbejdsmarkedets Feriefond for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregn-
skabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt 
valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som
er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed
for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse
og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er pas-sende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 21. april 2009   
REVISION

KPMG AP I Statsautoriserede revisorer
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab           Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Torben Kristensen Anders Ladegaard
Statsaut. revisor Statsaut. revisor

REVISIONSPÅTEGNING
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ed henblik på at følge udviklingen i
god regnskabsskik er årsrapporten for 2008 aflagt
i overensstemmelse med årsregnskabsloven til-
passet fondens aktiviteter.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Fondens indtægter stammer fra renteindtægter
fra indestående i FerieKonto fratrukket admini-
strationsomkostninger for administrationen 
af FerieKonto. Endvidere består indtægter af
uhævede feriepenge efter ferieårets udløb den 
1. maj samt renteindtægter fra egen obligations-
beholdning og indestående.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkost-
ninger til det administrative personale, ledelsen,
kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.

Udlån til ferieformål

Udlån til ferieformål er optaget til lånenes mar-
kedsværdi. Markedsværdien fastsættes under
hensyntagen til debitorernes betalingsevne, og
det forhold at lånene som hovedregel er rente- 
og afdragsfrie og løber i 25 år. Med udgangspunkt
i lånenes markedsværdi foretages en værdiregu-
lering med årets udbetalte beløb med fradrag 
af erlagte afdrag og indfrielser, hvilket beløb
udgiftsføres i resultatopgørelsen. Den samlede

Anvendt regnskabspraksis

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet

af lov om fonde og visse foreninger eller 

årsregnskabsloven.

M

I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater
og fradragsposter.

nedskrivning til markedsværdi svarer til fondens
nominelle udlån.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelses-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskriv-
ning foretages lineært over aktivernes forventede
brugstid.

De forventede brugstider er:
Lejede lokaler 6 år
Driftsmateriel og inventar 5 år
EDB-hardware 3 år

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til markeds-
værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster
føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. Tilgodehavender består væsentligst
af tilgodehavende renter af obligationer.
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i tkr. Note 2008 2007

Årets resultat 164.915 165.325
Overtført til næste år 164.915 165.325

0 0

i tkr. Note 2008 2007

Tilskud til ferieformål (35.279) (49.677)
Værdiregulering af udlån til ferieformål 2 (21.249) 55.114
Administrationsomkostninger 3 (6.546) (6.098)
Feriegodtgørelse, udbetalt efter ferieårets udløb (7.340) (5.129)
Refunderet fra staten 3.398 2.773
Årets afskrivninger 5 (221) (204)

(67.237) (3.221)

Årets resultat 164.915 165.325

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Resultatopgørelse
F o r  1 . j a n u a r - 3 1 . d e c e m b e r

i tkr. Note 2008 2007

Renteafkast af FerieKonto 1 51.946 103.557
Uhævet feriegodtgørelse 129.429 88.255
Overført til staten (39.747) (47.507)
Renter af obligationer 39.122 35.096
Renter af bankindestående 6.188 2.876
Kursgevinst ved udtrækning og salg af obligationer 1.318 375
Urealiseret gevinst/tab på obligationer 6 20.062 (14.106)
Tilbagebetalte tilskud 7 23.834 0

232.152 168.546

INDTÆGTER
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Balance
P r . 3 1 . d e c e m b e r  2 0 0 8

i tkr. Note 2008 2007

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 5
Lejede lokaler 113 225
EDB 81 139

Materielle anlægsaktiver i alt 194 364
Finansielle anlægsaktiver 6
Obligationer 1.055.601 933.556

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.055.601 933.556
Anlægsaktiver i alt 1.055.795 933.920
Omsætningsaktiver
Udlån til ferieformål 4 0 0
Tilgodehavender 8 76.786 122.504
Likvide beholdninger 164.043 78.747

Omsætningsaktiver ialt 240.829 201.251
Aktiver i alt 1.296.624 1.135.171

AKTIVER

i tkr. Note 2008 2007

Egenkapital 9 1.267.086 1.102.171
Kreditorer og skyldige omkostninger 29.538 33.000
Passiver i alt 1.296.624 1.135.171

Eventual forpligtelser 10

PASSIVER

i tkr. 2008

Egenkapital 1. januar, jf. årsregnskab for 2007 1.102.171
Årets resultat 164.915
Egenkapital 31. december 1.267.086

Heraf udgør den urørlige kapital 73.430 tkr. (2007: 73.430 tkr.), og bevilgede ikke udbetalte lån og tilskud 531.729 tkr.
(2007: 187.039 tkr.). Der er således 661.927 tkr. (2007: 841.702 tkr.) til disposition for fremtidige bevillinger af støtte.

EGENKAPITALOPGØRELSE
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i tkr. 2008 2007

Årets resultat 164.915 165.325
Tilbageførsel af udgiftsførte ikke likvide bevægelser:

Værdiregulering af udlån 21.249 (55.114)
Kursregulering af obligationer (20.062) 14.106
Afskrivninger 221 204

Ændring i arbejdskapital 42.255 (52.216)
Pengestrømme fra driftsaktivitet 208.578 72.305

Køb af materielle anlægsaktiver (50) (159)
Årets udlån til ferieformål (47.667) (22.072)
Modtagne afdrag 26.418 77.186
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (21.299) 54.955

Årets køb af obligationer (148.364) (106.851)
Årets salg og udtræk af obligationer 46.381 34.388
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (101.983) (72.463)

Samlede pengestrømme 85.296 54.797

Ændring i likvide beholdninger 85.296 54.797
Likvide beholdninger pr. 1. januar 78.747 23.950
Likvide beholdninger pr. 31. december 164.043 78.747

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelse

           



