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I sommer kom vi forrygende fra start med implementeringen af beskæftigelsesreformen, og
i efteråret blev den længe ventede dagpengereform vedtaget. Med en bred politisk aftale er
der sikret en langsigtet løsning. Det er vigtigt, for så kan vi som a-kasse koncentrere os om
det, vi er sat i verden for: at få akademikere i arbejde.
Dagpengereformen er en broget buket, der desværre også indeholder en del tidsler. Skal vi
tage det gode først, så lempes muligheden for at modtage supplerende dagpenge, og reglen
om modregning af overskydende timer bortfalder. Begge dele gavner vores ledige medlemmer. En ting, der til gengæld ikke gavner nogen, er, at dimittendsatsen sættes ned. Hvis man
forringer dagpengesystemet for dimittenderne, risikerer man, at de aldrig melder sig ind
og dermed ikke kommer til at bidrage til det fælles system. Den besparelse kan på sigt vise
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sig at blive meget dyr.
Ambitionen om et fremtidssikret dagpengesystem virker også svag, når man ikke gør noget

Christian Peter Hansen
(Den danske Landinspektørforenings medlemsområde)

let have tilgodeset ved at øge a-kassernes muligheder for at lave tillægsforsikringer.
Når det så er sagt, så går vi naturligvis på med krum hals, løfter opgaven og får skabt mere
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end det bedste inden for de nye rammer. Samtidig fortsætter vi selvfølgelig den gode dialog
og kommer med nye konstruktive indspark i den politiske debat.
Vi er en medlemsorganisation, og det forpligter. Det afspejler sig i vores strategi for 2016 og

HR og strategi
Marketing og komm.
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2017, som er blevet til i et tæt parløb mellem ledelsen og bestyrelsen. Med den nye strategi
har vi skabt et solidt fundament for de kommende års arbejde. Vi vil være et forbillede. Det
skal være let at være medlem af Akademikernes A-kasse, og vi vil få akademikere i job. Det
er kerneopgaven for os. Nu og i fremtiden.
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2016 - 2017:
STRATEGIEN ER KLAR

DOBBELT OP
PÅ SPARRING

I sidste halvdel af 2015 lagde vi strategien for 2016-17, og den er ambitiøs. Vi vil fortsat

1. juli trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Her i Akademikernes A-kasse var vi klar

være et forbillede, det er vores vision. Vi vil yde vores medlemmer en service, der overstiger

fra start. Der var benzin på bilerne, cyklerne var smurt, og konsulenterne var klædt på til

deres forventninger. Vi vil ikke bare være tidssvarende, vi vil gå forrest og definere frem-

at deltage i de mange fællessamtaler med de ledige medlemmer og jobcentrene. Internt

tiden. Vi vil være den bedste a-kasse. Intet mindre.

var vi også klar til at tage os af den del af fællessamtalerne, som repræsentanter fra andre
a-kasser afholder med os som anden aktør. Lokalerne stod nymalede og indbydende og it-

Vores
mission

Derfor skal det være nemt at være medlem af Akademikernes A-kasse. Dagpengene skal

systemerne var på plads.

udbetales til tiden, spørgsmål skal besvares hurtigt, kompetent og fyldestgørende, så det leVi får
akademikere
i job

dige medlem kan koncentrere sig om sin jobsøgning. Alt sammen skal det bidrage til vores

Som ambitiøs a-kasse har vi valgt at gå fuldt og helt ind i processen. Det ledige medlem

overordnede og løbende målsætning, vores mission, at få ledige akademikere i job.

er i centrum, og det vigtigste er stadig at få medlemmerne i job hurtigst muligt. Den kon-

Helt tæt på
Som moderne a-kasse ønsker vi både at være
tæt på vores ledige medlemmer og på vækstområderne og virksomhederne.
Akademikernes A-kasse er nu repræsenteret i
København, Roskilde, Aarhus, Odense, Aalborg,
Esbjerg, Herning og Vejle.

struktive tilgangsvinkel har båret frugt, og både medlemmerne og jobcentrene kommer
Succes på dette område vil styrke vores image og generere yderligere medlemsfremgang,

med positive tilbagemeldinger. Et medlem udtrykte således, at hun havde frygtet, at den

der igen vil gøre os i stand til at iværksætte nye jobskabende tiltag. Derfor er det et mål at

nye model med fællessamtaler ville resultere i dobbelt op på kontrol, men at det til hendes

blive den a-kasse, der har den største medlemsfremgang.

