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Forespørgsel (request)  

Reference til oioxml-skema  
http://digitaliser.dk/resource/4393733/artefact/FeriepengeinfoSaldoAfstemning.xsd    

Felter  
Navn  Beskrivelse  Teknisk beskrivelse  Reference til oioxmlskema  

UdbetalerSEnummerIdentifika 

tor  

SE-nr. på den udbetaler, der 
forespørges om saldi for.  SE-nr. 
skal enten høre under Kalders CVR-
nr., eller  
Kalder skal have fuldmagt til at tilgå 

saldi for dette SE-nr.  

8 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722256/artefact/UdbetalerS

EnummerIdentifikator.xsd  

FerieaarIdentifikator  Det ferieår, som der ønskes saldi for 

(”2017” betyder ferieåret fra 1. maj 

2017 til 30. april 2018). 

Bemærk, at der i forbindelse med 

den nye ferielov vil være et 

overgangsår, som løber fra 1. 

september 2019 – 31. august 2020. 

I denne periode vil optjente 

feriepenge overføres til den nye 

fond, Lønmodtagernes Feriemidler. 

Ferie optjent i overgangsåret 

angives med ferieår ”9999”.   

4 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarId

entifikator.xsd  

ArbejdsgiverSEnummerIdenti 

fikator  

Evt. SE nr. på den arbejdsgiver, 

som der ønskes saldi for 

(kombineres som ”AND” med øvrige 

parametre).  

8 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/Arbejdsgiv
erSEnummerIdentifikator.xsd   
  

CPRnummerIdentifikator  Evt. CPR-nr. på den lønmodtager, 

som der ønskes saldi for 

(kombineres som ”AND” med øvrige 

parametre).  

10 numeriske karakterer 

uden bindesteg  

http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnumm

erIdentifikator.xsd  

http://digitaliser.dk/resource/4393733/artefact/FeriepengeinfoSaldoAfstemning.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796586/artefact/FeriepengeinfoSaldoAfstemning.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722256/artefact/UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722256/artefact/UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
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MedarbejderNummerIdentifik 

ator  

Evt. medarbejdernummer på den 
lønmodtager, som der ønskes saldi 
for (kombineres som ”AND” med 
øvrige parametre).  
  

Feltet er case-sensitivt og skal 

inkludere foranstillede nuller.  

16 karakterer (tal og 

bogstaver)  

http://digitaliser.dk/resource/2722223/artefact/Medarbejd

erNummerIdentifikator.xsd  

  

Eksempel-xml  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:urn="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:2.0.0" xmlns:urn1="urn:oio:atp:1.0.0" 

xmlns:urn2="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <urn:FeriepengeinfoSaldoAfstemning> 

         <urn1:UdbetalerSEnummerIdentifikator>43405810</urn1:UdbetalerSEnummerIdentifikator> 

         <urn2:FerieaarIdentifikator>2019</urn2:FerieaarIdentifikator> 

         <!--Optional:--> 

         <urn1:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>10513219</urn1:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator> 

         <!--Optional:--> 

         <urn1:CPRnummerIdentifikator>2901472877</urn1:CPRnummerIdentifikator> 

         <!--Optional:--> 

         <urn1:MedarbejderNummerIdentifikator>1123</urn1:MedarbejderNummerIdentifikator> 

      </urn:FeriepengeinfoSaldoAfstemning> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope>  

http://digitaliser.dk/resource/2722223/artefact/MedarbejderNummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722223/artefact/MedarbejderNummerIdentifikator.xsd
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Svar (response)  

Reference til oioxml-skema 
http://digitaliser.dk/resource/4393760/artefact/FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar.xsd 

 

Felter  
Navn  Beskrivelse  Teknisk beskrivelse  Reference til oioxmlskema  

AfstemningDato  Den dato hvor data er dannet i Feriepengeinfos 

systemer  

ÅÅÅÅ-MM-DD (10  

karakterer)  

http://digitaliser.dk/resource/2796

534/artefact/AfstemningDato.xsd   

AfstemningTid  Det tidspunkt hvor data er dannet i 

Feriepengeinfos systemer  

TT:MM:SS (8 karakterer)  http://digitaliser.dk/resource/2796

543/artefact/AfstemningTid.xsd   

UdbetalerSEnummerIdentifika 

tor  

SE-nr. på den udbetaler, der er kaldt med.  8 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722

256/artefact/UdbetalerSEnumme

rIdentifikator.xsd  

FerieaarIdentifikator  Det ferieår, som saldi er gældende for (”2017” 

betyder ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018). 

Bemærk, at der i forbindelse med den nye ferielov 

vil være et overgangsår, som løber fra 1. 

september 2019 – 31. august 2020. I denne 

periode vil optjente feriepenge overføres til den 

nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Ferie 

optjent i overgangsåret angives med ferieår 

”9999”.   

