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” i et frit marked er overskud  
samfundets belønning til de,  
som tjener dets interesser.”

                            
Kasud Unamori, Stifter af Kyocera.

Japansk industrikonglomerat 

Handelsguden er Merkurs (lat. Mercurius) ikon. 
i den romerske mytologi gudernes sendebud, som 
symboliserede køb, salg, lykke og gevinst.

5 års afkastmål: 65%
nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Maks. tab: -12,5%
Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% 
sandsynlighed.
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Navn og hjemsted

Formuepleje Merkur A/S

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, Dk-8000 århus C

CVr.nr.: 20 42 04 72

Regnskabsår

1. juli til 30. juni

Antal navnenoterede aktionærer

1.200 pr. 30/6 2010

PeRsoNkReds

Bestyrelse

projektrådgiver jørn Nielsen (formand)

Adm. direktør, cand.oecon lars Sylvest

Adm. direktør, ingeniør, Niels Østergaard

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/merkur.

Avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber.

Marketmaking

Der er indgået aftale om marketmaking med Nordea Bank  

Danmark A/S. 

Fakta om Formuepleje Merkur a/s

   BestyRelseN i FoRMuePleje MeRkuR A/s. Fra venstre: formand jørn nielsen, lars sylvest og niels Østergaard
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juli 2005

- juni 2006

(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 27,3 39,7 40,8 31,3 19,3

renteudgifter -8,4 -12,7 -15,7 -10,1 -3,2

udbytte af kapitalandele 0,0 6,9 12,1 7,3 5,6

kursreguleringer 45,4 143,5 -293,3 -488,0 210,5

Finansielle resultat, netto 64,3 177,4 -256,1 -459,5 232,2

resultatafhængigt honorar -4,8 -11,2 0,0 0,0 0,0

Administrationsomk. -1,3 -6,4 -7,6 -5,7 -4,6

Resultat før skat 58,2 159,8 -263,7 -465,2 227,6

Skat -16,3 -29,4 20,9 -22,5 -0,6

Resultat efter skat 41,9 130,4 -242,8 -487,7 227,0

BAlANCe (Mio. kR.)

Aktiver: 861 100% 1.894 100% 1.804 100% 1.184 100% 1.121 100%

Aktier 191 22,2% 1.149 60,7% 849 47,1% 571 48,2% 687 61,3%

obligationer m.m. 510 59,2% 682 36,0% 585 32,4% 451 38,1% 363 32,4%

tilgodehavender 38 4,4% 36 1,9% 48 2,7% 21 1,8% 23 2,0%

likvide beholdninger 122 14,2% 27 1,4% 322 17,8% 141 11,9% 48 4,3%

Passiver: 861 100% 1.894 100% 1.804 100% 1.184 100% 1.121 100%

langfristet gæld 561 65,2% 559 29,5% 577 32,0% 0 0,0% 0 0,0%

kortfristet gæld 19 2,2% 43 2,3% 48 2,6% 607 51,3% 370 33,0%

Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

egenkapital 281 32,6% 1.292 68,2% 1.179 65,4% 577 48,7% 751 67,0%

NØGletAl

resultat pr. aktie 1) 35,81 42,89 -50,71 -107,00 52,81

Indre værdi pr. aktie 2) 240,51 287,11 238,26 129,54 181,31

Ændring i indre værdi i % 17,5% 19,4% -17,0% -48,8% 40,0%

officiel gennemsnitskurs 3) 289,00 241,00 115,41 174,00

Ændring i officiel gns.kurs i % -16,6% -52,1% 50,8%

p/e 4) 6,7 6,7 n.m. n.m. 3,3

Gearing 5) 2,1 0,5 0,5 1,1 0,5

resultatafhængigt honorar 6) 7% 6% 0% 0% 0%

omkostningsprocent 7) 0,16% 0,46% 0,41% 0,38% 0,40%

Antal aktier ultimo året 8) 1.170.000 4.439.830 4.660.401 4.454.101 4.142.142

Gennemsnitligt antal aktier 9) 1.170.000 3.040.674 4.788.292 4.557.251 4.298.122

egne aktier 0 60.170 288.599 494.899 311.959

NØGletAl iFt. GeNNeMsNitliG eGeNkAPitAl

Aktieafkast / gens. egenkapital 15,6% 17,4% -20,0% -55,8% 33,7%

obl.afkast / gens. egenkapital 8,9% 4,3% 1,2% 5,2% 5,0%

Finansieringsomk. / gens. egenkapital 0,2% 0,8% -1,9% -4,3% -3,8%

Adm.omk. / gens. egenkapital 0,5% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7%

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.

Hoved- og nøgletal

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

Note 2 egenkapital ultimo / antal aktier - se note 8.

Note 3 Statusdagens officielle gennemsnitskurs på fondsbørsen. Sel-

skabet blev børsnoteret den 27. oktober 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 Gæld / ultimo egenkapital.

Note 6 resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat.

Note 7 Administrationsomkostninger / gennemsnit af aktiver primo og 

ultimo.