lettelse og glæde havde vist sig, at der i virkeligheden var tale om dobbelt op på sparring.
Medlemmets ord sammenfatter på mange måder vores egen oplevelse. Jobcentrenes og
a-kassens forskellige kompetencer supplerer hinanden til gensidig fordel, hvilket i sidste

Bedste
a-kasse
Største
medlemstilgang

Vores målsætninger
Højeste
jobeffekt
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instans kommer det ledige medlem til gavn.
Også på lokalt plan går det godt. Vi åbnede i 2015 nye kontorer i Vejle og Herning for at
være tæt på medlemmerne og de lokale arbejdsmarkeder. Vi tror på, at lokal tilstedeværelse
og nærhed er vejen til jobskabelse.

55

KAMPAGNE

HVERVNING

Unik app
til jobsøgning

DEN FORETRUKNE A-KASSE
FOR HØJTUDDANNEDE

BEDST BLANDT
DE STØRSTE

Året 2015 var kendetegnende ved, at mere end 13.000 studerende valgte Akademikernes

I 2015 havde vi samlet set en vækst på 10.680 medlemmer. Det svarer til en stigning på 5,5

I juni 2015 lancerede vi en ny gratis app. Her har

A-kasse som deres a-kasse.

pct. i forhold til året før. Alene antallet af studiemedlemmer voksede med 4.057. Det svarer

vi samlet de bedste og mest afprøvede redskaber til

til en stigning på over 20 pct.

succesfuld jobsøgning i app’en JobCoach. Den indeholder Danmarks eneste helt gratis personlighedstest

Det gjorde de blandt andet, fordi de rundt omkring på landets universiteter er stødt på en
af vores nu 10 junior-marketingkonsulenter. De er vores ansigt udadtil – det første touch-

Sammenligner vi med vores konkurrenter, så opnåede CA samlet set en vækst på 3.144

af DISC-typen og et 10 dage langt coachingforløb, hvor

point. Mødet følges op af en øget digital indsats på Google, Facebook og banner-annonce-

medlemmer. Og deres antal af studiemedlemmer voksede alene med 1.285, hvilket svarer

brugeren hver dag får en ny opgave at forholde sig til.

ring. Man kan sige, at vi digitalt høster det, som bliver sået på studiestederne, og samtidig

til 12,6 pct.

I en af dem stiller en video typiske samtale-spørgsmål,
som brugeren skal besvare, mens telefonens kamera

kommer i kontakt med studerende, som vi ikke møder personligt.
Det var også året, hvor vi ved analyser fik styrket vores viden om medlemspotentialet. Hvor

MA oplevede samlet set en vækst på 2.221 medlemmer. Blandt deres studiemedlemmer

kører. App’en hjælper jobsøgende til at se egne styrker,

havde de en vækst på 408 medlemmer, hvilket er en fremgang på 5,1 pct.

få øvet sig på de discipliner, de har sværest ved - og i
sidste ende få det job, de drømmer om. JobCoach kan

giver det mening at sætte ind? Over for hvilke uddannelsesretninger? Og hvor i landet?
Vi ved, at studiemedlemmerne danner grobund for vækst blandt betalende medlemmer. Det
Vi skærpede vores indsats for at lave samarbejdsaftaler med studieorganisationerne og

hentes til både iPhone og Android.

ser altså lyst ud hos os. Og i 2016 fortsætter vi med at kæmpe for en høj medlemsvækst.

indgik mere end 30 aftaler rundt om i landet. Størstedelen af aftalerne gjorde, at vi kunne
deltage på RUS-ugerne. Samtidig fortsatte vi selvfølgelig samarbejdsaftalerne ad de officielle kanaler ved karrierecentrene i København, Odense, Aarhus og Aalborg.
Vi har besøgt vores 22 medlemsorganisationer for at fortælle om de tilbud, vi har til deres

43%
Nye medlemmer:

10.680

Meget tilfredse

26%
MiddelJobCoach
tilfredse

stigning

5,5%
stigning
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4.057
20%

5,5%
stigning

Nye studiemedlemmer:

JobCoach

23%
Utilfredse

Ny, gratis app

77

Mener AKA er en god arbejdsplads (?)

