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” ”Den, som handler uden teori, er som 
kaptajnen, der står til søs uden søkort 
og kompas.”

                            
Leonardo da Vinci, 1452-1519

limit, lat., ’begrænse’, ’afgrænsning’ – i dette tilfælde at 
skabe et attraktivt afkast mod til gengæld at fraskrive sig 
store gevinster og undgå store tab.

5 års afkastmål: 
bedre end FT World.

Maks. tab: -15%
Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% 
sandsynlighed.
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<    Bestyrelsen i Formuepleje penta A/S. 

Fra venstre Carsten With Thygesen,  

formand esben Vibe og Finn morell.

Navn og hjemsted

Formuepleje LimiTTellus A/S

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 århus C

CVr.nr.: 28 48 35 97

Regnskabsår

1. juli til 30. juni

Antal navnenoterede aktionærer

700 pr. 30/6 2010     

PeRsoNkReds

Bestyrelse

Adm.direktør, cand.silv., e*mBA, HD(F) 

Carsten With Thygesen (formand)

projektrådgiver jørn Nielsen

Dekan, professor Børge obel

Adm. direktør, cand.oecon Lars Sylvest

direktion

Direktør, cand. oecon esben Vibe

Revision

Statsaut. revisor ivan madsen

Statsaut. revisor Klaus Kristiansen

Busch-Sørensen, Statsautoriseret revisionspartnerselskab

europaplads 2, DK-8000 århus C

depotbank

Nordea Bank Danmark A/S

Sct. Clemens Torv, DK-8000 århus C

Manager 

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 århus C

kursfastsættelse

Selskabet er børsnoteret på NASDAQ omX Copenhagen 

A/S, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid.

offentliggørelse indre værdier  

og dagens børskurser

Fondsbørsmeddelelser til NASDAQ omX Copenhagen A/S. 

Selskabets hjemmeside: www.formuepleje.dk/limittellus.

Avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber.

Marketmaking

Der er indgået aftale om marketmaking med Nordea Bank  

Danmark A/S. 

Fakta om Formuepleje limiTTellus a/s

   BestyRelseN i FoRMuePleje liMittellus A/s. Fra venstre: jørn nielsen, børge Obel, lars sylvest og formand Carsten With Thygesen
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2005/06*
(mio. kr.)

juli 2006
- juni 2007

(mio. kr.)

juli 2007
- juni 2008

(mio. kr.)

juli 2008
- juni 2009

(mio. kr.)

juli 2009
- juni 2010

(mio. kr.)

ResultAt

renteindtægter 1,3 0,9 0,5 0,5 0,0

Aktieudbytte 23,0 23,6 35,6 24,4 21,1

Kursregulering aktier 116,4 270,4 -261,6 -356,3 187,4

Finansielle nettoindtægter 140,7 294,9 -225,5 -331,4 208,5

resultatafhængigt honorar -14,1 -29,1 0,0 0,0 0,0

Administrationsomk. -5,9 -7,5 -7,3 -5,3 -5,8

Resultat før skat 120,7 258,3 -232,8 -336,7 202,7

Skat -2,4 2,2 -6,4 -2,4 -6,3

Resultat efter skat 118,3 260,5 -239,2 -339,1 196,4

BAlANCe

Aktiver: 953 100% 1.332 100% 1.110 100% 771 100% 884 100%

Aktier 943 99,0% 1.315 98,7% 1.094 98,6% 738 95,7% 858 97,1%

Tilgodehavender 10 1,0% 6 0,5% 6 0,5% 3 0,4% 3 0,3%

Likvide beholdninger 0 0,0% 11 0,8% 10 0,9% 30 3,9% 23 2,6%

Passiver: 953 100% 1.332 100% 1.110 100% 771 100% 884 100%

pengeinstitut 3 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

perioderiseringer 1 0,1% 22 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,6%

egenkapital 949 99,6% 1.310 98,3% 1.110 100,0% 771 100,0% 878 99,4%

NØGletAl

resultat pr. aktie 1) 21,58 31,08 -27,83 -38,40 23,47

indre værdi pr. aktie 2) 122,40 153,58 125,72 87,32 111,00

Ændring i indre værdi i % 22,4% 25,5% -18,1% -30,5% 27,1%

officiel gennemsnitskurs 3) 155,21 124,58 79,00 108,00

Ændring i officiel gns.kurs i % -19,7% -36,6% 36,7%

p/e 4) 5,7 4,9 n.m. n.m. 4,6

resultatafhængigt honorar 5) 10% 10% 0% 0% 0%

omkostningsprocent 6) 0,62% 0,66% 0,60% 0,56% 0,70%

Antal aktier ultimo året 7) 7.750.000 8.530.000 8.830.000 8.829.795 7.910.753

Gennemsnitligt antal aktier 8) 5.481.252 8.380.411 8.596.393 8.829.897 8.370.724

egne aktier 0 0 0 205 919.247

De viste nøgletal er beregnet jf. oplysningerne i noterne, og på de områder, hvor Finansanalytiker-

foreningen har udarbejdet anbefalinger, er disse fulgt.

Hoved- og nøgletal for 2005/06 - 2007/08 er ikke tilpasset iFrS. Den manglende tilpasning 

 påvirker primært den regnskabsmæssige behandling af egne aktier.

*) resultatopgørelsen dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni 2006.

Hoved- og nøgletal

Note 1 resultat efter skat / (gns. antal aktier - gns. antal egne aktier)

Note 2 egenkapital ultimo / antal aktier - se note 7.

Note 3 Statusdagens officielle gennemsnitskurs på fondsbørsen. Selska-

bet blev børsnoteret den 14. september 2006.

Note 4 Børskurs (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). i de år 

hvor selskabet ikke har været børsnoteret, er indre værdi anvendt 

som børskurs.

Note 5 resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat.

Note 6 Administrationsomkostninger / gennemsnit af aktiver primo og 

ultimo

Note 7 Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. (ekskl. egne aktier)

Note 8 Gens. antal aktier korrigeret for kapitalændringer i løbet af regn-

skabsåret. (ekskl. egne aktier)
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Formål 

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at skabe en lang-

sigtet formuetilvækst på linie med markedsafkastet for  

aktier via langsigtede porteføljeinvesteringer i børsnoterede 

og unoterede aktier og aktieretter samt ved anvendelse af  

relevante finansielle instrumenter.

investeringsfilosofi

investeringsstrategien i selskabet bygger på to idéer:

1) Selskabet skal investere ud fra en lang tidshorisont.

2)  Selskabet skal søge det højeste risikojusterede afkast ved 

at fokusere på risikospredning og fundamental værdi-

ansættelse af det underliggende investeringsaktiv.

Varedeklaration

Som et af de eneste investeringsprodukter i Danmark har 

selskabet en klar varedeklaration – både på afkast og risiko. 

Varedeklarationen må ikke opfattes som en garanti, men 

som ambitiøse og realistiske mål. 

Afkastmål

Selskabet har som afkastmål at skabe et bedre afkast end Fi-

nancial Times World (FT World) aktieindeks i danske kroner.

Risikoramme

maksimalt tab af egenkapital på 15% målt over rullende tre-

års  perioder målt med 90% sandsynlighed. målet er konkret, 

at selskabet i maksimalt 10% af tilfældene må give under-

skud større end 15% målt over tre-årsperioder. 

selskabets profil
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Headlines

•  Finansielle nettoindtægter: 

209 mio. kr. 

• Ændring i indre værdi 27,1%. 

• portefølje 884 mio. kr.

• resultathonorar 0,0%

• omkostninger i % af portefølje 0,70%

tilfredsstillende resultat

regnskabsåret 2009/2010 gav et overskud på kr. 196 mio. 

mod et underskud på kr. 339 mio. året før. indre værdi  

pr. aktie steg således fra 87,32 til 111,00 - svarende til  

en stigning på 27,1%. årets resultat må betegnes som  

tilfredsstillende.

Afkast på kort og lang sigt

Det seneste år har vi oplevet mere svingende markeder end 

vi historisk har været vant til. Finanskrisen i 2008 og 2009 

har gjort markedsdeltagerne mere nervøse og de reagerer  

derfor mere voldsomt på både positive og negative nyheder 

end under normale omstændigheder.

men set over hele året har det seneste regnskabsår dog budt 

på stigende aktiekurser, som har påvirket resultatet positivt.  

Afkastet på 27% svarer stort set til udviklingen i det globale 

aktieindeks FT World opgjort i DKK.

Forventninger til det kommende regnskabsår

usikkerheden og de associerede kursfald på aktiemarke-

derne vurderes dog at have skabt et fornuftigt udgangspunkt 

for gode fremtidige aktieafkast sammenholdt med risikoen.

Det er derfor selskabets vurdering, at det kommende regn-

skabsår vil give et positivt og attraktivt afkast.

sammenlignet med aktieindekser - 1/7 2009 - 30/6 2010

UDVIKLING I SELSKABETS INDRE VÆRDI

Formuepleje
LimiTTellus

EuroStoxx 50

FT World

S&P 500

MSCI World

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

sammenlignet med aktieindekser - 1/1 2006 - 30/6 2010

UDVIKLING I SELSKABETS INDRE VÆRDI

Formuepleje
LimiTTellus

EuroStoxx 50

FT World

S&P 500

MSCI World

-16% -14% -12% -10% -6%-8% -4% -2% 0%

Resultat og balance 2009/10 2008/09

mio. kr. mio. kr.

resultat før skat og omk. 209 -331

Nettoresultat efter  

skat og omk.
196 -339

30/6 2010 30/6 2009

egenkapital 878 771

investeringer 884 771
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Godt hjulpet af den meget lempelige pengepolitik og de  

rekordstore underskud på statsfinanserne i den vestlige ver-

den, kom der betydelig bedring i den globale produktion, 

vækst og beskæftigelse. Som en konsekvens heraf skete der 

samtidig en begyndende ”normalisering” af de finansielle 

markeder – kreditspænd og risikopræmier er blevet markant 

mindre end i foråret 2009, men er dog stadig på et relativt 

højt niveau.