Note 8 Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. (ekskl. egne aktier)

Note 9 Gens. antal aktier korrigeret for kapitalændringer i løbet af regn-

skabsåret. (ekskl. egne aktier)
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Formål 

Det er selskabets vedtægtsmæssige formål at skabe et af-

kast, der ligger over markedsafkastet ved porteføljeinveste-

ring i aktier og obligationer. Selskabets aktieinvesteringer for-

deles på to puljer, hvoraf den ene, som omfatter aktier i de 

andre Formueplejeselskaber, kan være mere kortsigtet, mens 

den anden, som omfatter andre børsnoterede aktier generelt, 

har et langsigtet anlægsperspektiv.

1)  Mere kortsigtede aktieinvesteringer. Selskabet har end-

videre til formål at omsætte aktier i Formueplejeselska-

berne, og mellem 0-67% af egenkapitalen kan placeres  

i en sådan handelsportefølje. Denne del af porteføljen  

vil have et mere kortsigtet fokus, og vil indirekte følge  

investeringsfilosofien fra de øvrige Formueplejeselskaber.

2)  langsigtede aktieinvesteringer. Den del af egenkapitalen, 

som ikke er placeret i andre Formueplejeselskaber, kan  

placeres som en anlægsportefølje i børsnoterede aktier,  

generelt med en længere tidshorisont.

3)    rentearbitrage 

 Den del af selskabets egenkapital, der ikke er udnyttet  

 til aktieinve steringer, kan på investeringstidspunktet 

 skaleres med en faktor 4 ved hjælp af lånekapital og  

 investeres i danske obligationer med det formål at ind- 

 tjene  en rente marginal mellem Selskabets lånerente og 

 obligationsrenten.

 

Varedeklaration

Som et af de få investeringsprodukter i Danmark har selska-

bet en klar varedeklaration – både på afkast og risiko. 

Varedeklara tionen må ikke opfattes som en garanti, men som 

ambitiøse og realistiske mål. 

Afkastmål

Afkast på 65% over rullende femårs perioder efter selskabs-

skat og omkostninger – målt på udvikling i indre værdi. Målet 

er konkret, at selskabet i mere end 50% af tiden skal give et 

afkast, der er højere end 65%. Afkastmålet er fra 2010  

hævet fra 55% til 65%, da selskabet nu er et skattefrit  

investeringsselskab.

Risikoramme

Maksimalt tab af egenkapital på 12,5% målt over rullende 

treårs  perioder målt med 90% sandsynlighed. Målet er kon-

kret, at selskabet i maksimalt 10% af tilfældene må give un-

derskud større end 12,5% målt over tre-årsperioder. 

selskabets profil
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Headlines

tilfredsstillende resultat

regnskabsåret 2009/2010 gav et overskud på kr. 227  

mio. mod et underskud på kr. 488 mio. året før. Indre værdi  

pr. aktie steg således fra 129,54 til 181,31, svarende til en 

stigning på 40,0%. 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, faldende renter og en stigende CHF. 

De højere aktiekurser og de faldende renter har påvirket  

resultatet positivt, mens den stigende CHF har haft en nega-

tiv indflydelse på selskabets finansieringsomkostninger. 

Resultat og balance 2009/10 2008/09

Mio. kr. Mio. kr.

resultat før skat og omk. 232 -460

Nettoresultat efter  

skat og omk.
227 -488

30/6 2010 30/6 2009

egenkapital 751 577

Investeringer 1.121 1.184

Fremmedfinansiering 365 606

•  Finansielle nettoindtægter: 

232 mio. kr. 

• Ændring i indre værdi 40,0%. 

• portefølje 1.121 mio. kr.

• resultathonorar 0,0%

• omkostninger i % af portefølje 0,40%

• Gearing 0,5
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Samlet set har det givet et afkast på 40,0% eller 11,9 pro-

centpoint bedre end det globale aktieindeks.

Siden 2000 er selskabets indre værdi steget med 71%,  

mens det globale aktieindeks er faldet med ca. 30% i den 

samme periode.

Finansiering – nu 100% euro

en del af selskabets investeringsstrategi er at låne billigt i  

pengemarkedet og placere egenkapitalen og lånekapital i de to  

aktivtyper – aktier og realkreditobligationer, for aktiernes ved-

kommende primært i andre Formueplejeselskaber.

Selskabets finansieringsomkostninger har i regnskabsåret  

været påvirket negativt af en stigende CHF-kurs. Den schwei-

ziske nationalbank, SNB, som siden marts 2009 havde inter-

veneret i valutamarkedet for at begrænse CHF’s styrke, måtte 

i maj måned 2010 opgive interventionen, da presset blev for 

stort. Selskabet valgte på dette tidspunkt at sikre sine CHF po-

sitioner således, at selskabet nu er 100% finansieret i euro. 

Forventninger til det kommende regnskabsår

usikkerheden og de associerede kursfald på aktiemarkederne 

vurderes dog at have skabt et fornuftigt udgangspunkt for gode 

fremtidige aktieafkast sammenholdt med risikoen. Med de  

historisk lave lånerenter gør renteforskellen mellem den korte 

og lange rente det stadigvæk attraktivt at investere i realkredit-

obligationer og låne i det korte pengemarked.