100

studiemedlemmer. Det tætte samarbejde er en uundværlig grundsten i vores hverveindsats.
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SYNLIGHED

CASE

A-kaffe

FRA FRIVILLIG
TIL FAST ARBEJDE

MARKANT
ØGET SYNLIGHED

App’en er ude

En lille flok medarbejdere fra Akademikernes A-

Akademikernes A-kasse nøjes ikke med at udbetale dagpenge og administrere et regelsæt.

For at sprede budskabet om den nye app JobCoach

kasse tog til solskinsøen i Østersøen for at deltage i

Vi mener noget. Det har medierne opdaget, og vi bliver ofte kontaktet for en kommentar

brugte vi en stærk kombination af digital og mere

debatter og snakke med folk. Snakken tog udgangs-

til dette eller hint. Men vi sidder ikke bare og venter på, at journalisterne kommer til os. Vi

klassisk annoncering. Så udover målrettet banner-

punkt fra vores 2 kaffevogne, hvor vi i løbet af

markerer os med debatindlæg og sender løbende pressehistorier ud. Det har i 2015 resul-

annoncer til web kunne man finde vores JobCoach

Folkemødets 4 dage serverede 5.000 kopper kaffe.

teret i øget omtale på 20 pct. og har styrket vores position som ambitiøs a-kasse.

på store trykte plakater ved en stor del af landets
busstoppesteder.

“

Ved Folkemødet på Bornholm arbejdede 40 af vores ledige medlemmer frivilligt. En af

Vi har markedsført vores JobCoach-app online- og via outdoor-plakater i bybilledet. Vi har

dem var Freja. Nyuddannet sociolog. Hun arbejdede for Folkemødets sekretariat.

udviklet vores rekrutteringsservice og markedsført den effektivt og målrettet over for et

Med det frivillige arbejde kom hun i
gang, fik mere selvtillid, fik et netværk
og fandt ud af, hvor vigtige personlige
egenskaber er i arbejdsrelationer.
Folkemødets sekretariat havde 2 pro-

stort antal små og mellemstore virksomheder.

Du stråler mere, når du er i
gang med noget rigtigt arbejde. I stedet for at fortælle om
alt det man kan, så kan man
få lov at vise det.

jekter i skuffen, som de mente, at Freja

a-kaffe

var den rette til at løfte, så det frivillige

Freja, frivillig på Folkemødet

arbejde blev efterfulgt af 2 måneder i virksomhedspraktik.

Vi har også skruet op for synligheden over for vores medlemmer. Vi har sendt segmenterede email-invitationer ud i forbindelse med de mange arrangementer, som vi afholder
for ledige medlemmer i samarbejde med virksomheder fra vores stadigt voksende netværk.
På de sociale medier havde vi i december stor succes med konkurrencer der skabte meget
engagement og aktivitet på vores sider.
Kendskabet til Akademikernes A-kasse blev øget i 2015 og viser, at presseindsatsen og
kampagnerne virker.

Efter praktikken kunne Folkemødet desværre ikke ansætte Freja, men pludselig en vinterdag ringede telefonen. Det var Folkemødets sekretariat, der havde en projektansættelse på
2 måneder til hende.
Freja var meget begejstret for at kunne arbejde professionelt med Folkemødet. - Du stråler
mere, når du er i gang med noget rigtigt arbejde. I stedet for at fortælle om alt det man kan,
så kan man få lov at vise det. Det føles meget bedre at være ægte engageret i en opgave, i
stedet for de mange strategiske overvejelser om at sælge sig selv.
I dag er Freja ansat i Kultur- og fritidsforvaltningen i København.
8

99

PRISUDDELING

REKRUTTERING

Virksomhedskonsulenterne

FOKUS PÅ REKRUTTERING
OG RÅDGIVNING

AKADEMIKERPRISEN

Vi gør det nemt for virksomhederne at ansætte akademikere. Arbejdsgivere kan kontakte

For at sætte fokus på, at akademikere skaber vækst, indstiftede vi i 2015 Akademikerprisen.

vores virksomhedsteam og bede os finde kandidater til en given stilling. Vi annoncerer eller

Her uddeler vi 100.000 kr. til den virksomhed, der i det forgangne år har opnået særlige

udfører rekrutteringen for virksomheden, og er der tvivl om, hvad der specifikt er brug for,

resultater ved at ansætte akademikere. Ribe Jernindustri modtog prisen i 2015.

så hjælper vi med at afklare behov og muligheder.