årsagen til at disse spænd ikke er blevet endnu mindre, skal 

findes i det helt overskyggende tema på markederne i  

1. halvår 2010 – nemlig mængden af statsgæld i den indu-

strialiserede verden. De rekordstore underskud på statsfinan-

serne har bragt oeCD-landenes samlede statsgæld til hidtil 

usete højder.

Aktiemarkedet

De toneangivende globale aktiemarkeder har for største-

delens vedkommende udvist pæne stigninger siden medio 

2009, mens specielt Kina og japan skiller sig ud med kurs-

fald i perioden. Stigningerne kan tilskrives en gradvis bedring 

af de økonomiske nøgletal samt overraskende stærke regn-

skaber, idet mange selskaber har formået at spare sig gen-

nem krisen. De største stigninger har været at finde blandt 

de mere cykliske sektorer samt selskaber med høj gæld, der 

har nydt godt af en stigende risikoappetit blandt investorerne 

samt faldende låneomkostninger ved udstedelse af virksom-

hedsobligationer. 1. halvår 2010 har været præget af en  

spirende frygt for statsbankerot i Grækenland og en række 

andre sydeuropæiske lande. 

Markedsberetning
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Figuren viser udviklingen i udvalgte aktieindeks: Danmark (OMXC20), 

Tyskland (DAX), Japan (Nikkei) og USA (S&P500)   
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regnskabsberetning 2009/2010

Resultat

regnskabsåret 2009/10 gav et overskud på kr. 196 mio. 

mod et underskud på kr. 339 mio. året før. indre værdi  

pr. aktie steg i regnskabsåret fra kr. 87,32 til kr. 111,11  

svarende til en stigning på 27,2%. 

Aktier

resultatet af aktieinvesteringerne beløber sig til et overskud 

på kr. 208,5 mio. resultatet kan opdeles i aktieudbytter på 

kr. 21,1 mio., mens de rene kursreguleringer viser en gevinst 

på kr. 192,5 mio. Anvendelse af aktierelaterede finansielle 

instrumenter har samlet set givet et underskud på kr. 5,1 

mio. og relaterer sig til afdækning af valutakursrisiko på 

amerikanske aktieinvesteringer. Selskabet har i regnskabs-

året ikke benyttet optionsstrategier i form af frasalg af  

gevinstmuligheder ved kursstigning og køb af put-optioner til 

afdækning af risiko for kursfald.

omkostninger

Selskabets administrationsomkostninger dækker dels over 

udgifter til porteføljeforvaltning samt selskabets øvrige 

driftsomkostninger. Det faste honorar til manager beregnes 

ud fra selskabets værdipapirportefølje og starter med 0,50% 

for den første milliard i portefølje, hvorefter honoraret ned-

sættes efter en trappeskala med 5% pr. milliard kroner indtil 

satsen på 0,25% er nået. Selskabets samlede administra-

tionsomkostninger blev på kr. 5,8 mio., hvilket i forhold til 

den gennemsnitlige portefølje udgør en omkostningsprocent 

på 0,70%. 

manageren aflønnes med et resultatafhængigt honorar på 

10% af selskabets overskud før skat og administrations-

omkostninger. Beregningsprincippet følger den såkaldte 

high-water-mark metode, hvilket betyder, at der ikke afreg-

nes noget resultatafhængigt honorar, før historiske under-

skud er indtjent. idet tidligere års underskud endnu ikke er 

tjent hjem, er der ikke afregnet noget resultathonorar.

Det historiske underskud udgør pr. 30/06 2010 kr. 342,5 

mio. i forhold til egenkapitalen på kr. 878,3 mio. svarer 

dette til en fremtidig indtjening på 39%, før der igen skal  

betales resultatafhængigt honorar.
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skat

Selskabet er et skattefrit investeringsselskab. Der betales 

alene skat på 15% af danske og udenlandske aktieudbytter. 

investeringer

Selskabets investeringer består af en bred aktieportefølje af 

både danske og udenlandske aktier. Ved udgangen af juni 

måned 2010 udgjorde selskabets samlede investeringer kr. 

884 mio. fordelt med kr. 858 mio. til aktieinvesteringer, in-

destående i banken på kr. 23 mio. og øvrige tilgodehavender 

på kr. 3 mio. 

på aktiesiden er investeringerne spredt på 62 inden- og 

udenlandske selskaber, hvoraf de 10 største aktiepositioner 

kan ses på nedenstående figur. 

Selskabets aktieinvesteringer er spredt på en lang række 

lande. Geografisk udgør amerikanske aktier 45%, europæi-

ske 51% samt 4% i asiatiske aktier. Foruden en bred geogra-

fisk dækning er aktieinvesteringerne fordelt på en række 

brancher. i figuren på næste side vises fordelingen udfra de 

10 overordnede sektorer. Som det fremgår, er det ikke sel-

skabets politik at følge branchesammensætningen i verden-

saktieindekset. Kapitalforvaltningen tager derimod udgangs-

punkt i det forventede langsigtede afkastpotentiale sektor for 

sektor, hvorfor der kan forekomme betydelige afvigelser set 

i forhold til verdensindekset – mSCi-World. 

egne aktier

Selskabet har i løbet af regnskabsåret øget beholdningen af 

egne aktier således, at den pr. 30. juni 2010 udgør 

10,41%.

Europa 
49,4%

USA 43,9%

Kontanter 2,6%
30. juni 2010

KAPITALPLACERING KR. 884 MIO.

Tilgodehavende 
0,3%

Asien 3,8%

de største aktiepositioner % af aktiebeh.

1 iBm 3,4%

2 microsoft 3,0%

3 G4S 3,0%

4 Teva pharmaceutical 2,9%

5 Halliburton Co. 2,8%

6 rSA insurance Group 2,7%

7 Conocophillips 2,7%

8 Allianz AG 2,6%

9 FLSmidth & Co 2,2%

10 Ahold 2,2%
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Stigningen i beholdningen af egne aktier skal ses i lyset af, 

at der på den ekstraordinære generalforsamling i foråret 

2010 blev vedtaget nye vedtægter, hvor dels grænsen for 

egne aktier blev hævet fra 10 % til 90 % og dels en ny  

bestemmelse, hvor aktionærerne har fået en ret til at sælge 

aktier tilbage til selskabet til en kurs, som fastsættes som  

indre værdi minus et mindre procentfradrag. Dette fradrag bli-

ver i løbet af 2010 gradvist mindre efter følgende tidsplan:

indre værdi minus 4 % gældende fra 1. juni 2010

indre værdi minus 3 % gældende fra den 1. sept. 2010

indre værdi minus 2 % gældende fra den 1. dec. 2010.

efter at de nye vedtægtsbestemmelser er trådt i kraft, har der 

været en kursdannelse tættere på indre værdi end tidligere. 

De nye vedtægtsbestemmelser blev muliggjort af den nye 

selskabslov, som trådte i kraft pr. 1. marts 2010. ifølge den 

gamle selskabslov, måtte et selskab højst eje 10 % af sine 

egne aktier. Denne begrænsning er nu helt fjernet i den nye 

selskabslov, men loven kræver, at man skal angive en mak-

simalgrænse i vedtægterne, hvilket er baggrunden for, at de 

90 % nu er sat ind i vedtægterne.

Det er et krav, at der skal være frie reserver før selskabet kan 

købe egne aktier. på en ekstraordinær generalforsamling 

den 10. juni 2009, blev det besluttet, at nedsætte aktie-

kapitalen ved en ændring af stykstørrelsen til 10 kr. Selska-

bets egenkapital består derfor overvejende af midler, der kan 

anvendes til køb af egne aktier.

Da alle køb af egne aktier er sket til kurser, som er lavere  

end den indre værdi, har dette øget den indre værdi for de  

tilbageværende aktionærer.i henhold til de nye regnskabs-

regler (iFrS) er køb af egne aktier modregnet direkte på 

egenkapitalen.

med den nye selskabslov og de nye vedtægtsbestemmelser, 

er der altså skabt en situation, hvor selskabets aktionærer al-

tid kan sælge og købe aktier i selskabet til en kurs tæt på in-

dre værdi.

Pengestrømme

Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. -7,2 mio.  

Der er solgt aktier for netto kr. 72,2 mio. Køb af egne aktier 

udgør 89,2 mio. pengestrømme fra driftsaktivitet, herunder 

betalt skat, udgør kr. 9,8 mio. 

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning

Der er ikke siden regnskabsperiodens udløb den 30. juni 

2010 og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, 

som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. 
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Forventninger til fremtiden

Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet  

medianafkast for aktier på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter).

 

Aktuelt vurderes det at den globale vækst taber momentum 

i 2. halvår 2010 og starten af 2011, hvilket primært skyldes 

at privatforbruget generelt ikke vil være i stand til at kom-

pensere for de forventede nedskæringer i det offentlige for-

brug. Der vil dog være store nuanceforskelle alt efter hvilken 

region der betragtes. De europæiske økonomier forventes  

at blive hårdest ramt, mens nedskæringerne og dermed  

opbremsningen i både uSA og de asiatiske regioner ikke 

rammes i samme omfang.

 

De pengepolitiske stimuli med lave renter og kvantitative 

lempelser (opkøb af realkredit- og statsobligationer via cen-

tralbanker), forventes at fortsætte i både uSA og europa i 

det nye regnskabsår. Dels bør det sikre et velfungerende 

pengemarked og bankvæsen og dels vil der komme et gan-

ske stort vækstbidrag herfra. på denne baggrund forventer vi 

at den globale vækst kan holde sig på et fornuftigt niveau om 

end usikkerheden er stor.