Det er derfor selskabets vurdering, at det kommende regn-

skabsår vil give et positivt og attraktivt afkast.

sammenlignet med aktieindekser - 1/1 2000 - 30/6 2010

UDVIKLING I SELSKABETS INDRE VÆRDI

Formuepleje
Merkur

EuroStoxx 50

FT World

S&P 500

MSCI World

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

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

UDVIKLING I SELSKABETS INDRE VÆRDI
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FT World
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MSCI World
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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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Rentemarkedet

udsigt til lav inflation var med til at holde renterne på et  

stabilt niveau i 2. halvår af 2009, selvom der var fremgang 

i den globale økonomi. I 1. halvår af 2010 er renterne i Dan-

mark faldet i takt med, at gældskrisen i de sydeuropæiske 

lande har bredt sig som ringe i vandet. Derfor har investo-

rerne søgt tilflugt i lande med sunde balancer, og her er Dan-

mark et land med en lav gæld og et lille underskud. Det har 

også smittet positivt af på danske realkreditobliga tioner, hvor 

kurserne er steget.

Valutamarkedet

Igennem det meste af regnskabsåret har fokus i valutamar-

kederne været på gældskrisen i Grækenland og de øvrige 

(primært syd-) europæiske lande. krisen medførte en frygt 

for, at euro-samarbejdet ville ophøre; enten ved at svage 

økonomier som Grækenland trådte ud af samarbejdet, eller 

at stærke økonomier som tyskland udtrådte, og overlod de 

svagere økonomier til markedskræfterne. resultatet blev en 

markant svækkelse af euroen over for de fleste øvrige valu-

taer. F.eks. blev euroen svækket 10% over for uS dollar, 

12% over for schweizerfranc og 18% over for japanske yen i 

regnskabsåret.
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regnskabsberetning 2009/2010

Resultat

regnskabsåret 2009/10 gav et overskud på kr. 227 mio. 

mod et underskud på kr. 488 mio. året før. Indre værdi pr. 

aktie steg i regnskabsåret fra kr. 129,54 til kr. 181,31  

svarende til en stigning på 40,0%. 

Aktier

resultatet af aktieinvesteringerne beløber sig til et overskud 

på kr. 223,7 mio. resultatet kan opdeles i aktieudbytter på 

kr. 5,6 mio., mens de rene kursreguleringer viser en gevinst 

på kr. 219,6 mio., heraf udgør gevinst på aktier i andre  

Formueplejeselskaber kr. 178,9 mio. Anvendelse af aktie -

re laterede finansielle instrumenter har samlet set givet et 

underskud på kr. 1,5 mio. og relaterer sig til afdækning af 

valutakursrisiko på amerikanske aktieinvesteringer.

obligationer

Selskabets obligationsbeholdning har udelukkende været 

koncentreret om danske realkreditobligationer. Samlet set 

gav obligationer et overskud på kr. 33,1 mio. resultatet kan 

opdeles i kursgevinst på kr. 15,3 mio. og renteindtægter på 

kr. 18,9 mio. Derudover har selskabet i perioder anvendt  

obligationsfutures til at styre renterisikoen, hvilket gav et  

underskud på kr. 1,1 mio.

Fremmedfinansiering

Fremmedfinansieringen, som i regnskabsåret har bestået af 

lån i schweizerfranc og euro, har i perioden givet et under-

skud på kr. 25,0 mio. Den direkte renteudgift på lånene  

udgør kr. 3,2 mio. De resterende kr. 21,8 mio. skyldes æn-

dringer i valutakurserne. Således er schweizerfranc over det 

seneste år steget med 15,4%, mens euro er steget med 

0,03%, hvilket samlet har givet et tab på kr. 43,0 mio. I  

valutastyringen er der på lånesiden i regnskabsperioden  

anvendt valutaoptioner og valutaterminsforretninger, som 

samlet set har givet et overskud på kr. 21,2 mio. 
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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. 4,6 mio., hvilket i forhold til 

den gennemsnitlige portefølje udgør en omkostningsprocent 

på 0,40%. 

Manageren aflønnes med et resultatafhængigt honorar på 

10% af selskabets overskud før skat og administrationsom-

kostninger. Beregningsprincippet følger den såkaldte high-

water-mark metode, hvilket betyder, at der ikke afregnes  

noget resultatafhængigt honorar, før historiske underskud 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. 205,0 

mio. i forhold til egenkapitalen på kr. 750,9 mio. svarer dette 

til en fremtidig indtjening på 27%, før der igen skal  

betales resultatafhængigt honorar.

skat

Selskabet er et skattefrit investeringsselskab. Der betales 

alene skat på 15% af danske og udenlandske aktieudbytter. 

 

BAlANCesAMMeNsætNiNG

kapitalfremskaffelse

Selskabets samlede passiver udgør pr. 30. juni 2010 kr. 

1.121 mio. Heraf udgør egenkapitalen kr. 751 mio. sva-

rende til en soliditet på 67,0%. 

på statusdagen er der optaget lån i schweizerfranc til en 

værdi på Dkk 184 mio., mens eurolån udgør kr. 181 mio. 