4 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722

181/artefact/FerieaarIdentifikator.

xsd  

LoftNaaetIndikator  En boolean, der angiver om forespørgslen ville 
have returneret for mange svar. For at beskytte 
Feriepengeinfos produktionssystemer, er der 
lagt et loft ind for, hvor mange saldi som en 
søgning maksimalt må returnere, således at alt 
for åbne requests ikke returnerer et 
uforholdsmæssigt stort antal svar. Hvis dette loft 
nås, så er denne værdi = true og der returneres 
ingen saldi i response.  

Boolean (true eller false)  http://digitaliser.dk/resource/2796

664/artefact/LoftNaaetIndikator.x

sd  

http://digitaliser.dk/resource/4393760/artefact/FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796534/artefact/AfstemningDato.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796534/artefact/AfstemningDato.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796543/artefact/AfstemningTid.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796543/artefact/AfstemningTid.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722256/artefact/UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722256/artefact/UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722181/artefact/FerieaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796664/artefact/LoftNaaetIndikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796664/artefact/LoftNaaetIndikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796664/artefact/LoftNaaetIndikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796664/artefact/LoftNaaetIndikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796664/artefact/LoftNaaetIndikator.xsd
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Hvis man får LoftNaaetIndikator = true, kan 

søgningen afgrænses ved at udfylde flere af 

parametrene i kaldet til servicen. 

LoftKvantitet  Her angives loftet for, hvor mange saldi, der 

(aktuelt) maksimalt kan returneres i en søgning. 

Denne er altid udfyldt, uanset om 

”LoftNaaetIndikator” = true eller false.  

Heltal (teknisk max 
2147483647)  

http://digitaliser.dk/resource/2796

657/artefact/LoftKvantitet.xsd   

ArbejdsgiverSEnummerIdenti 

fikator  

SE-nr. på arbejdsgiveren på det 

ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.  

8 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722
155/artefact/ArbejdsgiverSEnum
merIdentifikator.xsd   
  

ArbejdsgiverNavn  Navn på arbejdsgiveren på det 

ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.  

40 karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722

148/artefact/ArbejdsgiverNavn.xs

d  

CPRnummerIdentifikator  CPR-nr. på lønmodtageren på det 

ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.  

10 numeriske karakterer 

uden bindesteg  

http://digitaliser.dk/resource/2722

162/artefact/CPRnummerIdentifik

ator.xsd  

LoenmodtagerNavn  Navn på lønmodtageren på det 

ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.  

40 karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722

216/artefact/LoenmodtagerNavn.

xsd  

MedarbejderNummerIdentifik 

ator  

Medarbejdernummer på lønmodtageren på det 

ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.  

16 karakterer (tal og 

bogstaver)  

http://digitaliser.dk/resource/2722

223/artefact/MedarbejderNumme

rIdentifikator.xsd  

OptjeningsaarIdentifikator  Optjeningsår for saldoen. Vil normalt være året før 
ferieåret, men hvis ferien er overført fra et tidligere 
ferieår, vil optjeningsåret ligge mere end et år før 
ferieåret.  
  

Denne parameter benyttes dermed til at adskille 

overført ferie fra almindelig optjent ferie.  

4 numeriske karakterer  http://digitaliser.dk/resource/2722

230/artefact/OptjeningsaarIdentifi

kator.xsd  

FerieOverfoerselsTypeKode Angivelse af hvilken overførselstype til det 

pågældende ferieår der er tale om, hvis dette er 

relevant. Feltet vil kun være udfyldt, såfremt der 

er tale om overført ferie, ellers vil feltet være 

fraværende.  

 

Bemærk derudover, at dette felt kun anvendes fra 

og med den nye ferielov 1. september 2020 og 

vedrører dermed kun overført ferie under den nye 

Streng, der kan være tom 

eller indeholde 

5FERIEUGE, 

ORLOV_SYG eller 

FERIEHINDR 

http://digitaliser.dk/resource/4392

147/artefact/FerieOverfoerselsTy

peKode.xsd 

http://digitaliser.dk/resource/2796657/artefact/LoftKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796657/artefact/LoftKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796657/artefact/LoftKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722155/artefact/ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722148/artefact/ArbejdsgiverNavn.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722148/artefact/ArbejdsgiverNavn.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722148/artefact/ArbejdsgiverNavn.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722162/artefact/CPRnummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722216/artefact/LoenmodtagerNavn.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722216/artefact/LoenmodtagerNavn.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722216/artefact/LoenmodtagerNavn.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722223/artefact/MedarbejderNummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722223/artefact/MedarbejderNummerIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722230/artefact/OptjeningsaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722230/artefact/OptjeningsaarIdentifikator.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2722230/artefact/OptjeningsaarIdentifikator.xsd
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ferielov. Dette skyldes, at der under den nye 

ferielov som udgangspunkt ikke længere sker 

udbetalinger af feriehindringer, men disse i stedet 

overføres til det efterfølgende ferieår. Samtidig 

gælder der særlige regler for udbetaling af 

almindelig overført ferie og feriehindret ferie, 

ligesom der skelnes mellem to typer feriehindret 

ferie. Derfor er der blevet introduceret nye 

overførselstypekoder:  

 

- 5FERIEUGE: Almindelig overførsel af 5te 

ferieuge efter aftale mellem lønmodtager og 

arbejdsgiver. 

