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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2008 for Idrættens Analy-
seinstitut. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Årsrapporten for 2008 for Idrættens Analyseinstitut indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

København, den 15. maj 2009 
Direktør: 
     
     
     
     
Henrik H. Brandt     

Bestyrelsen: 
     
     
     
     
Mikkel Sarbo  Jens Jørgen Nygaard  Lone Friis Thing  
formand  næstformand   
     
     
     
     
Jens Troelsen   Morten Mølholm Hansen  Jens Sejer Andersen 
     
     
     
     
Laila Ottesen      
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i Idrættens Analyseinstitut 
Vi har revideret årsrapporten for Idrættens Analyseinstitut for regnskabsåret 1. januar 2008 - 31. december 2008 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Budgettal for 2008 er ikke omfattet af vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 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 re-
vision 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 in-
deholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor-
ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor interne kontroller, der er relevante for instituttets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et 
retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af instituttets interne kontrol. En revision omfat-
ter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udø-
vede 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 konklusi-
on. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af instituttets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af instituttets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2008 - 
31. december 2008 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af instituttets årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 
2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af Idrættens Analyseinstitut. 

Ledelsens ansvar 
Idrættens Analyseinstituts ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der 
tages skyldige økonomiske hensyn ved instituttets forvaltning. 

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. septem-
ber 2005, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Idrættens Analyseinstitut har etableret forret-
ningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå 
begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde.  
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Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konklu-
dere, at forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

København, den 15. maj 2009 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen   
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om instituttet 
Idrættens Analyseinstitut 
Kanonbådsvej 12 
1437 København K 

CVR:   27 78 25 15 

Telefon: 32 66 10 30 

Bestyrelse 
Mikkel Sarbo 
Jens Jørgen Nygaard 
Lone Friis Thing 
Jens Troelsen 
Morten Mølholm Hansen 
Jens Sejer Andersen 
Laila Ottesen 

Revisor 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Torben Kristensen 

Bank 
Danske Bank 
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Ledelsesberetning 

Beretning  

Årets aktiviteter 
Årsrapporten omfatter Idrættens Analyseinstituts (Idan's) fjerde fulde driftsår, for perioden 
fra 1. januar - 31. december 2008.  

Idan oplevede et fagligt særdeles tilfredsstillende år i 2008, ligesom det økonomiske resultat 
med et overskud på driften på 153.148 kr. vurderes som tilfredsstillende. 

Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang. 612.755 kr. 

I forhold til aktivitetsniveau og bemanding stiller økonomien krav om en stram budgetmæs-
sig styring. Idan havde ved udgangen af 2008 i alt seks fastansatte medarbejdere samt tre 
projektansatte freelance-analytikere og to studentermedhjælpere, hvilket var en stigning på 
en enkelt fastansat medarbejder i forhold til 2007.  

Idan har i løbet af få år udviklet sig til et centralt analyse- og vidensmiljø på den danske 
idrætspolitiske scene. Instituttet spiller en væsentlig rolle som formidler af idrætspolitisk 
indsigt og debat i Danmark og har desuden manifesteret sig som udgiver af selvstændige 
forskningsbaserede analyser og evalueringer på hidtil relativt uopdyrkede områder som 
kommerciel breddeidræt (fitness), professionel idræt, eliteidræt, idrætsvaner, idrætsrelateret 
iværksætteri, idræt og medier samt generel idrætspolitik. 

Udgivelser og projekter 
Idan udgav igen i 2008 en lang række rapporter og publikationer. De større projekter nævnes 
nedenfor: 

Opgaver for Team Danmark 
I perioden primo november 2007 til primo april 2008 evaluerede Idan Team Danmarks støt-
tekoncept 2005-2008. Evalueringsarbejdet mundede ud i en rapport, som Team Danmark 
offentliggjorde i maj 2008. Som aflægger af arbejdet fik Idan et solidt indblik i eliteidrættens 
hjemlige og internationale udfordringer, som kan udnyttes i fremtidige sammenhænge.  

I foråret 2008 rekvirerede Team Danmark desuden en evaluering af Team Danmarks forlæn-
gede ungdomsuddannelsesforløb. Af kapacitetsgrunde valgte Idan at alliere sig med Dan-
marks Evalueringsinstitut (EVA), der havde hovedentreprisen på opgaven, mens Idan leve-
rede sparring og baggrundsmateriale om Team Danmark og støttekonceptet.  