Via valutaterminsforretninger er en del af schweizerfranc- 

lånet omlagt til euro, hvorved den reelle kapitalfremskaffelse 

udgøres af CHF-lån på 14%, euro-lån på 19% og egenkapi-

tal på 67%. Herudover er der købt put-optioner i eurCHF 

svarende til CHF-lånet med en strikekurs omregnet til  

CHFDkk pr. 30. juni 2010 på 547,30. pr. balancedagen er 

der således ikke nogen eksponering i schweizerfranc.

Øvrige gældsforpligtelser består af periodiseringer og udgør 

kr. 4,5 mio. ved regnskabsårets udløb.

Egenkapital 
68%

EUR* 19%

30. juni 2010

KAPITALFREMSKAFFELSE KR. 1.121 MIO.

CHF** 13%

*Omlægning af valutalån via valutaterminsforretninger er medtaget i opgørelsen
**Pga. værdien af put-optioner er CHF-lån reelt omlagt til EUR-lån



Gæld

Selskabets bankgæld udgør kr. 365 mio. Selskabets kapital-

fremskaffelse sker som direkte lån, repolån* eller via securi-

ties lending**. Selskabets lån har normalt en løbetid under 

ét år, hvorfor lånene karakteriseres som kortfristede.  

Det vil være muligt at opnå en længere tilsagnsperiode fra 

selskabets bankforbindelse mod et væsentligt rente tillæg. 

Selskabet har vurderet, at det vil være for omkostningstungt 

at sikre et sådant længere tilsagn.

*   Repolån (Re-Purchase-Operation) er korte lån med sikkerhed i værdipapirer, 

hvor låntager foretager et spot salg og samtidig forpligter sig til at tilbagekøbe 

værdipapiret på et senere tidspunkt til en aftalt kurs.

** Securities lending er lån hvor låntager udlåner værdipapirer og til gengæld 

modtager pantesikkerhed i form af f.eks. kontanter.

investeringer

Selskabets investeringer består af danske realkreditobliga-

tioner og en bred aktieportefølje af både danske og uden-

landske aktier. Ved udgangen af juni måned 2010 udgjorde  

selskabets samlede investeringer kr. 1.121 mio. fordelt med 

kr. 687 mio. til aktieinvesteringer, kr. 362 mio. til danske 

obligationer, indestående i banken på kr. 48 mio. og øvrige 

tilgodehavender på kr. 24 mio. 

på aktiesiden er investeringerne spredt på 66 inden- og 

udenlandske selskaber, hvoraf de 10 største aktiepositioner 

kan ses på nedenstående figur. Af selskabets samlede aktie-

investeringer på kr. 687 mio. er kr. 489 mio. investeret  

i Formueplejeaktier. De resterende aktieinvesteringer på kr. 

198 mio. er spredt på en lang række lande. Geografisk  

udgør amerikanske aktier 47%, europæiske 48% samt 5% i 

asiatiske aktier.

Foruden en bred geografisk dækning er aktieinvesteringerne 

fordelt på en række brancher. I nedenstående figur vises  

fordelingen udfra de 10 overordnede sektorer. Som det frem-

går, er det ikke selskabets politik at følge branchesammen-

sætningen i verdensaktieindekset. kapitalforvaltningen tager 

derimod udgangspunkt i det forventede langsigtede afkast-

potentiale sektor for sektor, hvorfor der kan forekomme  

betydelige afvigelser set i forhold til verdensindekset – MSCI-

World. 

egne aktier

Beholdningen af egne aktier udgør 7% af selskabets aktie-

kapital pr. 30. juni 2010.

Europa 53%

Asien 1%

5% 2038
13%

30. juni 2010

KAPITALPLACERING KR. 1.121 MIO.

USA 8%

7% 2031-41 
1%

Tilgodehavende 2%

6% 2029-38 
6%

4% 2028 
3%
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de største aktiepositioner % af aktiebeh.

1 Formuepleje epikur A/S 22,1%

2 Formuepleje penta A/S 18,4%

3 Formuepleje limittellus A/S 12,5%

4 Formuepleje Safe A/S 7,2%

5 Formuepleje Safe VSo A/S 4,6%

6 Formuepleje optimum A/S 3,9%

7 Formuepleje pareto A/S 2,5%

8 Microsoft 1,1%

9 IBM 1,0%

10 G4S 0,9%
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Beholdningen af egne aktier skal ses i lyset af, at der på den 

ekstraordinære generalforsamling i foråret 2010 blev ved-

taget 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 sel-

skabet til en kurs, som fastsættes som indre værdi minus et 

mindre procentfradrag. Dette fradrag bliver 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 tid-

ligere. 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 

maksimalgrænse 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  

altid kan sælge og købe aktier i selskabet til en kurs tæt på 

indre værdi.

Pengestrømme

Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. -93,6 mio. 

Gæld til pengeinstitutter er nedbragt med kr. 283,9 mio. 

Der er solgt obligationer for netto kr. 103,8 mio. og solgt  

aktier for netto kr. 103,6 mio. køb af egne aktier udgør  

kr. 53,2 mio. pengestrømme fra driftsakti vitet, herunder  

betalt skat, udgør kr. 36,1 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. 