- ORLOV_SYG: Ferie, der er overført som 

følge af feriehindring på grund af sygdom eller 

orlov. 

- FERIEHINDR: Alt anden overført ferie på 

grund af andre feriehindringer end sygdom 

eller orlov. 

 

FeriepengeOptjentSaldoBeloe 

b  

Den feriepengesaldo som er indberettet på det 

angivne ansættelsesforhold (arbejdsgiver, 

lønmodtager, medarbejdernummer) i 

Feriepengeinfos systemer på 

forespørgselstidspunktet (dvs. pr. 

AfstemningDato, AfstemningTid).  

Dette tal er et brutto-tal, der er lig med summen af 
det indberettede, uanset hvor meget ferie, der er 
anmodet om.  
Bemærk, at der kan gå op til 3 dage fra en 

indberetning er indberettet til eIndkomst og frem til 

at saldoen er opskrevet hos Feriepengeinfo.   

Angives med punktum som 

decimalseparator og altid 

med 2 decimaler (der kan 

være maksimalt 11  

http://digitaliser.dk/resource/2796
593/artefact/FeriepengeOptjentS
aldoBeloeb.xsd   

FeriedageOptjentSaldoKvantit 

et  

Den feriedagesaldo som er indberettet på det 

angivne ansættelsesforhold (jf. 

FeriepengeOptjentSaldoBeloeb ovenfor).  

Angives med punktum som 

decimalseparator og altid 

med 2 decimaler (der kan 

være maksimalt 11 

karakterer før 

http://digitaliser.dk/resource/2796
569/artefact/FeriedageOptjentSal
doKvantitet.xsd   

http://digitaliser.dk/resource/2796593/artefact/FeriepengeOptjentSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796593/artefact/FeriepengeOptjentSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796593/artefact/FeriepengeOptjentSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796593/artefact/FeriepengeOptjentSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796569/artefact/FeriedageOptjentSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796569/artefact/FeriedageOptjentSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796569/artefact/FeriedageOptjentSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796569/artefact/FeriedageOptjentSaldoKvantitet.xsd
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decimalseparator og 2 

karakterer efter)  

FeriepengeRestSaldoBeloeb  Den feriepengesaldo som er tilbage på det 
angivne ansættelsesforhold (arbejdsgiver, 
lønmodtager, medarbejdernummer) i 
Feriepengeinfos systemer på 
forespørgselstidspunktet (dvs. pr. 
AfstemningDato, AfstemningTid).  
Dette tal er et netto-tal, der er lig med summen af 
det indberettede (FeriepengeOptjentSaldoBeloeb) 
minus den ferie der er anmodet om på 
forespørgselstidspunktet.   
  

Anmodninger kan hentes med servicen 
”HentFeriepengeinfoAnmodningerListe”, hvor 
anmodningerne er stemplet med 
anmodningstidspunktet i realtid. Dermed er det 
muligt at afstemme  
FeriepengeOptjentSaldo, Anmodninger og  

FeriepengeRestSaldo på et givent tidspunkt.  

Angives med punktum som 

decimalseparator og altid 

med 2 decimaler (der kan 

være maksimalt 11 

karakterer før 

decimalseparator og 2 

karakterer efter)  

http://digitaliser.dk/resource/2796

600/artefact/FeriepengeRestSald

oBeloeb.xsd   

FeriedageRestSaldoKvantitet  Den feriedagesaldo som er tilbage på det angivne 

ansættelsesforhold (jf. 

FeriepengeRestSaldoBeloeb ovenfor).  

Angives med punktum som 

decimalseparator og altid 

med 2 decimaler (der kan 

være maksimalt 11 

karakterer før 

decimalseparator og 2 

karakterer efter)  

http://digitaliser.dk/resource/2796

578/artefact/FeriedageRestSaldo

Kvantitet.xsd   

FoerSkatIndikator Et flag for, om en saldo er før eller efter skat 

(boolean). Angives med true, hvis beløbet er før 

skat og false, hvis beløbet er efter skat. 