Bog: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi, 2007-2008 
Idan udarbejdede bogen som en rekvireret opgave i forbindelse med forskningsprojektet 
'Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi', der gennemføres 
af Creative Industries Research Centre Imagine ved Copenhagen Business School. Formålet 
med bogen, der har status af delrapport i projektet, er at placere, definere, kortlægge og ana-
lysere sportens rolle i oplevelsesøkonomien. Bogen udgør samtidig det hidtil mest ambitiøse 
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forsøg på at placere sportsøkonomisk analyse og debat som et område af væsentlig be-
tydning for aktørerne på idræts- og sportsområdet og for den idrætsrelaterede forskning og 
undervisning i Danmark. Bogen, der udkom i juni 2008, beskriver samspillet mellem 'stat, 
marked og civilsamfund' i den danske idrætssektor, og hvordan idrætsområdets delsektorer 
fungerer strukturelt og økonomisk. 

Bog: Dansk håndbold - bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser 
Bogen udkom på forlaget Bavnebanke som en udløber af projektet haandboldøkonomi.dk, 
der blev gennemført i 2006-2007. En række forfattere, analytikere og forskere skriver om 
dansk håndbold med senioranalytiker Rasmus K. Storm fra Idan som redaktør. Bogen var 
forsinket i trykken og udkom primo 2009. Dele af Idans research i idræt og oplevelsesøko-
nomi samt professionel håndbold og fodbold indgår i et ph.d.-projekt om professionelle 
sportsklubber, som gennemføres i 2009-2011 og som finansieres med 1/3 af Institut for Idræt 
og Biomekanik ved Syddansk Universitet. 

Sundhed for millioner, 2008-2009 
Idan videreførte med støtte fra TrygFonden sin satsning på forskning i fitness-sektoren med 
projektet 'Sundhed for millioner' om fitness-sektorens sundhedspolitiske potentiale. Som led 
i projektet gennemførtes i efteråret 2008 en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 
medlemmer af danske fitnesscentre, ligesom Idan i efteråret 2008 gennemførte en serie af 
kvalitative interviews med kommuner og fitnesscentre for at få kendskab til udfordringerne i 
forbindelse med målrettede partnerskaber på kommunalt niveau. Projektets afsluttende afrap-
portering sker med udgivelsen af to rapporter samt gennemførelse af en konference i som-
meren 2009. Dele af researchen til 'Sundhed for millioner' indgår i et ph.d.-projekt, der løber 
i årene 2008-2010, og som finansieres med 1/3 af Institut for Idræt og Biomekanik ved 
Syddansk Universitet. Tilskuddet fra TrygFonden er indtægtsført med 4/5 i 2008.  

Idan gennemførte i 2007-2008 desuden en evaluering af DGI's satsning på foreningsdrevne 
fitnesscentre. Evalueringen udkom primo 2008.  

Breddeidrætsudvalget, 2007-2008 
Idan fungerede i hele 2008 som en selvstændig del af Kulturministeriets sekretariat for Kul-
turministeriets Breddeidrætsudvalg. Idan har sammenfattet mødereferater og skriftlige oplæg 
samt udarbejdet og løbende revideret en lang række af de debatpapirer og udkast til kapitler, 
der har dannet det faglige grundlag for rapporten. Kulturministeriet offentliggjorde rapporten 
i to bind på tilsammen godt 560 sider i marts 2009. Som led i sekretariatsarbejdet arrange-
rede Idan konferencen 'Idræt, sundhed og sociale faktorer' i København den 26. februar 
2008. Konferencen samlede 340 deltagere. Arbejdet med Breddeidrætsudvalgets rapport har 
tilført Idan en bred idrætspolitisk viden og erfaring, som vil komme instituttet til gavn i an-
dre sammenhænge. 
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Kommunal idrætspolitik i Danmark, 2006-2009 
Idan var som led i betingelserne for instituttets etablering forpligtet til at købe forskning for i 
alt 2,25 mio. kr. hos Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved 
Syddansk Universitet. CISC har i den forbindelse gennemført et større forskningsprojekt om 
kommunal idrætspolitik for Idan og udarbejdet en række tilhørende analyser og notater, som 
Idan løbende har udgivet. Samarbejdet udløb formelt i 2008, men blev først afsluttet i marts 
2009 med udgivelsen af bogen 'Nye stier i den kommunale idrætspolitik'. I 2008 udgav Idan 
som led i samarbejdet med CISC rapporten 'Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse'.  

Følgende større udgivelser er udkommet i tilknytning til samarbejdet med CISC: 

• Foreningsidrætten i Danmark – udvikling og udfordringer (april 2006) 

• Dansk Idrætspolitik – mellem frivillighed og statslig styring (april 2006) 

• Kommunal idrætspolitik – mellem folkeoplysning og velfærd (december 2006) 

• Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse (oktober 2008) 

• Nye stier i den kommunale idrætspolitik (marts 2009). 

Idrættens iværksættere -– teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor, 
2008-2009 
Idan analyserede i 2008 den sportsrelaterede iværksætterkultur i Danmark. Projektet identifi-
cerede en række sportsrelaterede iværksættere med særlig vægt på moderne teknologi og 
mundede gennem virksomhedsportrætter og interviews ud i en samlet analyse af potentialer 
og barrierer for at udvikle danske idrætsrelaterede produkter og virksomheder. Projektrap-
porten udkom i marts 2009, og Idan er i dialog med forskellige samarbejdspartnere om en 
videreførelse af projektet. 