 

De finansielle markeder forventes ligeledes at blive præget 

af usikkerhed og kraftige kursbevægelser som kendetegnede 

slutningen af sidste regnskabsår. 

 

usikkerheden og de associerede kursfald på aktiemarke-

derne vurderes dog at have skabt et fornuftigt udgangspunkt 

for gode fremtidige aktieafkast sammenholdt med risikoen.

på den baggrund fastholder selskabet sine aktieinveste-

ringer, hvor fokus primært ligger på store globale kvalitetsak-

tier med høj likviditet og valueegenskaber.  
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redegørelse omkring interne 
kontrol- og risikostyringssystemer

Beskrivelse af hovedelementer i selskabets interne 

kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsesprocessen.

Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen har det over-

ordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontrol 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder 

overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i rela-

tion til regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsens holdning til god 

risikostyring og intern kontrol i forbindelse med regnskabsaf-

læggelsesprocessen indskærpes derfor løbende i organisatio-

nen. Selskabets risikostyring og interne kontroller er indrettet 

med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl og 

mangler i forbindelse med selskabets regnskabsaflæggelse.

Bestyrelsen/revisionsudvalget vurderer mindst årligt selska-

bets organisationsstruktur og bemandingen af væsentlige 

områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrel-

sen fastlægger og godkender årligt overordnede politikker, 

procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse 

med regnskabsaflæggelsen. Herved ønsker bestyrelsen at 

sikre en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinier, 

autorisations- og attestationsprocedurer samt en tilstrækkelig 

personadskillelse.

Direktionen overvåger løbende overholdelse af relevant lov-

givning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse 

med regnskabsaflæggelsesprocessen og rapporterer herom  

til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen/revisionsudvalget og  

direktionen foretager mindst årligt en overordnet risikovurde-

ring af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesproces-

sen. Som et led i denne vurdering tages stilling til risikoen  

for besvigelser og til de foranstaltninger, som skal reducere 

og/eller eliminere disse risici.

Kontrolaktiviteter tager udgangspunkt i risikovurderingen  

og omfatter manuelle og fysiske kontroller samt generelle  

it-kontroller og automatiske applikationskontroller i de an-

vendte it-systemer mv. Der er beskrevne minimumskrav til 

afstemninger og til regnskabsanalytisk gennemgang ligesom 

der er etableret en formel rapporteringsprocedure vedrørende 

kvartalsrapportering samt vedrørende den daglige opgørelse 

af selskabets indre værdi.

Bestyrelsen har vedtaget en informations- og kommunika-

tionspolitik med bl.a. det formål at sikre, at selskabets oplys-

ningsforpligtelser overholdes. Selskabets væsentligste risici 

samt interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggel-

sen, bestyrelsens holdning hertil og de iværksatte tiltag i for-

bindelse hermed kommunikeres løbende internt i selskabet. 

Bestyrelse og direktion lægger således vægt på, at regn-

skabsfunktionen til stadighed og rettidigt har relevante infor-

mationer for at kunne udføre de dem pålagte opgaver.

overvågningen af selskabets kontrol- og risikostyringssystem 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen sker  

løbende. eventuelle svagheder, kontrolsvigt eller overskridel-

ser af udstukne politikker rapporteres op i organisationen i 

overensstemmelse med procedure herfor. De generalforsam-

lingsvalgte revisorer rapporterer i revisionsprotokollen til  

bestyrelsen om væsentlige svagheder i de interne kontrol-

systemer hvad enten disse konstateres i forbindelse med 

uanmeldte revisionsbesøg i årets løb eller i forbindelse med 

revisorernes arbejde i tilknytning til årsafslutningen. mindre 

svagheder rapporteres til den daglige ledelse. Bestyrelsen/

revisionsudvalget overvåger, at direktionen reagerer effektivt 

på konstaterede mangler og svagheder og at aftalte tiltag til 

styrkelse af risikostyring og interne kontroller i relation til 

regnskabsaflæggelsesprocessen gennemføres som planlagt.



bestyrelse – direktion – investeringskomité

stor aktionærkreds

Selskabets aktionærkreds tæller i dag 700 navnenoterede 

aktionærer. Vi har derfor fundet det vigtigt at give en mere 

omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare 

ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samar-

bejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til 

både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den 

operationelle styring. 

Formuepleje limittellus – selvstændig juridisk enhed

Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed. 

Generalforsamlingen

Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selska-

bets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der 

vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes 

interesser.

Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes  

generalforsamlingen normalt i oktober måned. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst  

3 og højest 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets 

hjemmeside samt via erhvervs- og Selskabsstyrelsens  

iT-system. 

Ansvarsfordeling

Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i besty-

relse, direktion, investeringskomité samt rådgiver. 

Bestyrelsen

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gan-

gen valgt bestyrelse på 3 til 4 medlemmer, således at mindst 

ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinære general-

forsamling. Består bestyrelsen af 4 medlemmer, vil  2 besty-

relsesmedlemmer være på valg hvert 3. år. Bestyrelsen væl-

ger af sin midte en formand, og bestyrelsen kan genvælges. 

i bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk og 

erhvervsmæssig erfaring. 

Bestyrelsesformanden Carsten With Thygesen (f. 1964) er 

uddannet cand.silv., e*mBA og HD (F) og har mere end 20 

års erhvervserfaring, heraf 9 år i realkredit Danmark, og er i 

dag administrerende direktør i HedeDanmark a/s. Han har  

siden 1998 været medlem af bestyrelsen i en række inve-

steringsselskaber og siden 2009 været næstformand i real-

dania. Carsten With Thygesen er indtrådt i bestyrelsen i 

2005 og senest genvalgt i 2009. Den aktuelle valgperiode 

udløber i 2012.

 

jørn Nielsen (f. 1949) har mere end 30 års erfaring med  

investering og finansiering. erfaringerne stammer bl.a. fra 

rådgiverjobs hos jyske Bank gennem 19 års ansættelse, por-

teføljeansvar i større virksomhed, rådgiver for en sparekasse 

samt ansættelse som projektchef med ansvar for indkøbs-, 

finansiering og salgsopgaver i relation til fast ejendom. jørn 

Nielsen er indtrådt i bestyrelsen i 2005 og senest genvalgt i 

2007. Den aktuelle valgperiode udløber i 2010.

Børge obel  (f. 1948) er uddannet cand.scient.oecon. og har 

sit professionelle virke indenfor management Science - dels 

igennem en årrække som professor på odense universitet og 

dels siden 2004 som dekan for Handelshøjskolen, Aarhus 
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universitet. Han har igennem årene været med i en lang 

række udvalg indenfor bl.a. undervisningsområdet. Han har 

desuden igennem de seneste 20 år været medlem af en 

række bestyrelser – bl.a. Bankinvest og Albani Bryggerierne. 

Børge obel er indtrådt i bestyrelsen i 2009. Den aktuelle 

valgperiode udløber i 2011.

Lars Sylvest (f. 1955) er uddannet cand.oecon. fra Aarhus 

universitet og er som administrerende direktør i Grundfos  

Finance A/S ansvarlig for Grundfos-koncernens globale  

finansforhold, og har i hele sit professionelle virke beskæfti-

get sig med finansforhold og de finansielle markeder. Han 

har ud over 22 års ansættelse i Grundfos-koncernen (20 år 

som koncernfinansdirektør) tidligere erhvervserfaring, bl.a. 

som finanschef fra Dansk eksportfinansieringsfond, Aalborg 

Værft, Alfa-Laval-koncernen og privatbanken (nu Nordea). 

Lars Sylvest har desuden siden 1995 fungeret som bestyrel-

sesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle 

virksomheder. Lars Sylvest er indtrådt i bestyrelsen i 2009. 

Den aktuelle valgperiode udløber i 2012.

Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og  

der har i det seneste regnskabsår været afholdt 9 møder. på  

møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direk-

tør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formue-

pleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder 

direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og  

information om markeds- og kursudvikling siden seneste 

møde.

Mål og opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til  

følgende: 

1.  at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og 

selskabsskat end FT World i DKK.

2.  at selskabet overholder de absolutte risikomål – maks.  

egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90%  

sandsynlighed.

Bestyrelsens væsentligste ansvarsområder:

•  den overordnede ledelse af selskabet.

•  kontrol med daglig ledelse.

•  at vurdere om ovenstående mål nås.

•  godkende/justere strategiske investeringsrammer efter  

oplæg fra direktion og rådgiver.

•  godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter.

•  lede selskabets generalforsamlinger.

•  informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen  

(magasinet Formue) og på generalforsamlinger.

•  indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt  

rådgiver.

•  løbende vurdere om direktion, rådgiver samt bankforbind-

elser lever op til de opstillede mål og forventninger.

•  revisionsudvalg.

direktionen

Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede 

investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionæ-

rerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets  

direktør, esben Vibe er uddannet cand.oecon. og har mere 

end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitrage-

chef i det daværende Aktivbanken og dels som tidligere  

koncernøkonomidirektør i Aarhus united A/S (tidl. Aarhus 

oliefabrik A/S). Frem til oktober 2009 var esben Vibe besty-

relsesformand i selskabet. Han tiltrådte i marts 2010 stillin-

gen som direktør i Formueplejeselskaberne. 



Mål og opgaver for direktion 

Direktionen har som overordnet mål  

1.  at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og  

selskabsskat end FT World i DKK.

2.  at overholde de absolutte risikomål – maks. egenkapi-

taltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sand-

synlighed.

Direktionens væsentligste ansvarsområder: 

•  selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen 

af de to overordnede mål.

•  selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden 

for ved tægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger 

om inve sterings rammer samt risikoniveau.