Forventninger til fremtiden

Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet  

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

obligationsafkast på 3,5% og en finansieringsrente inkl.  

valutakursbevægelser på 1,5%. 

 

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.  

 

obligationsstrategien i selskabet er lagt an på at have en 

rentefølsomhed på mellem 1 og 2 i skrivende stund. Dette 

skyldes forventningen om, at renterne i den kommende tid 

ikke vil falde markant, men sandsynligvis stabilisere sig på 

det nuværende lave niveau. I erkendelse af at renteniveau-

erne generelt er historisk lave, bør man dog ikke under-

vurdere risikoen for rentestigninger, om end intet tyder på 

stigende renter p.t.

 

eur udgør selskabets valutafinansiering. også for det kom-

mende  regnskabsår forventes det, at eur vil være den  

primære finansieringsvaluta. 
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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 anvendte 

it-systemer mv. Der er beskrevne minimumskrav til afstem-

ninger og til regnskabsanalytisk gennemgang ligesom der er 

etableret en formel rapporteringsprocedure vedrørende kvar-

talsrapportering 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 1.200 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 Merkur – 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 medlemmer, således at mindst ét 

bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinære generalfor-

samling. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, og be-

styrelsen kan genvælges. I bestyrelsen er repræsenteret en 

stor grad af økonomisk og erhvervsmæssig erfaring. 

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 2009. Den aktuelle valg-

periode 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 1997 

og senest genvalgt i 2009. Den aktuelle valgperiode udløber 

i 2012.
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Niels Østergaard (f. 1943) er uddannet ingeniør og har dre-

vet egen virksomhed, A-Consult Agri-tanken A/S, med kon-

struktioner til landbrugssektoren. Niels Østergaard er ind-

trådt i bestyrelsen i 1997 og senest genvalgt i 2007. Den 

aktuelle valgperiode udløber i 2010.

Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og  

der har i det seneste regnskabsår været afholdt 10 møder. 

på møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets  

direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren,  

Formuepleje A/S. til fremlæggelse på bestyrelsesmødet  

udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutnings-

grundlag 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 resultat efter omkostninger og sel-

skabsskat på 65% over en 5-årig tidshorisont.

2.  at selskabet overholder de absolutte risikomål – maks.  

egenkapitaltab på 12,5% 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 resultat efter omkostninger og  

selskabsskat på 65% over en 5-årig tidshorisont.

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

taltab på 12,5% 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 på aktier, varighedsmål på 

obligationer samt hedgeratios.
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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 

og finansiering.

•  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 afkast 

på 65% over en 5-årig tidshorisont.

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

tab på 12,5% inden for 3-års perioder med 90% sandsyn-

lighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt 

af bestyrelse og direktion.

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. 

obligationer:  j. p. Morgans danske obligationsindeks. 

låneomk.: 3 mdrs. lånerente i Dkk tillagt et fiktivt  

 libortillæg på 0,5% p.a.



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, dog har to bestyrelses-

medlemmer været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år.



Revisionsudvalg

Bestyrelsen har udpeget et revisionsudvalg, bestående af 

jørn Nielsen og lars Sylvest, som er formand for revisions-

udvalget. lars Sylvest opfylder revisionsudvalgs bekendt-

gørelsens krav om, at minimum ét medlem af revisionsud-

valget skal have kvalifikationer inden for regnskabs væsen 

eller revision. revisionsudvalget mødes minimum to gange 

årligt med selskabets eksterne revisor og evt. direktionen 

bl.a. med henblik på en nøjere gennemgang af regnskabs- og 

revisionsprocessen, herunder bl.a. en vurdering af om kon-

trollen med overholdelsen af risiko- og investeringsrammer 

er tilstrækkelig. revisionsudvalget orienterer efterfølgende 

den samlede bestyrelse om disse forhold.  

evaluering

Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 10 møder, primært 

for at fastlægge og godkende investeringsstrategien, jf. be-

styrelsens 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. 175.  

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/merkur. 



ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten 

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

Merkur A/S.

årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Internatio-

nal 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 gi-

ver en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets ak-

tiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets 

finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væ-

sentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står 

over for. 

årsrapporten indstilles til generalforsamlingens 

godkendelse.

århus, den 21. september 2010

Direktion    esben Vibe

bestyrelse   jørn Nielsen lars Sylvest Niels Østergaard 

   (formand)
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de uafhængige revisorers påtegning

til aktionærerne i Formuepleje Merkur A/s

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Formuepleje Merkur 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,  

implementering 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  

danske 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 ledelses-

beretningen. 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.

århus, den 21. september 2010

BuSCH-SØreNSeN Ivan Madsen    klaus kristiansen 

Statsautoriseret revisionspartnerselskab Statsaut. revisor    Statsaut. revisor    
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Note

1. juli 2009 - 30. juni 2010

(1.000 kr.)

1. juli 2008 - 30. juni 2009 

(1.000 kr.)