REGION
NORDJYLLAND
Birgitte
Scherning

- Det gavner hele arbejdsmarkedet, når en virksomhed ansætter en akademiker. Så på den
Akademikere er villige til at pendle og flytte for at komme i job, og der er bevis for, at små

måde kan man sige, at højtuddannede og faglærte ikke er hinandens modsætninger. Faktisk

og mellemstore virksomheder, der ansætter en akademiker, oplever mere vækst end en

er de hinandens forudsætninger, sagde bestyrelsesformand Allan Luplau i forbindelse med

tilsvarende virksomhed, som ikke ansætter akademisk arbejdskraft. Det skal vi formidle, og

prisoverrækkelsen.

i samarbejde med arbejdsgiverne skal vi matche CVR-numre med CPR-numre.
I Ribe Jernindustri, hvor akademikerne laver specialudviklede radiatorer til hospitaler,
I 2015 besøgte vores virksomhedskonsulenter 430 virksomheder, og vi modtog 380 job-

modtager man prisen med stor glæde.

åbninger. Derudover har vi:

REGION
MIDTJYLLAND
Mark
Baumgarten

Prisen blev uddelt i de historiske festlokaler på Carlsberg. Bryggeren J.C. Jacobsen allierede sig i sin tid
med videnskabsfolk – datidens akademikere – for at
eksperimentere med gæringsprocessen. Rejsen fra
bryggeriet i baggården til, hvor Carlsberg er i dag,
var aldrig sket uden dette samarbejde.

- Vi har erfaret, at akademikere skaber vækst. Og alle faggrupper i virksomheden har opda•
REGION
HOVEDSTADEN
Karina
Weidner

•

Etableret et rekrutteringsteam, der skal effektuere de ordrer, virksomhedskonsulen-

get, at potentialet for hele virksomheden er større, når vi samarbejder med akademikere.

terne kommer hjem med

sagde adm. direktør i Ribe Jernindustri, Michael Boel Olesen.

Udviklet en helt ny rekrutteringsindsats med nye produkter og etableret 3 advisory
boards

•

Fået lavet en Gallup-undersøgelse, der har hjulpet os i udviklingen af en ny rekrutteringsindsats. Her har vi fået gode råd til, hvordan vi præsenterer Akademikernes

REGION
SYDDANMARK
Rikke
Hegnby

A-kasse i markedet, og hvilke produkter der er attraktive
•

Store forventninger til 2016, hvor vi ser frem til at blive kendt i markedet og få vores
rekrutteringsindsats fuldt implementeret, så vi kan levere den kvalitet, erhvervslivet
forventer af en samarbejdspartner, der rekrutterer højtuddannede.

10

- Vi er benovede, beærede og berørte. Vi er simpelthen så glade for at have fået Akademikerprisen, sagde
adm. direktør i Ribe Jernindustri, Michael Boel Olesen
(i midten).
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TILFREDSHED

DBA

Et godt sted at
arbejde

EN AF DANMARKS
BEDSTE ARBEJDSPLADSER

VI SPØRGER
MEDLEMMERNE

Så tilfredse er
medlemmerne

Tilbage i 2014 var 69 pct. af medarbejderne enige i, at

Akademikernes A-kasse er blevet kåret til en af Dan-

Det er medlemmernes ønsker, der skal være styrende for vores service og tilbud. Derfor

Resultatet for den samlede tilfredshed blandt

Akademikernes A-kasse er et rigtig godt sted at arbej-

marks bedste arbejdspladser. Hvor arbejdspladsen slet

sender vi en gang årligt et stort spørgeskema ud til vores medlemmer – både ledige og

vores ledige medlemmer i 2015 ser sådan ud:

de. I 2015 var det hele 96 pct. af medarbejderne, der

ikke var at finde på listen i 2014, strøg vi sidste år ind

beskæftigede. Vi benytter os af MSI Research til denne opgave. De er specialister inden for

vurderede, at arbejdspladsen er god eller rigtig god.

som nummer 17, og i branchen for a-kasser og fagfore-

rådgivning og strategisk udvikling af medlemsorganisationer.

ninger indtog vi førstepladsen.
MSI-målingen er også en benchmark mellem 9 a-kasser, og der har Akademikernes A-kasse

#1

#17

Når Akademikernes A-kasse skiller sig positivt ud som

en gennemsnitlig tilfredshed på 69 ud af 100. Placeringen er god, men vi vil gøre det bedre.

arbejdsplads, skyldes det, at vi investerer i mennesker,

Derfor søsatte vi i efteråret 2015 et tværorganisatorisk projekt, som vi kalder Medlemsrej-

trivsel og muligheder.