•  relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger.

•   deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske  

investeringsbeslutninger i selskabets investeringskomité.

•  selskabets forretningsvilkår samt overholdelse af 

engagements rammer.

•  udvikling af investerings- og forretningskoncept samt  

inve sterings idéer for selskabet.

•  udbredelse af kendskabet til selskabets investeringskon-

cept via artikler og foredrag.

•  opretholdelse af børsnotering på NASDAQ OMX Copen- 

hagen A/S

•  selskabets investor relationspolitik via enhver form for kom-

munikation.

•  administration og regnskaber samt kontakt til offentlige 

myndigheder og forretningsforbindelser.

•  at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver samt  

bestyrelse og aktionærer.

•  rapportering som årsrapporter, delårsrapporter, kvartals-

rapporter samt fondsbørsmeddelelser.

•  prospekter, brochurer og tegningsmateriale.

•  generalforsamling og Formueplejedage.

Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske  

niveau efter input fra rådgiver. 

investeringskomité

Selskabets investeringskomite består af direktøren for  

selskabet, direktøren for formueforvaltning i Formuepleje 

A/S samt relevante eksperter. investeringskomiteen afholder 

normalt møde hver 14. dag. på mødet fastlægges/ajourfø-

res selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelses-

procent, regions- og sektorvalg.
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Managementaftale

Bestyrelsen har indgået managementaftale med Formue-

pleje A/S med det formål:

•  at rådgive bestyrelse og direktion.

•  at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor  

investeringsrammerne.

•  at varetage den daglige styring af selskabets investeringer

•  at varetage selskabets investor relations efter instruks fra  

bestyrelse og direktion.

Formuepleje A/S har mere end 20 års erfaring med formue-

forvaltning med speciale i investeringsselskaber som er ud-

viklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber, 

som idag omfatter syv børsnoterede og et unoteret selskab 

med en samlet portefølje på 35 mia. kr.

Mål og opgaver for rådgiver  

vedr. investering og finansiering

1.  at opfylde selskabets afkastmål, som er at give et bedre 

resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World 

i DKK.

2.  at overholde de absolutte risikomål – maks. egenkapital-

tab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sand- 

synlighed.

managers væsentligste opgaver vedrørende investering er:

•  at søge at opfylde de to overordende mål.

•  at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i  

selskabets bestyrelse og investeringskomité til brug for 

fastlæggelse af selskabets strategiske og taktiske 

 investeringsbeslutninger.

•  den daglige overvågning og omlægning af selskabets 

værdi papirer. 

•  at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder  

eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor.

•  Markedssegmenter og benchmarks  

Aktier:  FT World aktieindeks omregnet til danske kroner. 



Mål og opgaver for manager vedr. investor Relations

Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet 

mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information 

om udvikling og strategi i selskabet. 

rådgiver udarbejder udkast til følgende information efter  

instruks fra selskabets direktion:

•  Kvartalsvis aktionærorientering magasinet FORMUE om 

afkast udvikling, valuering af finansmarkederne og strate-

gier, artikler om skatteforhold, investeringer og investe-

ringsprodukter.

•  Beretning til halvårs- og årsrapporter.

•  Præsentationsmateriale til den årlige generalforsamling og  

aktionærorienteringsmøder.

•  Koncept- og risikobeskrivelser til prospekter.

•  Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets  

investeringskoncept og resultater.

Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om  

selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionæ-

rer og andre interessenter, herunder informationer på mana-

gers hjemmeside www.formuepleje.dk, som er godkendt af 

selskabets direktion eller bestyrelse. 
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Corporate governance

selskabet følger anbefalingerne fra komiteen for 

god selskabsledelse. 

Bestyrelsen har vurderet selskabets corporate governance 

bl.a. med udgangspunkt i komiteens anbefalinger. Selskabet 

vurderer at opfylde anbefalinger fra komiteen for god sel-

skabsledelse med følgende kommentarer.

Minimering af interessekonflikter

Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uaf-

hængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forret-

ningsmæssige samarbejde.

Det er således et krav, at manager:

• Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer.

• Ikke må modtage salgsprovision af nogen art.

•  Ikke må handle selskabets aktier til og fra  

egenbeholdning.

•  Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. 

ind- eller udlån.

• Ikke må have selskabets værdipapirer i depot.

• Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet.

• Ikke må foretage udlån til selskabet.

•  Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art  

med selskabet.

Hertil kommer, at managementaftalen indeholder et væ-

sentligt sammenfaldende interessemotiv, idet manager  

oppebærer et resultathonorar på 10% af selskabets investe-

ringsresultat, således dog, at eventuelle underskud skal 

modregnes først.

 

Arbejdsdeling

Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det 

bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er 

i direktørkontrakt og managementaftale aftalt klare retnings-

linier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og 

manager.

Generalforsamlingen

For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage 

stilling til generalforsamlingsanliggender, indkaldes der til 

generalforsamling ved fondsbørsmeddelelse samt opslag på 

selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen

Det anbefales af komiteen for god selskabsledelse, at mindst 

halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelses-

medlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke:

•  være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de 

seneste 5 år.

• være eller have været medlem af direktionen i selskabet.

•  være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller 

have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er  

professionel rådgiver for selskabet.

•  have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som  

andet end aktionær.

• været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år

Bestyrelsen lever op til de krav, som komiteen for god sel-

skabsledelse har til uafhængighed.



Revisionsudvalg

Bestyrelsen har udpeget et revisionsudvalg, bestående af 

Carsten With Thygesen og Lars Sylvest, som er formand for 

revisionsudvalget. Lars Sylvest opfylder revisionsudvalgs-

bekendtgørelsens krav om, at minimum ét medlem af revisi-

onsudvalget skal have kvalifikationer inden for regnskabs-

væsen eller revision. revisionsudvalget mødes minimum to 

gange årligt med selskabets eksterne revisor og evt. direkti-

onen bl.a. med henblik på en nøjere gennemgang af regn-

skabs- og revisionsprocessen, herunder bl.a. en vurdering af 

om kontrollen med overholdelsen af risiko- og investerings-

rammer er tilstrækkelig. revisionsudvalget orienterer efter-

følgende den samlede bestyrelse om disse forhold.  

  

evaluering

Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 9 møder, primært for 

at fastlægge og godkende investeringsstrategien, jf. besty-

relsens forretningsorden.

Bestyrelsen evaluerer en gang årligt bestyrelsens, direktio-

nens og managers indsats med fokus på at vurdere om fast-

lagte strategiske målsætninger og planer er nået.

 

på bestyrelsesmødet den 16. juni 2010 har bestyrelsen 

foretaget en evaluering af, om bestyrelsen samlet set opfyl-

der en række kompetencer med vægt på emner som erfaring 

med investeringskoncepter, makroøkonomi, investering og 

finansiering, jura samt risikostyring. Bestyrelsen vurderer, at 

disse kompetencer er fuldt dækket i den nuværende besty-

relsessammensætning. Bestyrelsen har endvidere konkret 

vurderet samarbejdet med og kvaliteten i direktionens og 

managers indsats og fundet, at den fastlagte strategi er fulgt 

tilfredsstillende og samarbejdet har fungeret godt.

Selskabet har ikke vedtaget politikker for samfundsansvar.

Vederlag

Bestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb 

på kr. 25.000 pr. medlem samt et variabelt beløb på  

kr. 20.000 pr. påbegyndt mia. i portefølje til bestyrelses-

formanden samt kr. 15.000 pr. påbegyndt mia. i portefølje 

til øvrige medlemmer, dog maksimalt 125.000 kr. til besty-

relsesformanden samt 100.000 kr. til øvrige bestyrelses-

medlemmer.

Direktionen aflønnes af manager som en integreret del af 

managementaftalen, hvorfor der i selskabets regnskab ikke 

optræder udgifter til direktionsvederlag. 

Bestyrelsen modtog i regnskabsåret, dækkende perioden 

1/7 2009 - 30/6 2010, et samlet vederlag på tkr. 165.  

Selskabet har ikke ydet selskabets ledelse fordele af nogen 

art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her 

nævnte.

investor relations

Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå 

omkostningsfri information om selskabets udvikling. Selska-

bets aktionærer bliver orienteret via hjemmeside, email- 

nyhedsbreve, månedsrapporter via e-mail, kvartalsvis aktio-

nærorientering (magasinet Formue), halvårlige aktionær-

orienteringsmøder (Formueplejedage) flere steder i landet, 

samt generalforsamlinger i århus. Alle kurspåvirkende infor-

mationer offentliggøres som fondsbørsmeddelelser.
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Finanskalender

Generalforsamling 2010

ordinær generalforsamling 2010 .......... 26. oktober 2010

Periodemeddelelse, 1. kvartal

perioden: 01.07. – 30.09.2010 .......... 3. november 2010

Halvårsrapport 1. halvår 2010/11

perioden 01.07. – 31.12.2010 ............. 22. februar 2011

Periodemeddelelse, 3. kvartal

perioden: 01.01. – 31.03.2011 ...................5. maj 2011

udsendte fondsbørsmeddelelser

Alle udsendte fondsbørsmeddelelser fra regnskabsåret 

er tilgængelige på hjemmesiden 

www.formuepleje.dk/limiTTellus. 



ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten 

for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010 for Formuepleje  

Limittellus A/S.

årsrapporten aflægges i overensstemmelse med interna-

tional Financial reporting Standards som godkendt af eu og 

yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsno-

terede selskaber. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

og pengestrømme for regnskabsåret 2009/10.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen  

giver en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets 

aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selska-

bets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af  

de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet 

står over for. 

årsrapporten indstilles til generalforsamlingens 

godkendelse.