3 renteindtægter 19.339 31.253 

4 renteudgifter -3.204 -10.068 

udbytte af kapitalandele 5.620 7.294 

5 kursreguleringer 210.460 -488.016 

Finansielle nettoindtægter i alt 232.215 -459.537 

6 resultatafhængigt honorar 0 0 

7 Administrationsomkostninger -4.624 -5.657 

Resultat før skat 227.591 -465.194 

8 periodens skatter -594 -700 

9 regulering af tidligere års skatter 0 -21.750 

Periodens resultat og totalindkomst 226.997 -487.644 

Forslag til resultatdisponering

overføres til overført resultat 226.997 -487.644 

disponeret i alt 226.997 -487.644 

10 resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie, kr. 52,81 -107,00 

resultat- og totalindkomstopgørelse



AktiVeR

Note

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

likvide beholdninger 47.797 141.424 321.550 

11 Aktier 686.725 570.825 779.920 

11 obligationer 362.511 450.930 585.279 

Værdipapirer i alt 1.049.236 1.021.755 1.365.199 

Værdi af afledte finansielle instrumenter 7.237 985 1.321 

12 Andre tilgodehavender 16.023 19.380 23.579 

13 tilgodehavende skatter 516 919 812 

14 udskudt skatteaktiv 0 0 21.749 

tilgodehavender i alt 23.776 21.284 47.461 

Aktiver i alt 1.120.809 1.184.463 1.734.210 

balance
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PAssiVeR

Note

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

16 Gæld til pengeinstitutter 0 0 577.198 

langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 577.198 

17 Gæld til pengeinstitutter 365.372 606.226 0 

Værdi af afledte finansielle instrumenter 1.456 4 16.271 

18 Anden gæld 3.040 1.072 31.152 

kortfristede gældsforpligtelser i alt 369.868 607.302 47.423 

Gældsforpligtelser i alt 369.868 607.302 624.621 

15 Aktiekapital 44.541 494.900 494.900 

Særlig reserve, Sl §188 347.652 0 0 

overført resultat 358.748 82.261 614.689 

egenkapital i alt 750.941 577.161 1.109.589 

Passiver i alt 1.120.809 1.184.463 1.734.210 

balance



Aktiekapital

(1.000 kr.)

særlig reserve

(1.000 kr.)

overført resultat

(1.000 kr.)

i alt

(1.000 kr.)

eGeNkAPitAloPGØRelse

egenkapital 1/7 2008 494.900 0 614.689 1.109.589

køb af egne aktier 0 0 -116.048 -116.048

Salg af egne aktier 0 0 71.264 71.264

totalindkomst for perioden 0 0 -487.644 -487.644

egenkapital 30/6 2009 494.900 0 82.261 577.161

egenkapital 1/7 2009 494.900 0 82.261 577.161

kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier -49.490 0 49.490 0

overført til særlig reserve, Sl §188 -400.869 400.869 0 0

køb af egne aktier 0 -115.408 0 -115.408

Salg af egne aktier 0 62.191 0 62.191

totalindkomst for perioden 0 0 226.997 226.997

egenkapital 30/6 2010 44.541 347.652 358.748 750.941

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 288.599 28.860 75.532 5,83%

køb i årets løb 679.250 67.925 116.047 13,72%

Salg i årets løb -472.950 -47.295 -102.194 71.264 -9,56%

Beholdning 30/6 2009 494.899 49.490 89.385 9,99%

Beholdning 1/7 2009 494.899 49.490 89.385 11,11%

Annulleret i årets løb -494.899 -49.490 -89.385 -11,11%

Ændring af stk. størrelse fra 100 til 10

køb i årets løb 722.394 7.224 115.408 16,22%

Salg i årets løb -410.435 -4.104 -61.537 62.191 -9,21%

Beholdning 30/6 2010 311.959 3.120 53.871 7,00%

Dagsværdi af beholdning 30/6 2010 54.281

* Beregningsgrundlaget er antallet af aktier ultimo de respektive regnskabsår.

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
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1. juli 2009 - 30. juni 2010

(1.000 kr.)

1. juli 2008 - 30. juni 2009 

(1.000 kr.)

resultat før skat 227.591 -465.194 

Betalte skatter -594 -700 

regulering for ikke likvide driftsposter:

kursregulering af obligationer og aktier -234.877 424.315 

kursregulering af valuta 43.000 29.028 

regulering af skatter 0 -107 

35.120 -12.658 

Forskydning, andre tilgodehavender -2.492 4.535 

Forskydning, anden gæld m.v. 3.420 -46.347 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 36.048 -54.470 

køb af obligationer -72.864 -944.606 

Salg af obligationer 176.629 1.104.269 

køb af aktier -949.156 -1.644.587 

Salg af aktier 1.052.787 1.404.052 

investeringer i alt 207.396 -80.872 

køb af egne aktier -115.408 -116.047 

Salg af egne aktier 62.191 71.263 

Gæld til pengeinstitutter -283.854 0 

Finansiering i alt -337.071 -44.784 

Ændring i likvide beholdninger, netto -93.627 -180.126 

likvide beholdninger, primo 141.424 321.550 

likvide beholdninger, ultimo 47.797 141.424 

Pengestrømsopgørelse



noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

oVeRsiGt oVeR NoteR

Note 1 Anvendt regnskabspraksis 

Note 2 Segmentoplysninger 

Note 3 renteindtægter 

Note 4 renteudgifter 

Note 5 kursreguleringer 

Note 6 resultatafhængigt honorar 

Note 7 Administrationsomkostninger 

Note 8 periodens skatter 

Note 9 regulering af tidligere års skatter 

Note 10 resultat pr. aktie 

Note 11 Værdipapirer 

Note 12 Andre tilgodehavender 

Note 13 tilgodehavende skatter 

Note 14 udskudt skatteaktiv 

Note 15 Aktiekapital 

Note 16 Gæld til pengeinstitutter (langfristet)