Honorar til de valgte revisorer

4

Udlån til ferieformål
Udlånene, der normalt ydes med en løbetid på 
25 år, er rentefrie og afdragsfrie. Lånene er sikret
ved pant.

i tkr. 2008 2007

Udlån til ferieformål 
1. jan. 1.175.472 1.333.220

Årets udlån 47.667 22.072
Årets afdrag (26.418) (77.186)
Tab på udlån (39.062) (102.634)
Udlån til ferieformål 

nominel værdi pr. 31. dec. 1.157.659 1.175.472
Nedskrivning til vurderet

markedsværdi 1. jan. (1.175.472) (1.333.220)
Årets værdiregulering (21.249) 55.114
Regulering på tabte udlån 39.062 102.634
Nedskrivning til

vurderet markedsværdi 1.157.659 (1.175.472)
Udlån til ferieformål 

markedsværdi
pr. 31. dec. 0 0  

16

1

Renteafkast af FerieKonto
Beløbet udgør ifølge ferieloven renteafkastet af
den indestående feriegodtgørelse i FerieKonto
samt morarenter fra arbejdsgivere, der ikke 
har indbetalt rettidigt til FerieKonto fratrukket
omkostninger til administration af FerieKonto-
systemet.  

2

Værdiregulering af udlån til ferieformål
For regnskabsåret 2008 overføres til værdi-
regulering af udlån til ferieformål 21.249 tkr.
(2007: (55.114) tkr.) via resultatopgørelsen.

Værdireguleringen pr. 31. december 2008 udgør
herefter i alt 1.157.659 tkr. (2007: 1.175.472 tkr.).

3

Administrationsomkostninger
I posten indgår anskaffelse af kontormaskiner 
og edb-udstyr med 147 tkr. (2007: 20 tkr.). End-
videre indgår personaleudgifter med 2.809 tkr.
(2007: 2.641 tkr.), som fordeler sig således:

Fonden har i regnskabsåret gennemsnitligt be-
skæftiget 5 medarbejdere. (2007: 5 medarbejdere).

Noter til årsrapporten

i tkr. 2008 2007

Løn og pensionsbidrag 
til direktionen 989 955

Honorar til formanden 135 130
Løn og pension 

til medarbejdere 1.675 1.546
Udgifter til social sikring 10 10 

2.809 2.641

i tkr. 2008 2007

Samlet honorar, KPMG 247 213
Samlet honorar, AP I Stats-

autoriserede revisorer 42 39
Heraf andre ydelser 

end revision, KPMG 28 –
Heraf andre ydelser

end revision, AP I Stats-
autoriserede revisorer – –
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Markedsværdien fastsættes under hensyntagen
til debitorernes betalingsevne, samt at lånene
som hovedregel er rente- og afdragsfrie og løber 
i 25 år.
Arbejdsmarkedets Feriefond har pant i ejendom-
me vedrørende udlån på 1.154.894 tkr.

5

Materielle anlægsaktiver

6

Finansielle anlægsaktiver

7

Tilbagebetalte tilskud
I tilfælde af salg eller overgang til anden anven-
delse af et støttet projekt skal fondens tilskud 
tilbagebetales. Tilbagebetalingsforpligtelsen
reduceres med 10 pct. pr. hele kalenderår, der er
forløbet fra udbetalingstidspunktet.

Der er i 2008 tilbagebetalt 23,8 mio. kr. vedrøren-
de 5 feriecentre.

8

Tilgodehavender
I det anførte beløb indgår 76.524 tkr. (2007: 122.234
tkr.) vedrørende påløbne ikke forfaldne renter.

9

Egenkapital

Heraf udgør den urørlige kapital 73.430 tkr.
(2007: 73.430 tkr.)

10

Forpligtelser
Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond har,
ud over hvad der fremgår af dette års regnskab,
givet tilsagn om lån inden for et samlet ramme-
beløb på 286.483 tkr. (2007: 81.667 tkr.) og tilskud
inden for et samlet rammebeløb på 245.246 tkr.
(2007: 105.372 tkr.).

Arbejdsmarkedets Feriefond har indgået leje-
aftale vedrørende fondens domicil Hauser Plads
20, København K. Lejeaftalen, der er uden ret til
afståelse, kan opsiges i 2010. 2 års husleje udgør
ultimo 2008 ca. 0,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedets Feriefond har indgået aftale
med Arbejdsmarkedets Tillægspension om tek-
nisk-administrativ bistand vedrørende opkræv-
ning og udbetaling af uhævet feriegodtgørelse.
Aftalen kan gensidigt opsiges med et varsel på 
3 år. Administrationsudgifterne for 3 år udgør
ultimo 2008 ca. 4,2 mio.kr.

i tkr. 2008 2007
Egenkapital 1. jan. 1.102.171 936.846
Årets resultat 164.915 165.325
Egenkapital 31. dec. 1.267.086 1.102.171

i tkr. Lejede EDB I alt
lokaler

Kostpris 1. jan. 2008 640 491 1.131 
Årets tilgang 0 50 50
Årets afgang 0 0 0 
Kostpris 31. dec. 2008 640 541 1.181
Afskrivninger 1. jan. 2008 415 352 767
Årets afgang 0 0 0 
Årets afskrivninger 112 108 220 
Afskrivninger 31. dec. 2008 527 460 987
Regnskabsmæssig værdi

31. dec. 2008 113 81 194

i tkr. Nominelt Markeds-
værdi

Markedsværdi 
1. jan. 2008 959.280 933.556 

Årets tilgang 150.000 148.364 
Årets salg 0 0 
Årets udtrækninger (47.699) (46.381) 
Årets kursreguleringer 0 20.062 
Markedsværdi 

31. dec. 2008 1.061.581 1.055.601

                              