Boolean (true eller false) http://digitaliser.dk/resource/4392

114/artefact/FoerSkatIndikator.xs

d 

FejlKode  ”NegativBruttosaldo” – arbejdsgiver har trukket 

flere feriepenge og/eller feriedage ud, end der er 

indberettet. Ansættelsesforholdet vises til 

lønmodtager, men uden feriepenge og feriebeløb.  

 

”NegativNettosaldo” – arbejdsgiver har trukket 

flere feriepenge og/eller feriedage ud, end der var 

tilbage efter lønmodtagers anmodninger. 

Ansættelsesforholdet vises til lønmodtager, men 

Streng der kan være tom 
eller indeholde  
teksten: ”NegativBruttosald 

o” eller ”NegativNettosaldo” 

http://digitaliser.dk/resource/2796

562/artefact/FejlKode.xsd   

http://digitaliser.dk/resource/2796600/artefact/FeriepengeRestSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796600/artefact/FeriepengeRestSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796600/artefact/FeriepengeRestSaldoBeloeb.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796578/artefact/FeriedageRestSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796578/artefact/FeriedageRestSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796578/artefact/FeriedageRestSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796578/artefact/FeriedageRestSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796578/artefact/FeriedageRestSaldoKvantitet.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796562/artefact/FejlKode.xsd
http://digitaliser.dk/resource/2796562/artefact/FejlKode.xsd
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uden feriepenge og feriebeløb. Denne fejlkode 

vises kun, hvis ”NegativBruttosaldo” ikke vises. 
  

Eksempel-xml  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:urn="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:2.0.0" xmlns:urn1="urn:oio:atp:1.0.0" 

xmlns:urn2="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0" xmlns:urn3="urn:oio:atp:feriepengeinfo:1.0.0" 

xmlns:urn4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:1.0.0"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <urn:FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar> 

         <urn1:AfstemningDato>2019-08-13</urn1:AfstemningDato> 

         <urn1:AfstemningTid>14:20:00.00</urn1:AfstemningTid> 

         <urn1:UdbetalerSEnummerIdentifikator>43405810</urn1:UdbetalerSEnummerIdentifikator> 

         <urn2:FerieaarIdentifikator>2019</urn2:FerieaarIdentifikator> 

         <urn3:LoftNaaetIndikator>false</urn3:LoftNaaetIndikator> 

         <urn3:LoftKvantitet>3500</urn3:LoftKvantitet> 

         <urn:ArbejdsgiverSaldoSamling> 

            <!--Zero or more repetitions:--> 

            <urn:ArbejdsgiverSaldoStruktur> 

               <urn1:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>10513219</urn1:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator> 

               <!--Optional:--> 

               <urn1:ArbejdsgiverNavn>Tonny F Jens(SYSTEMTEST)</urn1:ArbejdsgiverNavn> 

               <urn:AnsaettelsesforholdSaldoSamling> 

                  <!--Zero or more repetitions:--> 

                  <urn:AnsaettelsesforholdSaldoStruktur> 

                     <urn1:MedarbejderStruktur> 

                        <urn1:CPRnummerIdentifikator>2901472877</urn1:CPRnummerIdentifikator> 

                        <!--Optional:--> 

                        <urn1:LoenmodtagerNavn>[ATPREGR9] - Frederik Lind (testda</urn1:LoenmodtagerNavn> 

                        <!--Optional:--> 

                        <urn1:MedarbejderNummerIdentifikator>1123</urn1:MedarbejderNummerIdentifikator> 

                     </urn1:MedarbejderStruktur> 

                     <urn3:OptjeningsaarIdentifikator>2019</urn3:OptjeningsaarIdentifikator> 

                     <!--Optional:--> 

                     <urn3:FerieOverfoerselsTypeKode></urn3:FerieOverfoerselsTypeKode> 

                     <urn4:FeriepengeOptjentSaldoBeloeb>0.0</urn4:FeriepengeOptjentSaldoBeloeb> 

                     <urn4:FeriedageOptjentSaldoKvantitet>0.0</urn4:FeriedageOptjentSaldoKvantitet> 

                     <urn4:FeriepengeRestSaldoBeloeb>0.0</urn4:FeriepengeRestSaldoBeloeb> 

                     <urn4:FeriedageRestSaldoKvantitet>0.0</urn4:FeriedageRestSaldoKvantitet> 

                     <urn3:FoerSkatIndikator>false</urn3:FoerSkatIndikator> 

                     <!--Optional:--> 

                     <urn1:FejlKode></urn1:FejlKode> 

                  </urn:AnsaettelsesforholdSaldoStruktur> 

               </urn:AnsaettelsesforholdSaldoSamling> 

            </urn:ArbejdsgiverSaldoStruktur> 

         </urn:ArbejdsgiverSaldoSamling> 

      </urn:FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar> 
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   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 