Note 17 Gæld til pengeinstitutter (kortfristet)

Note 18 Anden gæld 

Note 19 personaleomkostninger 

Note 20 pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Note 21 Finansielle instrumenter 

Note 22 kategorier af finansielle instrumenter 

Note 23 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter 

Note 24 overgang til IFrS 

Note 25 Nærtstående parter 

Note 26 ledelsens andre hverv 
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noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

årsregnskabet for Formuepleje Merkur A/S er aflagt i overensstemmelse 

med International Financial reporting Standards som godkendt af eu og 

yderligere danske oplysningskrav for regnskabsklasse D (børsnoteret) jf. 

IFrS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Formue-

pleje Merkur 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 præ-• 

sentationsform vurderes 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 og obligationer vises nu som bruttoposter i penge-• 

strømsopgørelsen. 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 obligationer og aktier, som finansielle aktiver, der måles til 

dagsværdi via resultatet. Denne klassifikation kan normalt kun foretages 

ved første indregning af de pågældende aktiver, og selskabet har derfor 

anvendt undtagelsesbestemmelsen i IFrS 1.29 til at foretage klassifika-

tionen. De pågældende værdipapirer havde en lignende klassifikation efter 

den hidtidige regnskabspraksis. De regnskabsmæssige værdier af omfat-

tede værdipapirer svarer til posterne ”obligationer” og ”aktier” i balancen. 

tilsvarende har selskabet anset det for bedst stemmende med selskabets 

investerings- og risikostrategi også at måle gælden til dagsværdi.

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 24.

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



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 økono-

miske 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. Valu-

takursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 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 både finansielle aktiver og 

passiver. De væsentligste finansielle aktiver er aktier, obligationer og 

afledte finansielle instrumenter mens de finansielle passiver primært udgør 

gæld til pengeinstitutter. Finansielle instrumenter måles ved første indreg-

ning til dagsværdi og efterfølgende som angivet nedenfor.

køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen.

Aktier og obligationer

Selskabets forretningsgrundlag er at skabe afkast i form af stigninger i 

dagsværdi, udbytte og renter af aktier og obligationer baseret på  selska-

bets risikostyrings- og investeringsstrategi. Selskabets interne rapportering 

udarbejdes i overensstemmelse hermed, hvor dagsværdireguleringer ind-

går som det væsentligste parameter. Derfor er aktier og obligationer klas-

sificeret som dagsværdi via resultatopgørelsen. 
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Selskabets portefølje omfatter børsnoterede aktier og obligationer. Måling 

ved første indregning sker til dagsværdi tillagt omkostninger ved købet. 

efterfølgende måles til dagsværdi. 

Dagsværdi for børsnoterede aktier og obligationer fastsættes til børskursen 

på balancedagen. I tilfælde af at denne kurs ikke vurderes at udtrykke 

dagsværdien, anvendes andre offentliggjorte markedsdata, der bedst indi-

kerer dagsværdien, eller kapitalværdiberegninger baseret på fremtidige 

forventede pengestrømme. 

Dagsværdien for udtrukne obligationer opgøres som nutidsværdien af 

obligationerne. 

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. 

securities-lending og repo-forretninger

Værdipapirer, der pr. statusdagen er omfattet af securities-lending eller 

repo-forretninger med pengeinstitutter, indgår i selskabets værdipapirbe-

holdning på samme måde som andre værdipapirer.  

Ved indgåelse af securities-lending aftale og repo-forretninger har selska-

bet beholdt alle væsentlige beføjelser, afkast og risici på de pågældende 

aktiver. Den tilknyttede forpligtelse indgår under ”gæld til pengeinsti-

tutter”. 

Aktiverne indregnes efter samme princip som beskrevet under afsnittet 

”Aktier og obligationer”.

tilgodehavender

tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser omfatter gæld til pengeinstitutter, værdi af afledte 

finansielle instrumenter samt anden gæld. Selskabets lån hos pengeinsti-

tutter har normalt en løbetid under ét år, hvorfor lånene karakteriseres som 

kortfristede. 

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. Herudover omfatter pengestrøm-

mene optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

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. 

Selskabet er herefter opdelt i tre segmenter: aktier, obligationer og gæld.



Note 2. seGMeNtoPlysNiNGeR

De tre segmenter, hvorefter ledelsen internt rapporterer og styrer er følgende: aktier, obligationer 

og gæld. Segmentopdelingen følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

Aktier

(1.000 kr.)

obligationer

(1.000 kr.)