århus, den 21. september 2010

Direktion    esben Vibe

bestyrelse Carsten With Thygesen jørn Nielsen Børge obel Lars Sylvest

 (formand)
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De uafhængige revisorers påtegning

århus, den 21. september 2010

BuSCH-SøreNSeN ivan madsen    Klaus Kristiansen 

Statsautoriseret revisionspartnerselskab Statsaut. revisor    Statsaut. revisor    

til aktionærerne i Formuepleje limittellus A/s

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Formuepleje Limittellus A/S 

for regnskabsåret 1. juli 2009 – 30. juni 2010, omfattende 

totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pen-

gestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-

praksis. årsregnskabet udarbejdes efter international Finan-

cial reporting Standards som godkendt af eu og yderligere 

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et års-

regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med international Financial reporting Standards som god-

kendt af eu og yderligere danske oplysningskrav for børs-

noterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, im-

plementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 

relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der  

giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl 

samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-

praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er  

rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 

på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 

overensstemmelse med danske og internationale revisions-

standarder. 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 årsregnskabet ikke inde-

holder væsentlig fejlinformation. 

en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for 

de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De 

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i års-

regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-

troller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og 

aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, 

med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 

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 årsregnskabet. 

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 årsregnskabet giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2009 – 30. juni 

2010 i overensstemmelse med international Financial  

reporting Standards som godkendt af eu og yderligere dan-

ske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, 

der indeholder en retvisende redegørelse i overensstem-

melse med årsregnskabsloven.

revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi 

har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesbe-

retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg 

til den gennemførte revision af årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne 

i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet.



Note

1. juli 2009 - 30. juni 2010

(1.000 kr.)

1. juli 2008 - 30. juni 2009 

(1.000 kr.)

2 renteindtægter 64 480 

3 renteudgifter -3 0 

udbytte af kapitalandele 21.112 24.390 

4 Kursreguleringer 187.414 -356.291 

Finansielle nettoindtægter i alt 208.587 -331.421 

5 resultatafhængigt honorar 0 0 

6 Administrationsomkostninger -5.783 -5.251 

Resultat før skat 202.804 -336.672 

7 periodens skatter -2.399 -2.428 

8 regulering af tidligere års skatter -3.980 -2 

Periodens resultat og totalindkomst 196.425 -339.102 

Forslag til resultatdisponering

overføres til overført resultat 196.425 -339.102 

disponeret i alt 196.425 -339.102 

9 resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie, kr. 23,47 -38,40 

resultat- og totalindkomstopgørelse
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AktiVeR

Note

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Likvide beholdninger 22.960 30.128 10.378 

10 Aktier 857.911 737.568 1.094.111 

Værdipapirer i alt 857.911 737.568 1.094.111 

Værdi af afledte finansielle instrumenter 0 0 2.530 

11 Andre tilgodehavender 0 217 0 

12 Tilgodehavende skatter 2.763 3.500 3.368 

13 udskudt skatteaktiv 0 0 0 

tilgodehavender i alt 2.763 3.717 5.898 

Aktiver i alt 883.634 771.413 1.110.387 

balance



PAssiVeR

Note

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Værdi af afledte finansielle instrumenter 5.100 0 0 

15 Anden gæld 268 401 257 

kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.368 401 257 

14 Aktiekapital 88.300 768.210 883.000 

Særlig reserve, SL §188 590.723 0 0 

overført resultat 199.243 2.802 227.130 

egenkapital i alt 878.266 771.012 1.110.130 

Passiver i alt 883.634 771.413 1.110.387 

balance
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Aktiekapital

(1.000 kr.)

særlig reserve

(1.000 kr.)

overført resultat

(1.000 kr.)

i alt

(1.000 kr.)

eGeNkAPitAloPGØRelse

egenkapital 1/7 2008 883.000 0 227.130 1.110.130

Kapitalnedsættelse til dækning af underskud -114.790 0 114.790 0

Køb af egne aktier 0 0 -16 -16

Totalindkomst for perioden 0 0 -339.102 -339.102

egenkapital 30/6 2009 768.210 0 2.802 771.012

egenkapital 1/7 2009 768.210 0 2.802 771.012

overført af egne aktier 0 -16 16 0

Særlig reserve, SL §188 -679.910 679.910 0 0

Køb af egne aktier 0 -89.171 0 -89.171

Totalindkomst for perioden 0 0 196.425 196.425

egenkapital 30/6 2010 88.300 590.723 199.243 878.266

Der er ikke udloddet udbytte for 2008/09 ligesom der ikke er foreslået udbytte for 2009/10.

Antal stk.
Nom. værdi

(1.000 kr.)

Ansk. sum

(1.000 kr.)

salgssum

(1.000 kr.)
% af aktiekap.*

BeHoldNiNG AF eGNe AktieR

Beholdning 1/7 2008 0 0 0 0,00%

Køb i årets løb 771.705 77.171 64.837 8,74%

Salg i årets løb 771.500 77.150 64.821 62.249 8,74%

Ændring af stk. størrelse fra 100 til 87 -3

Beholdning 30/6 2009 205 18 16 0,00%

Beholdning 1/7 2009 205 18 16 0,00%

Ændring af stk. størrelse  fra 87 til 10 -16

Køb i årets løb 919.042 9.190 89.171 10,41%

Beholdning 30/6 2010 919.247 9.192 89.187 10,41%

Dagsværdi af beholdning 30/6 2010 99.279

* Beregningsgrundlaget er antallet af aktier ultimo de respektive regnskabsår.

Stigningen i beholdningen af egne aktier skal ses i lyset af, at der på den ekstraordinære general-

forsamling i foråret 2010 blev vedtaget nye vedtægter, hvor dels grænsen for egne aktier blev hævet 

fra 10 % til 90 % og dels en ny bestemmelse, hvor aktionærerne har fået en ret til at sælge aktier 

tilbage til selskabet til en kurs som fastsættes som indre værdi minus et mindre procentfradrag. 

egenkapitalopgørelse



1. juli 2009 - 30. juni 2010

(1.000 kr.)

1. juli 2008 - 30. juni 2009 

(1.000 kr.)

resultat før skat 202.804 -336.672 

Betalte skatter -2.399 -2.428 

regulering for ikke likvide driftsposter:

Kursregulering af aktier -187.414 353.761 

regulering af skat -3.244 -134 

9.747 14.527 

Forskydning, andre tilgodehavender 217 2.313 

Forskydning, anden gæld m.v. -133 144 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 9.831 16.984 

Køb af aktier -478.833 -307.437 

Salg af aktier 551.005 312.791 

investeringer i alt 72.172 5.354 

Køb af egne aktier -89.171 -64.837 

Salg af egne aktier 0 62.249 

Finansiering i alt -89.171 -2.588 

Ændring i likvide beholdninger, netto -7.168 19.750 

Likvide beholdninger, primo 30.128 10.378 

likvide beholdninger, ultimo 22.960 30.128 

Pengestrømsopgørelse

FormuepLeje LimiTTeLLuS A/S // årSrApporT 2009 //2010 29   



FormuepLeje LimiTTeLLuS A/S // årSrApporT 2009 //201030   

oVeRsiGt oVeR NoteR

Note 1 Anvendt regnskabspraksis 

Note 2 renteindtægter 

Note 3 renteudgifter 

Note 4 Kursreguleringer 

Note 5 resultatafhængigt honorar 

Note 6 Administrationsomkostninger 

Note 7 periodens skatter 

Note 8 regulering af tidligere års skatter 

Note 9 resultat pr. aktie 

Note 10 Værdipapirer 

Note 11 Andre tilgodehavender 

Note 12 Tilgodehavende skatter 

Note 13 udskudt skatteaktiv 

Note 14 Aktiekapital 

Note 15 Anden gæld 

Note 16 personaleomkostninger 

Note 17 pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Note 18 Finansielle instrumenter 

Note 19 Kategorier af finansielle instrumenter 

Note 20 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter 

Note 21 overgang til iFrS 

Note 22 Nærtstående parter 

Note 23 Ledelsens andre hverv 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

årsregnskabet for Formuepleje Limittellus A/S er aflagt i overensstem-

melse med international Financial reporting Standards som godkendt af 

eu og yderligere danske oplysningskrav for regnskabsklasse D (børsnote-

ret) jf. iFrS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. For-

muepleje Limittellus A/S er et aktieselskab med hjemsted i Danmark. 

årsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er selskabets funktio-

nelle valuta, og præsenteres afrundet til nærmeste 1.000 kr. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til iFRs

årsregnskabet for 2009/10 er det første årsregnskab, der aflægges i over-

ensstemmelse med international Financial reporting Standards (iFrS). 

overgangen til regnskabsaflæggelse efter iFrS har nødvendiggjort en 

række ændringer i selskabets anvendte regnskabspraksis og præsentation. 

udover tekstmæssige tilpasninger til iFrS-standarder har overgangen haft 

følgende indvirkninger på regnskabsaflæggelsen:

resultatopgørelsen er reklassificeret til en artsopdelt præsentation i • 

overensstemmelse med iFrS. reklassifikationen har ikke haft nogen 

betydning for selskabets indre værdi.

balancen er tilpasset til en præsentation baseret på likviditet, da denne • 

præsentationsform vurderes at give en pålidelig og mere relevant infor-

mation.

købs- og salgssummer vedrørende egne aktier er indregnet direkte på • 

egenkapitalen. Tidligere blev egne aktier indregnet i balancen og målt 

til dagsværdi via resultatopgørelsen. 

køb og salg af aktier vises nu som bruttoposter i pengestrømsopgørel-• 

sen. egne aktier vises under finansiering mod tidligere investering.  