sen, med fokus på vores ledige medlemmer. Pointen i projektet er at tænke udefra og ind i
forbindelse med alle de touchpoints og de overgange vores ledige medlemmer bliver hjulpet

Derfor prioriterer vi den enkelte medarbejders faglige

Mener, AKA er en god arbejdsplads

100%

60%

96%

Meget tilfredse

dannelse, tværfagligt samarbejde og medarbejderinddragelse samt et højt niveau af infor-

For at afdække medlemmernes oplevelser og behov og gøre os i stand til at se på os selv

mation fra ledelsen. Ydermere var alle med, da vores 5 fælles værdier skulle defineres: vi er

fra den lediges udgangspunkt har vi igangsat en stor analyse på baggrund af svarene fra

kreative, ambitiøse, respektfulde, sociale og engagerede.

MSI 2015. Målet med øvelsen er at gøre det lettere at være ledig, forbedre vores service og

26%
Tilfredse

højne tilfredsheden.

69%

Vi tror nemlig på, at en god arbejdsplads tiltrækker de dygtigste medarbejdere. Og dygtige
medarbejdere i Akademikernes A-kasse er forudsætningen for, at vi får akademikere i

40%

arbejde. Hver dag.

20%

23%
Utilfredse

8%
Meget utilfredse

0%

2014
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igennem.

og personlige udvikling højt. Det udmønter sig i efterud-

80%

43%

2015
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ÅRET DER GIK

ÅRET DER GIK
DAGPENGEREFORM
AUGUST
Debat: Gå et studiejob op
og en karakter ned-debat

FEBRUAR
Besøg af Lars Løkke Rasmussen

JULI
Beskæftigelsesreformen
træder i kraft

FORLIG
OKTOBER

NOVEMBER

Nyt forlig
dagpengereform

Vi åbner kontorer i
Herning og Vejle

Danmarks
Bedste
Arbejdspladser ® 2015
Denmark

SEPTEMBER
Vi indgår i
Kalundborg
rekrutteringsalliance

NOVEMBER
Vi er blandt Danmarks bedste
arbejdspladser
NOVEMBER

MAJ
Velkommen
til medlem nr. 200.000

200.000

NOVEMBER
Vi uddeler Akademikerprisen
JUNI
Vi serverer A-kaffe på
Folkemødet på Bornholm

Ny strategi for 2016
og 2017 godkendes

STRATEGI
2016 / 2017

MEDLEMMER

14

15
15

NØGLETAL

5.000
beskeder

Lavere
omkostninger

EFFEKTIVE SYSTEMER
GIVER TID TIL MENNESKER

Omkostningerne i 2015 faldt med 0,5% i forhold til

2015 var året, hvor vi for alvor så resultaterne af en løbende og målrettet effektivisering

Også på medlemsområdet er automatisering slået igennem. Det betyder, at 62,5 pct. af an-

året før. Samtidig steg antallet af betalende medlem-

af vores it-systemer. På forsikringsområdet har det betydet, at mange processer, som før

søgningerne om medlemskab nu behandles fuldautomatisk. Igen frigør det tid og kræfter til

mer med 3,7%. Samlet set medførte dette et fald i

var fuldstændig håndholdte, nu kører helt eller delvist automatisk. Det frigør en mængde

de mere komplicerede sager. Ikke mindst vores mange udenlandske medlemmer har glæde

omkostningerne pr. medlem på 37 kr.

resurser, som kan anvendes på de mere komplicerede sager og på at besvare personlige

af den udvidede service i vores medlemsafdeling.

3.500
opkald

!

12.500
karrieresamtaler

henvendelser fra medlemmerne. Dermed bruger vi tiden, hvor medlemmerne har brug for
”et rigtigt levende menneske”. Ikke alene er det sund fornuft, det resulterer også i øget og

Vi modtager hver uge over 5.000 skriftlige beskeder via hjemmesiden og besvarer næsten

bedre service. Og ikke nok med det. Vores konsulenter får også en mere varieret hverdag,

3.500 telefonopkald, og vi har i 2015 afholdt 12.500 personlige karrieresamtaler og arran-

hvilket fører til større arbejdsglæde.

geret workshops med 7.000 deltagere.