Danskernes motions- og sportsvaner 2007 
Rapporten 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007' udkom i juni 2008 som den første 
afrapportering af den hidtil største kortlægning af danskernes sports og motionsvaner, som 
Idan har koordineret med økonomisk støtte fra Danmarks Idræts-Forbund, Lokale- og An-
lægsfonden, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Kulturministeriet, Friluftsrådet, Dansk 
Firmaidrætsforbund, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og Team Danmark. Ho-
vedparten af den økonomiske støtte fra interessenterne er indtægtsført i 2007 og 2008, dog 
overføres et udestående på 80.000 kr. fra en enkelt interessent til 2009. Projektet videreføres 
i Idan-regi som et permanent forskningsområde, og i løbet af 2009 udgiver Idan en opføl-
gende publikation med arbejdstitlen 'Sport og motion i danskernes hverdag'. Desuden har, 
Idan indgået aftale med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet om et 
ph.d.-projekt, som løber i årene 2009-2011 med 1/3 finansiering fra SDU.  
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Formidlingsindsatsen 
Idan har i kraft af egne projekter og rekvirerede opgaver i instituttets første leveår efterhån-
den opbygget en særdeles omfattende viden om dansk idrætspolitik og befolkningens idræts-
vaner samt om idrættens tiltagende professionalisering og kommercialisering.  

Idan har på få år udviklet sig til et centralt videns- og forskningsmiljø i dansk idræt. Institut-
tet modtager dagligt henvendelser og forespørgsler fra medier og andre interesserede, lige-
som hjemmesiden idan.dk med tilhørende vidensbank benyttes flittigt af studerende samt 
aktører i det 'idrætspolitiske' miljø i Danmark. Idan.dk havde i 2008 i alt 80.049 besøg på 
hjemmesiden, hvilket var en fremgang på 47 procent i forhold til 2007. Nyhedstjenesten med 
nyhedsbreve og nyhedsmail havde ca. 1.800 abonnenter ultimo 2008.  

Endnu et formidlingstiltag var konferencen 'OL i Kina – medaljens pris', som Idan arrange-
rede sammen med Play the Game og Update på Institut for idræt ved Aarhus Universitet den 
2.-3. juni 2008. 

Det kræver mange ressourcer at udbygge og vedligeholde Idans empiriske materiale fra 
forskellige undersøgelser, vidensbanken samt den daglige nyhedstjeneste på idan.dk. Idans 
medarbejdere er desuden efterspurgte som oplægsholdere og undervisere, og det er klart en 
prioritering at få tilført yderligere ressourcer til formidlingsområdet, hvis økonomien i frem-
tiden tillader det.  

Forventet udvikling i regnskabsåret 2009 
I 2009 budgetterer Idan med et underskud i størrelsesordenen 500.000 kr., såfremt den nuvæ-
rende grundbevilling fastholdes uændret fra sommeren 2009. Instituttet er i løbende dialog 
med en lang række samarbejdspartnere om fremtidige rekvirerede opgaver eller tilskud til 
projekter, som instituttet har det faglige grundlag til at løse. Idan forventer derfor, at der i 
løbet af 2009 tilgår rekvirerede opgaver, som i begrænset omfang kan forbedre det økonomi-
ske resultat. I forhold til aktivitetsniveauet, instituttets faglige ekspertise og den rolle, som 
Idan efterhånden udfylder i det samlede idrætspolitiske billede i Danmark, er instituttets 
økonomiske situation ikke tilfredsstillende på længere sigt. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2008 
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Årsregnskab for 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 
28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets 
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet 
efter aktiviteter. 

Balancen 

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

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider: 

  
Driftsmateriel og inventar 3-4 år 
   

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imø-
degåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse  

 Note 2008 
Budget 
2008 2007      

Indtægter     
Tilskud, Kulturministeriet  4.456.000 4.190.000 3.942.500 
Øvrige indtægter 1 1.253.012 1.352.190 677.513 
Renteindtægter  50.430 0 37.873      
Indtægter i alt  5.759.442 5.542.190 4.657.886      
     
Omkostninger     
Rejser og repræsentation 2 125.092 130.000 124.617 
Bestyrelse 3 391.913 395.475 257.047 
Administration 4 540.174 707.000 535.389 
Informationsomkostninger 5 130.435 85.000 59.847 
It-omkostninger 6 196.799 225.000 184.407 
Løn, pension m.v. 7 3.750.626 3.440.407 2.682.144 
Køb af analysearbejder 8 360.246 250.000 531.480 
Afskrivninger 9 109.728 80.000 60.933 
Finansielle omkostninger  1.281 3.000 0      
Omkostninger i alt  5.606.294 5.315.882 4.435.864      
Årets resultat  153.148 226.308 222.022      
     