Ved overgangen til iFrS er anvendt iFrS 1, Førstegangsanvendelse af 

iFrS. ifølge denne er åbningsbalancen pr. 1. juli 2008 og sammenlig-

ningstal for 2008/09 udarbejdet i overensstemmelse med de standarder 

og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 30. juni 2010. åbningsbalan-

cen pr. 1. juli 2008 er udarbejdet, som om disse standarder og fortolk-

ningsbidrag altid havde været anvendt bortset fra, hvor de særlige over-

gangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser i iFrS 1, der er beskrevet 

nedenfor, finder anvendelse.

Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt 

regnskabspraksis er, at årsregnskabet i ændringsåret skal aflægges med 

tilbagevirkende kraft, som havde virksomheden altid anvendt den nye 

regnskabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang 

til regnskabsaflæggelse efter iFrS er der imidlertid i iFrS 1 givet en række 

både obligatoriske og valgfrie undtagelser til denne hovedregel. 

i forbindelse med overgangen til iFrS har selskabet klassificeret sine 

beholdninger af aktier, som finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via 

resultatet. Denne klassifikation kan normalt kun foretages ved første ind-

regning af de pågældende aktiver, og selskabet har derfor anvendt undta-

gelsesbestemmelsen i iFrS 1.29 til at foretage klassifikationen. De 

pågældende værdipapirer havde en lignende klassifikation efter den hidti-

dige regnskabspraksis. De regnskabsmæssige værdier af omfattede værdi-

papirer svarer til posten ”aktier” i balancen. 

Selskabet har ikke herudover valgt eller fundet grundlag for anvendelse af 

undtagelser. Der er endvidere ikke foretaget revurdering af regnskabsmæs-

sige skøn foretaget tidligere år.

Den samlede effekt på balancen, egenkapitalen, totalindkomstopgørelsen 

og pengestrømmene fremgår af årsregnskabets note 21.

standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft

på tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende nye eller 

ændrede standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor 

ikke indarbejdet i regnskabet:

Ændret iFrS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (udstedt 18. juni 2009). • 

Træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 

2010 eller senere.

Ny iFrS 9, Finansielle instrumenter (udstedt 12. november 2009). • 

Træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 

2013 eller senere (ikke godkendt af eu).

iFrS, forbedringsforslag 2009 (udstedt 16. april 2009). Ændringerne • 

træder i kraft på forskellige tidspunkter. Nogle bestemmelser er trådt i 

kraft og implementeret i årsrapporten. 

iFrS, forbedringsforslag 2010 (udstedt maj 2010). Træder i kraft med • 

virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere 

(ikke godkendt af eu).

Ændret iAS 24, Nærtstående parter (udstedt 4. november 2009). • 

Træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 

2011 eller senere.

Ændret iAS 32, Finansielle instrumenter: oplysning og præsentation. • 

Træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. februar 

2010 eller senere.

Ændret iFriC 14, minimums indbetalinger til pensionsordninger • 

(udstedt 26. november 2009). Træder i kraft med virkning for regn-

skabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Ny iFriC 19, Annullering af finansielle forpligtelser med egenkapitalin-• 

strumenter (udstedt 26. november 2009). Træder i kraft med virkning 

for regnskabsår, der begynder 1. juli 2010 eller senere.

Note 1 - ANVeNdt ReGNskABsPRAksis
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noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

iFrS 9 omhandler den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver 

i relation til klassifikation og måling. Den nye iFrS 9 afskaffer visse af de 

eksisterende klasser af finansielle aktiver og erstatter disse med nye klas-

ser. udover ændring af benævnelser ventes den nye iFrS 9 ikke at få 

indvirkning på årsrapporten. 

øvrig ikke implementeret iFrS forventes ligeledes ikke at få væsentlig 

betydning for selskabet.

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der 

fremkommer inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter for-

hold, der eksisterede på balancedagen. 

De anvendte regnskabsmæssige skøn er foretaget på baggrund af de aktu-

elle forudsætninger pr. balancedagen. De af ledelsen anvendte skøn er 

foretaget ud fra de principper som ledelsen finder forsvarlige. Forudsætnin-

gerne for skøn og vurderinger kan ændre sig og de må på den baggrund 

anses som usikre og uforudsigelige. 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsen omfatter de væsentligste skøn en 

vurdering af om de noterede priser på både finansielle instrumenter samt 

afledte finansielle instrumenter repræsenterer dagsværdien. i det omfang 

at dagsværdien ikke kan udledes af et aktivt marked, er det nødvendigt, at 

ledelsen vurderer og vælger en hensigtsmæssig metode til opgørelse af 

dagsværdierne. i den forbindelse anvendes værdiansættelsesmetoder og 

relevante risikofaktorer der er i fuld overensstemmelse med selskabets 

regnskabs- og værdiansættelsesprincipper. Det er selskabets vurdering, at 

de noterede priser er udtryk for dagsværdier. 

 

Generelt om indregning og måling

i resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, her-

under indregnes værdireguleringer af værdipapirer og afledte finansielle 

instrumenter. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økono-

miske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles 

pålideligt.

Aktiver og forpligtelser måles som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 

nedenfor.

omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. 

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kur-

sen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 

post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som 

ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. 

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgo-

dehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under 

finansielle indtægter og omkostninger.

ResultAtoPGØRelseN

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og 

-omkostninger, udbytter af kapitalandele, realiserede og urealiserede kurs-

gevinster og -tab vedrørende værdipapirer og afledte finansielle instrumen-

ter samt transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkost-

ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

omkostninger

Selskabets omkostninger indregnes efter periodiseringsprincippet. resul-

tatafhængigt honorar afregnes på baggrund af regnskabsårets overskud før 

skat og administrationsomkostninger. Selskabets administrationsomkost-

ninger indregnes løbende i resultatopgørelsen. 

skat

Selskabet er skattefrit jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19. Der 

betales alene en endelig skat på 15 % af danske aktieudbytter. Hertil kom-

mer op til 15 % udenlandsk skat af udenlandsk aktieudbytte. Disse udbyt-

teskatter udgiftsføres løbende i selskabet. Skattefriheden har medført, at 

tidligere udskudte skatteaktiver er blevet udgiftsført i regnskabsåret 

2008/09.

BAlANCeN

Finansielle instrumenter

Selskabets finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver. De 

væsentligste finansielle aktiver er aktier og afledte finansielle instrumenter. 

Finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi og 

efterfølgende som angivet nedenfor.

Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen.



Aktier 

Selskabets forretningsgrundlag er at skabe afkast i form af stigninger i 

dagsværdi og udbytte af aktier baseret på  selskabets risikostyrings- og 

investeringsstrategi. Selskabets interne rapportering udarbejdes i overens-

stemmelse hermed, hvor dagsværdireguleringer indgår som det væsentlig-

ste parameter. Derfor er aktier klassificeret som dagsværdi via resultatop-

gørelsen. 

Selskabets portefølje omfatter børsnoterede aktier. måling ved første ind-

regning sker til dagsværdi tillagt omkostninger ved købet. efterfølgende 

måles til dagsværdi. 

Dagsværdi for børsnoterede aktier fastsættes til børskursen på balanceda-

gen. i tilfælde af at denne kurs ikke vurderes at udtrykke dagsværdien, 

anvendes andre offentliggjorte markedsdata, der bedst indikerer dagsvær-

dien, eller kapitalværdiberegninger baseret på fremtidige forventede pen-

gestrømme. 

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles såvel ved første indregning som ved 

senere måling til dagsværdi. positive og negative dagsværdier af afledte 

finansielle instrumenter pr. balancedagen indgår i tilgodehavender hen-

holdsvis forpligtelser.

i det omfang dagsværdien for afledte finansielle instrumenter ikke kan 

udledes af et aktivt marked, er det nødvendigt, at ledelsen vurderer og 

vælger en hensigtsmæssig metode til opgørelse af dagsværdierne. i den 

forbindelse anvendes værdiansættelsesmetoder, der er generelt accepte-

rede for det pågældende instrument. 

Dagsværdiopgørelsen for afledte finansielle instrumenter baseres på offi-

cielle valutakurser, markedsrenter og andre markedsdata såsom volatilitet, 

korrigeret for det enkelte instruments særlige egenskaber. 

reguleringen af dagsværdi på de afledte finansielle instrumenter præsen-

teres som en kursregulering i resultatopgørelsen. 

tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser omfatter gæld til pengeinstitutter, værdi af afledte 

finansielle instrumenter samt anden gæld. 

Gældsforpligtelser, ekskl. afledte finansielle instrumenter, indregnes ved 

første indregning til det modtagne nettoprovenu efter fradrag af afholdte 

transaktionsomkostninger. efterfølgende måles finansielle gældsforpligtel-

ser til dagsværdi. Selskabets interne rapportering udarbejdes i overens-

stemmelse hermed, hvor dagsværdireguleringer indgår som det væsentlig-

ste parameter. 

Afledte finansielle instrumenter indregnes og måles som beskrevet ovenfor.

egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte på 

egenkapitalen under særlig reserve SL §188. 

PeNGestRØMsoPGØRelse

Pengestrømme fra driftsaktivitet

pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for 

ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse 

med køb og salg af værdipapirer.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse 

eller sammensætning af aktiekapital. 

likvider

Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter.

seGMeNtoPlysNiNGeR

Der gives oplysning om de forretningsopdelte segmenter, hvorefter ledel-

sen internt rapporterer og styrer selskabet. Segmentopdelingen følger 

selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Da selskabet 

udelukkende investerer i aktier og aktierelaterede afledte finansielle instru-

menter opererer selskabet alene på ét segment.

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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1. juli 2009 - 30. juni 2010

(1.000 kr.)

1. juli 2008 - 30. juni 2009 

(1.000 kr.)