Vi behandlede sidste år 18.583 ansøgninger om dagpenge, hvoraf en stor del blev behand-

Vi er effektive

let fuldautomatisk. Det vil sige, at vores it-system klarer alt arbejdet fra det øjeblik, medlem-

Skemaet herunder viser, dels at vi er billigere end de andre a-kasser, dels hvor mange mil-

met søger om dagpenge, og til pengene står på kontoen.

lioner mere vi ville have at drive a-kasse for, hvis vi opkrævede samme administrations-

7000
workshopdeltagere

bidrag som de andre a-kasser.
Vi har i alt udbetalt ydelser til 24.498 medlemmer. Heri ikke medtaget efterløn og skattefri
præmie. Så det er en stor andel af vores medlemmer, der får en økonomisk kompensation.

Omkostning pr. medlem

1000
750

1.099
kr.

947
kr.

910
kr.

Akademikernes
A-kasse

CA

MA

AJKS

Ledernes Akasse

Adm.bidrag pr.
medlem pr. år

1.020
kroner

1.584
kroner

1.584
kroner

1.200
kroner

1.251
kroner

Betalende medlemmer

181.918

43.916

59.550

21.560

108.789

Indtægter
i alt

185.5
mio. kr

69.6
mio. kr

94.3
mio. kr

25.9
mio. kr

136.2
mio. kr

...

+102.6
mio. kr

+102.6
mio. kr

+32.7
mio. kr

+42.2
mio. kr

I 2015 modtog vi 136.015 ydelseskort og udbetalte 1.872.681.802 kr. i ydelser eller næsten
2 milliarder kr. Af dette enorme beløb var der kun fejludbetalinger for 633.000 kr. Det
svarer til en fejlandel på 0,03 pct., hvilket er meget lavt.

500
250
DKK

0%

2013

2014

2015

136.015
YDELSESKORT
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DKK

UDBETALT:

KR

1.872 mia. kr

Dette kunne vi
drive a-kasse for,
hvis vi tog samme
administrationsbidrag som...
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STATISTIK

REGNSKAB

Medlems- og ledighedsudvikling

Regnskab for udbetalte ydelser		
				
2015
2014

					
250.000

DKK 1.000

DKK 1.000

1.214.490

1.213.320

12.000
Dagpenge
10.000

200.000

8.000
150.000
6.000
100.000
4.000

Feriedagpenge

66.243

63.520

Efterløn

308.063

332.717

Skattefri præmie

194.399

190.624

18.867

14.143

Tilbagebetalte efterlønsbidrag
Kontant udbetalte efterlønsbidrag

-

50

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

68.779

57.403

Jobpræmie - offentlige arbejdsgivere
Befordringsgodtgørelse mv.

2.000
0

0
2006

2007

2008

2009

2010

Medlemstal

2011

2012

2013

Ledige

2014

2015

-

863

1.841

2.377

		
Udbetalte ydelser i alt

50.000
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STATISTIK

1.872.682

1.875.017
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REGNSKAB

REG NSKAB

+
=
dkk

REGNSKAB
Administrationsregnskab				

				

		
Indtægter

2015

2014

DKK 1.000

DKK 1.000

Aktiver

31. december 2015

31. december 2014

2015

2014

DKK 1.000

DKK 1.000

184.632

183.304

4.923

4.897

			
Administrationsbidrag 		
Opkrævet kontingent
Heraf indbetalt til staten
Renteindtægter
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

Bankindestående og værdipapirer

1.036.668

999.526

Deposita og forudbetalinger

-873.159

-842.943

Tilgodehavender

22.340

21.296

1.445

7.340

Driftsmidler

32.233

35.409

1.312

1.832

Aktiver i alt

244.128

244.906

166.266

165.755

40.256

40.687

			

Udgifter

		

Passiver

Løn- og personaleudgifter

87.832

96.330

Skyldige omkostninger og kreditorer

Administrationsomkostninger

19.238

14.617

Skyldige medlemsbidrag til staten

It-udgifter

17.824

17.102

Kassekredit

Lokaleudgifter

11.075

11.958

Hensættelser

3.201

5.629

Egenkapital

14.996

11.667

Øvrige udgifter
Afskrivninger
Udgifter i alt
Årets resultat

154.166

157.303

12.100

8.452

Passiver i alt

72.559

69.156

100.560

116.409

0

0

30.753

18.654

244.128

244.906
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Akademikernes A-kasse
København
Roskilde
Odense
Aarhus
Aalborg
Esbjerg
Vejle
Herning
T 3395 0395
aka.dk