Disponering     
Overført til egenkapital  153.148 226.308 222.022      
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Balance  
 

Note 
31/12 
2008 

31/12 
2007     

AKTIVER    
Materielle anlægsaktiver    
Driftsmateriel og inventar  81.548 153.185     
Materielle anlægsaktiver i alt   81.548 153.185     
    
Omsætningsaktiver    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender  117.534 713.731 
Forudbetalte omkostninger  22.000 0 
Tilgodehavende moms  51.821 0     
Tilgodehavender i alt   191.355 713.731     
    
Likvide beholdninger  2.451.280 719.587     
Omsætningsaktiver i alt  2.642.635 1.433.319     
AKTIVER I ALT  2.724.183 1.586.504     
    
PASSIVER    
Egenkapital    
Egenkapital, primo  459.607 231.437 
Overført resultat  153.148 222.022     
Egenkapital i alt  612.755 453.459     
    
    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Mellemregning DIF  1.166.524 505.589 
Forudbetalt tilskud  324.249 315.750 
Skyldig feriepengeforpligtelse  316.726 238.373 
Skyldig moms  0 11.690 
Anden gæld  303.929 61.643     
Gældsforpligtelser i alt  2.111.428 1.133.045     
PASSIVER I ALT  2.724.183 1.586.504     
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Noter 

 2008 
Budget 
2008 2007     

1 Øvrige indtægter 
Foredrag, artikler, salg af rapporter 103.213  90.000  98.453  
Medfinansiering af projekter 0 140.000  166.667  
Honorar for analyser mv. 1.134.465  1.122.190 408.010  
Forsendelse 15.334           0 4.383      
Øvrige indtægter i alt 1.253.012 1.352.190 677.513     
    

2 Rejser og repræsentation 
Rejser/transport 111.774  100.000  91.832 
Repræsentation 3.032  15.000  5.536 
Seminarer m.v. 10.286  15.000  27.249     
Rejser/repræsentation i alt 125.092 130.000 124.617     
    

3 Bestyrelse 
Honorar 367.802 327.475  194.654 
Møder/fortæring/ophold 13.145  25.000  40.230 
Transport 10.080  35.000  19.120 
Kørsel egen bil 886  8.000  3.043     
Bestyrelse i alt 391.913 395.475 257.047     
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 2008 
Budget 
2008 2007     

4 Administration 
Personaleomkostninger 48.318  50.000  30.721 
Efteruddannelse 20.000 30.000  0 
Forsikringer 18.975  20.000  14.338 
Regnskabsassistance 38.176  40.000  23.454 
Revision 23.711  32.000  15.732 
Småanskaffelser/kontorhold 23.914  40.000  47.213 
Porto 14.408  40.000  23.660 
Tryksager, brevpapir m.v. 52.230  100.000  104.127 
Husleje 179.190  170.000  136.581 
Møbler/inventar 20.064  40.000  10.174 
Telefon 83.716  80.000  71.141 
Stillingsopslag, annoncering 0  25.000  31.721 
Fotokøb 17.472  40.000  26.527     
Administration i alt 540.174 707.000 535.389     

5 Informationsomkostninger 
Abonnementer 84.219                                80.000  52.860 
Bogkøb 46.216  5.000  6.987     
Informationsomkostninger i alt 130.435 85.000 59.847     
    

6 It-omkostninger 
Visuel profile/e-nyhedsbrev 18.160  25.000  39.818 
Hardware 0  0  9.120 
CMS-system 0  0  41.331 
CRM-database, vedligeholdelse 107.079  100.000  31.984 
Hosting, service 71.560  100.000  62.154     
It-omkostninger i alt 196.799 225.000 184.407     
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 2008 
Budget 
2008 2007     

7 Løn, pension m.v. 
Løn m.v. 3.198.107  3.440.407  2.313.152 
Pension 474.166  0  314.072 
Regulering af feriepengeforpligtelse 78.353  0  54.920     
Løn, pension i alt 3.750.626 3.440.407 2.682.144     
    

8 Køb af analysearbejder 
Kommunalprojekt 240.400  250.000  523.980 
Kina - Seminar 3.831 0 0 
Rekvirerede undersøgelser 116.015  0  7.500     
Køb af analysearbejder i alt 360.246 250.000 531.480     
    

9 Driftsmateriel og inventar 
Anskaffelsessum, 1. januar 2008 299.847  
Årets tilgang 35.332    
Anskaffelsessum, 31. december 2008 335.179   
Akkumuleret afskrivning, 1. januar 2008 143.903  
Årets afskrivning 109.728    
Akkumuleret afskrivning, 31. december 2008 253.631   
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008 81.548    
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