Note 2. ReNteiNdtÆGteR

indeståender i kreditinstitutter 64 480 

64 480 

Note 3. ReNteudGiFteR

Kreditinstitutter -3 0 

-3 0 

Note 4. kuRsReGuleRiNGeR

Aktier 192.514 -353.761 

Afledte finansielle instrumenter, aktier -5.100 -2.530 

187.414 -356.291 

Note 5. ResultAtAFHÆNGiGt HoNoRAR

Gebyr for porteføljepleje 0 0 

Vederlag til direktion 0 0 

0 0 

Note 6. AdMiNistRAtioNsoMkostNiNGeR

Gebyr for porteføljepleje (ikke resultatafhængigt) -4.285 -3.603 

Depotgebyr m.v. -573 -660 

revisor- og advokathonorar -143 -293 

Bestyrelseshonorar -165 -125 

Vederlag til øvrige ansatte -12 -32 

øvrige administrationsomkostninger -605 -538 

-5.783 -5.251 

Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet -147 -173 

Honorar for andre ydelser 0 -12 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



1. juli 2009 - 30. juni 2010

(1.000 kr.)

1. juli 2008 - 30. juni 2009 

(1.000 kr.)

Note 7. PeRiodeNs skAtteR

Skat af periodens udbytter -2.399 -2.428 

-2.399 -2.428 

Selskabet er skattefrit jf. selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 19.

Der betales alene skat af danske og udenlandske aktieudbytter.

Skatten udgør 15% af det modtagne aktieudbytte.

Note 8. ReGuleRiNG AF tidliGeRe åRs skAtteR

regulering ifm. overgang til skattefrit investeringsselskab

jf. ændring af skattelovgivningen 0 -2 

regulering af tidligere års skat i øvrigt -3.980 0 

-3.980 -2 

i øvrigt henvises til note 13.

Note 9. ResultAt PR. Aktie

resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie, kr. 23,47 -38,40 

Nøgletalsdefinition:
resultat efter skat

Gns. antal aktier ekskl. egne aktier

Nøgletalsberegning:
196.425 -339.102 

8.370.274 8.829.897 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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Aktier 

(1.000 kr.)

Note 10. VÆRdiPAPiReR

Kostpris 1/7 2008 1.033.881 

Tilgang 307.437 

Afgang -410.516 

kostpris 30/6 2009 930.802 

opskrivninger 1/7 2008 184.948 

periodens opskrivninger -59.764 

opskrivninger vedrørende afgang -53.094 

opskrivninger 30/6 2009 72.090 

Nedskrivninger 1/7 2008 124.718 

periodens nedskrivninger 208.349 

Nedskrivninger vedrørende afgang -67.743 

Nedskrivninger 30/6 2009 265.324 

Regnskabsmæssig værdi 30/6 2009 737.568 

Kostpris 1/7 2009 930.802 

Tilgang 478.834 

Afgang -567.618 

kostpris 30/6 2010 842.018 

opskrivninger 1/7 2009 72.090 

periodens opskrivninger 89.560 

opskrivninger vedrørende afgang -49.976 

opskrivninger 30/6 2010 111.674 

Nedskrivninger 1/7 2009 265.324 

periodens nedskrivninger -25.158 

Nedskrivninger vedrørende afgang -144.385 

Nedskrivninger 30/6 2010 95.781 

Regnskabsmæssig værdi 30/6 2010 857.911 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 11. ANdRe tilGodeHAVeNdeR

Tilgodehavende aktieudbytte 0 217 0 

0 217 0 

Note 12. tilGodeHAVeNde skAtteR

Tilgodehavende selskabsskat, primo 3.500 3.368 2.939 

Betalte skatter 914 788 3.406 

refunderede skatter -1.651 -656 -2.977 

2.763 3.500 3.368 

Note 13. udskudt skAtteAktiV

Hensættelser til udskudt skat, primo 0 0 -3.781 

udskudt skat af periodens resultat 0 0 3.781 

0 0 0 

udskudt skat er beregnet med - - 25%

Selskabet blev ved lovændring primo 2009 skattefrit med virkning fra 1/7 2008. 

udskudt skat/skatteaktiv forekommer derfor ikke længere.

Note 14. AktiekAPitAl

Aktiekapital, primo 768.210 883.000 853.000 

Kontant kapitaludvidelse 0 0 30.000 

overført til særlig reserve -679.910 0 0 

Kapitalnedsættelse til dækning af underskud 0 -114.790 0 

88.300 768.210 883.000 

Selskabskapitalen består af 8.830.000 aktier á kr. 10.

Aktierne er fuldt indbetalt. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der er siden selskabets stiftelse foretaget følgende kapitalændringer:

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

2005/06 marts 299,5 mio. kr. til kurs 101

August 300 mio. kr. til kurs 110

oktober 175 mio. kr. til kurs 112,8

2006/07 September 78 mio. kr. til kurs 128,7

2007/08 April 30 mio. kr. til kurs 133

2008/09 juni -114,8 mio. kr. til kurs 100

2009/10 September -679,9 mio. kr. til kurs 100 ved overførsel til særlig reserve
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30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 15. ANdeN GÆld

øvrig gæld 268 401 257 

268 401 257 

Note 16. PeRsoNAleoMkostNiNGeR

Vederlag til direktion 0 0 0 

Vederlag til øvrige ansatte 12 32 28 

Bestyrelseshonorar, ordinært 165 125 175 

177 157 203 

Gennemsnitligt antal beskæftigede 2 3 3 

Der er ikke udbetalt vederlag til direktion. jf. gældende managementaftale aflønnes direktionen af 

manager, Formuepleje A/S.

øvrige ansatte er fratrådt 31/12 2009.

Note 17. PANtsÆtNiNGeR oG sikkeRHedsstillelseR

ingen af selskabets aktiver er pantsat, ligesom selskabet ikke i øvrigt har stillet sikkerhed for gæld.

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



Note 18. FiNANsielle iNstRuMeNteR

Selskabets strategi er at investere i globale børsnoterede aktier. Selskabet investerer udelukkende for 

egne midler.

Selskabets investeringsstrategi indebærer risici relateret til udviklingen på aktiemarkedet. Herudover 

er der risici forbundet med anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Der er indgået managementaftale med Formuepleje A/S jf. særskilt afsnit herom i selskabets beret-

ning. en del af denne aftale sikrer varetagelse af den daglige risikostyring inden for de af bestyrelsen 

fastsatte investeringsrammer.

MARkedsRisiCi

Aktierisici

Aktierisiko dækker over de risici der er forbundet med investering i danske og udenlandske aktier. 

Dels er der en generel markedsrisiko ved at investere i aktier men kursudviklingen på aktier inden for 

en enkelt sektor eller geografisk område kan også påvirke afkastet. i regnskabsberetningen er den 

præcise fordeling på sektorer samt geografiske områder nærmere specificeret.

Valutarisici

Selskabets valutarisiko relaterer sig til investeringer i udenlandske aktier og derivater.

Nettoposition

30. juni 2010

(1.000 kr.)

Nettoposition

30. juni 2009

(1.000 kr.)

Nettoposition 

1. juli 2008

(1.000 kr.)

Valutarisiko

eur 156.188 201.072 402.896 

uSD 388.255 218.719 361.768 

GBp 77.268 46.954 62.597 

CHF 25.418 34.686 49.248 

NoK 29.082 50.157 37.838 

HKN 26.228 20.768 28.726 

jpN 6.835 20.518 37.429 

SeK 10.755 0 0 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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30. juni 2010

(mio. kr.)

30. juni 2009

(mio. kr.)

1. juli 2008

(mio. kr.)

Nettoposition Markedsværdi Nettoposition Markedsværdi Nettoposition Markedsværdi

Note 18. FiNANsielle iNstRuMeNteR - FoRtsAt

åbentstående afledte finansielle instrumenter

Aktier

Købte euro Stoxx 50 call-optioner 120 1 

Købte S&p500 call-optioner 119 2 

i alt indregnet i resultatopgørelsen 0 0 3 

Valuta

Terminsforretning 116 -5

i alt indregnet i resultatopgørelsen -5 0 0 

Resultat

(1.000 kr.)

egenkapital

%

Følsomhed

Aktier

1% ændring i kursværdien af aktier ±8.579 ±0,98%

Følsomhedsanalysen er udarbejdet på baggrund af selskabets balancesammensætning pr. 30.06.2010.

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 19. kAteGoRieR AF FiNANsielle iNstRuMeNteR

kategorier af finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter 0 0 2.530 

Aktier 857.911 737.568 1.094.111 

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet 857.911 737.568 1.096.641 

Andre tilgodehavender 2.763 3.717 3.368 

Likvide beholdninger 22.960 30.128 10.378 

udlån og tilgodehavender 25.723 33.845 13.746 

Afledte finansielle instrumenter 5.100 0 0 

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatet 5.100 0 0 

Anden gæld 268 401 257 

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi 268 401 257 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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Note 20. dAGsVÆRdiMåliNG AF FiNANsielle iNstRuMeNteR

Metoder og forudsætninger for opgørelse af dagsværdier

Aktier

Aktiebeholdningen består af børsnoterede aktier der værdiansættes til noterede priser.

Afledte finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger, optionsforretninger og futuresforretninger værdiansættes efter alminde-

ligt anerkendte værdiansættelsesmetoder baseret på relevante observerbare data.

dagsværdihieraki samt oplysning om aktuel dagsværdi

30. juni 2009

(1.000 kr.)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 dagsværdi i alt 

Finansielle aktiver

Aktier 737.568 737.568 

i alt 737.568 0 0 737.568 

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter 0 

i alt 0 0 0 0 

30. juni 2010

(1.000 kr.)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 dagsværdi i alt 

Finansielle aktiver

Aktier 857.911 857.911 

i alt 857.911 0 0 857.911 

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter 5.100 5.100 

i alt 5.100 0 0 5.100 

Følgende klassifikation er benyttet af de finansielle instrumenter:

Niveau 1 Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument .

Niveau 2 Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdian-

sættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata.

Niveau 3 Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observer-

bare markedsdata.

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



Note 21. oVeRGANG til iFRs

årsregnskabet for 2009/10 er det første årsregnskab, der aflægges i overensstemmelse med inter-

national Financial reporting Standards (iFrS).

udover tekstmæssige tilpasninger til iFrS-standarder har overgangen haft følgende indvirkninger på 

regnskabsaflæggelsen:

resultatopgørelsen er reklassificeret til en artsopdelt præsentation i overensstemmelse med • 

iFrS. reklassificeringen har ikke haft nogen betydning for selskabets indre værdi.

balancen er tilpasset til en præsentation baseret på likviditet, da denne præsentationsform vur-• 

deres at give en pålidelig og mere relevant information.

købs og salgssummer vedrørende egne aktier er indregnet direkte på egenkapitalen. Tidligere • 

blev egne aktier indregnet i balancen og målt til dagsværdi via resultatopgørelsen.

køb og salg af aktier vises nu som bruttoposter i pengestrømsopgørelsen. egne aktier vises under • 

finansiering mod tidligere investering.

Ændringerne er vist i nedenstående to tabeller.

1. juli 2008 - 30. juni 2009

(1.000 kr.)

Hidtidig

praksis

effekt af overgang til 

iFRs

iFRs 

totAliNdkoMstoPGØRelse:

investeringsresultat aktier -331.901 331.901 0 

øvrige indtægter 480 -480 0 

investeringsresultat, brutto -331.421 331.421 0 

renteindtægter 0 480 480 

renteudgifter 0 0 0 

udbytte af kapitalandele 0 24.390 24.390 

Kursreguleringer 0 -356.291 -356.291 

Finansielle nettoindtægter i alt 0 -331.421 -331.421 

resultatafhængigt honorar 0 0 

Administrationsomkostninger -5.251 -5.251 

Resultat før skat -336.672 -336.672 

periodens skatter -2.428 -2.428 

regulering af tidligere års skatter -2 -2 

Periodens resultat og totalindkomst -339.102 0 -339.102 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008

(1.000 kr.)

Hidtidig

praksis

effekt af over-

gang til iFRs

iFRs Hidtidig

praksis

effekt af over-

gang til iFRs

iFRs

Note 21. 

oVeRGANG til iFRs - FoRtsAt

AktiVeR:

Likvide beholdninger 30.128 30.128 10.378 10.378 

Aktier 737.584 -16 737.568 1.094.111 1.094.111 

Værdipapirer i alt 737.584 -16 737.568 1.094.111 0 1.094.111 

Værdi af afledte finansielle instrumenter 0 0 2.530 2.530 

Andre tilgodehavender 217 217 0 0 

Tilgodehavende skatter 3.500 3.500 3.368 3.368 

udskudt skatteaktiv 0 0 0 0 

tilgodehavender i alt 3.717 0 3.717 5.898 0 5.898 

Aktiver i alt 771.429 -16 771.413 1.110.387 0 1.110.387 

PAssiVeR:

Værdi af afledte finansielle instrumenter

Anden gæld 401 401 257 257 

kortfristede gældsforpligtelser i alt 401 0 401 257 0 257 

Aktiekapital 768.210 768.210 883.000 883.000 

overført resultat 2.802 2.802 227.130 227.130 

reserve for egne kapitalandele 16 -16 0 0 0 

egenkapital i alt 771.028 -16 771.012 1.110.130 0 1.110.130 

Passiver i alt 771.429 -16 771.413 1.110.387 0 1.110.387 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



Aktiekapital

(1.000 kr.)

Reserve for egne 

kapitalandele

(1.000 kr.)

særlig reserve

(1.000 kr.)

overført

resultat

(1.000 kr.)

i alt

(1.000 kr.)

Note 21. oVeRGANG til iFRs - FoRtsAt

eGeNkAPitAloPGØRelse

egenkapital 1/7 2008 883.000 0 0 227.130 1.110.130

Kapitalnedsættelse til dækning af underskud -114.790 0 0 114.790 0

Køb af egne aktier 0 16 0 -16 0

Totalindkomst for perioden 0 0 0 -339.102 -339.102

egenkapital 30/6 2009 768.210 16 0 2.802 771.028

egenkapital 1/7 2009 768.210 16 0 2.802 771.028

effekt af ændret regnskabspraksis 0 -16 -16 16 -16

Reguleret egenkapital 1/7 2009 768.210 0 -16 2.818 771.012

overført til særlig reserve, SL §188 -679.910 0 679.910 0 0

Køb af egne aktier 0 0 -89.171 0 -89.171

Totalindkomst for perioden 0 0 0 196.425 196.425

egenkapital 30/6 2010 88.300 0 590.723 199.243 878.266

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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ledelsens økonomiske interesser i selskabet og andre formueplejeselskaber

Bestyrelse direktion

Carsten W. thygesen jørn Nielsen lars sylvest Børge obel esben Vibe

selskab Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Formuepleje Safe A/S 5.874 0,02% 3.880 0,02% 10.946 0,04% 1.370 0,01% 17.196 0,07%

Formuepleje epikur A/S 6.825 0,12% 0 0,00% 1.165 0,02% 0 0,00% 327 0,01%

Formuepleje penta A/S 8.032 0,05% 1.515 0,01% 3.570 0,02% 0 0,00% 5.428 0,03%

Formuepleje merkur A/S 13.554 0,30% 764 0,02% 1.580 0,04% 0 0,00% 790 0,02%

Formuepleje pareto A/S 1.165 0,02% 1.000 0,02% 1.350 0,03% 415 0,01% 235 0,00%

Formuepleje LimiTTellus A/S 6.000 0,07% 383 0,00% 1.240 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

Formuepleje optimum A/S 1.030 0,01% 500 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Formuepleje Fokus A/S 0 0,00% 3.250 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

investeringsforeningen 

Formuepleje invest
150 150 1.985 0 0

Formuepleje A/S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

Note 22. NÆRtståeNde PARteR

Formuepleje LimiTTellus A/S’s nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

ingen personer eller selskaber har bestemmende indflydelse på selskabet.

Øvrige nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter betyrelsesmedlemmer og direktion samt Formuepleje A/S, 

Fondsmæglerselskab. oplysninger om vilkår for management aftale fremgår af særskilt afsnit i 

beretningen. Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 16.

transaktioner

Selskabet har betalt Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab gebyr for porteføljepleje jf. note 6. 

Transaktionen er sket i henhold til gældende managementaftale.

ejerforhold

Af selskabets aktionærfortegnelse fremgår det, at nedenstående aktionær ejer minimum 5% af 

stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen.

Formuepleje merkur. århus, ejerandel 8,76%

Formuepleje optimum. århus, ejerandel 7,53%



noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

Bestyrelsen:

Carsten W. thygesen, 

formand

Adm. direktør, cand.silv., 

e*mBA, HD(F)

Ahornvej 64

8680 ry

direktør i:

HedeDanmark A/S

Chrisca Holding ApS

Formand for bestyrelsen i:

Silva estate A/S

Formuepleje Safe A/S

Formuepleje epikur A/S

Formuepleje penta A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje optimum A/S

Næstformand for 

bestyrelsen i:

realdania

Medlem af bestyrelsen i:

Formuepleje Fokus A/S

investeringsforeningen 

Formuepleje invest

Godsejer Chr. johs. petersens 

og hustru Anna petersens 

mindelegat

Forpro A/S

jørn Nielsen

projektrådgiver

Christianslund 110A

8300 odder

direktør i:

Komplementarselskabet 

Logistikcenter Nord ApS

Komplementarselskabet 

Søndervang ApS

Komplementarselskabet 

marsallé ApS

Komplementarselskabet 

engmarken ApS

Formand for bestyrelsen i:

Formuepleje merkur A/S

Formuepleje Fokus A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Formuepleje penta A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje optimum A/S

investeringsforeningen 

Formuepleje invest

K/S Logistikcenter Nord

K/S Søndervang

K/S marsallé

K/S engmarken

lars sylvest

Adm. direktør, cand.oecon

Langsdalsvej 18

8220 Brabrand

direktør i:

Grundfos Finance A/S

Bjerringbro Savværk 

Holding A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Formuepleje Safe A/S

Formuepleje epikur A/S

Formuepleje penta A/S

Formuepleje merkur A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje optimum A/S

Formuepleje Fokus A/S

Grundfos Finance A/S

DuBA-B8 A/S

Bjerringbro Savværk 

Holding A/S

ejendomsselskabet af 25. 

februar 2005 ApS

CBH ApS

Børge obel

Dekan, professor, Dr. oecon.

Grumstolsvej 66

8270 Højbjerg

direktør i:

ecomerc i/S

Næstformand for 

bestyrelsen i:

p/S Bi New energy Solutions

K/S Bi Biomedical Venture iV

Bi New energy Solutions ii 

K/S

Bi private equity New 

markets K/S

Bi private equity New 

markets ii K/S

Bi private equity f.m.b.a

Fionia Holding A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Formuepleje Safe A/S

Formuepleje epikur A/S

Formuepleje penta A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje optimum A/S

Formuepleje Fokus A/S

Alexandra instituttet A/S

Careindex A/S

direktion

esben Vibe

Direktør, cand.oecon.

Grønløkke Allé 164

8310 Tranbjerg j.

direktør i:

Formuepleje A/S

Formuepleje Safe A/S

Formuepleje epikur A/S

Formuepleje penta A/S

Formuepleje merkur A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje optimum A/S

Formuepleje Fokus A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Forskningsfondens 

ejendomsselskab A/S

Note 23. ledelseNs ANdRe HVeRV 

e-mail: 

cwt@formueplejeselskaberne.dk
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