Gæld

(1.000 kr.)

udenfor fordeling

(1.000 kr.)

i alt 

(1.000 kr.)

seGMeNtoPGØRelse 2008/09

renteindtægter 0 28.611 0 2.642 31.253 

renteudgifter 0 0 -10.068 0 -10.068 

udbytte af kapitalandele 7.294 0 0 0 7.294 

kursreguleringer -477.071 15.546 -26.491 0 -488.016 

Finansielle nettoindtægter i alt -469.777 44.157 -36.559 2.642 -459.537 

resultatafhængigt honorar 0 0 0 0 0 

Administrationsomkostninger 0 0 0 -5.657 -5.657 

Resultat før skat -469.777 44.157 -36.559 -3.015 -465.194 

periodens skatter -700 0 0 0 -700 

regulering af tidligere års skatter 0 0 0 -21.750 -21.750 

Periodens resultat og totalindkomst -470.477 44.157 -36.559 -24.765 -487.644 

Segmentaktiver 583.876 457.259 0 143.328 1.184.463 

seGMeNtoPGØRelse 2009/10

renteindtægter 0 18.907 0 432 19.339 

renteudgifter 0 0 -3.204 0 -3.204 

udbytte af kapitalandele 5.620 0 0 0 5.620 

kursreguleringer 218.080 14.206 -21.826 0 210.460 

Finansielle nettoindtægter i alt 223.700 33.113 -25.030 432 232.215 

resultatafhængigt honorar 0 0 0 0 0 

Administrationsomkostninger 0 0 0 -4.624 -4.624 

Resultat før skat 223.700 33.113 -25.030 -4.192 227.591 

periodens skatter -594 0 0 0 -594 

regulering af tidligere års skatter 0 0 0 0 0 

Periodens resultat og totalindkomst 223.106 33.113 -25.030 -4.192 226.997 

Segmentaktiver 697.916 367.343 0 55.550 1.120.809 

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 3. ReNteiNdtæGteR

obligationer 18.907 28.611 

Indestående i kreditinstitutter 432 2.642 

19.339 31.253 

Note 4. ReNteudGiFteR

udlandslån -3.204 -10.068 

-3.204 -10.068 

Note 5. kuRsReGuleRiNGeR

Aktier 219.536 -449.882 

obligationer 15.345 25.315 

Valuta -43.000 -29.028 

Afledte finansielle instrumenter, aktier -1.456 -27.189 

Afledte finansielle instrumenter, obligationer -1.139 -9.769 

Afledte finansielle instrumenter, valuta 21.174 2.537 

210.460 -488.016 

Note 6. ResultAtAFHæNGiGt HoNoRAR

Gebyr for porteføljepleje 0 0 

Vederlag til direktion 0 0 

0 0 

Note 7. AdMiNistRAtioNsoMkostNiNGeR

Gebyr for porteføljepleje (ikke resultatafhængigt) -3.368 -4.024 

Depotgebyr m.v. -197 -359 

revisor- og advokathonorar -332 -491 

Bestyrelseshonorar -175 -175 

Vederlag til øvrige ansatte -12 -32 

Øvrige administrationsomkostninger -540 -576 

-4.624 -5.657 

Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet -326 -375 

Honorar for andre ydelser 0 -10 

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 8. PeRiodeNs skAtteR

Skat af periodens udbytter uden adgang til refusion -594 -700 

-594 -700 

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 9. ReGuleRiNG AF tidliGeRe åRs skAtteR

regulering ifm. overgang til skattefrit investeringsselskab

i.h.t. ændring af skattelovgivningen 0 -21.750 

0 -21.750 

I øvrigt henvises til note 14.

Note 10. ResultAt PR. Aktie

resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie, kr. 52,81 -107,00 

Nøgletalsdefinition:
resultat efter skat

Gns. antal aktier ekskl. egne aktier

Nøgletalsberegning:
226.997 -487.644 

4.298.122 4.557.251 
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Aktier

(1.000 kr.)

obligationer 

(1.000 kr.)

Note 11. VæRdiPAPiReR

kostpris 1/7 2008 890.460 614.163 

tilgang 1.644.587 944.606 

Afgang -1.850.778 -1.115.998 

kostpris 30/6 2009 684.269 442.771 

opskrivninger 1/7 2008 33.204 345 

periodens opskrivninger 15.105 8.119 

opskrivninger vedrørende afgang -17.217 -305 

opskrivninger 30/6 2009 31.092 8.159 

Nedskrivninger 1/7 2008 143.744 29.229 

periodens nedskrivninger 106.393 -4.825 

Nedskrivninger vedrørende afgang -105.601 -24.404 

Nedskrivninger 30/6 2009 144.536 0 

Regnskabsmæssig værdi 30/6 2009 570.825 450.930 

kostpris 1/7 2009 684.269 442.771 

tilgang 949.156 72.864 

Afgang -999.562 -173.931 

kostpris 30/6 2010 633.863 341.704 

opskrivninger 1/7 2009 31.092 8.159 

periodens opskrivninger 66.511 15.575 

opskrivninger vedrørende afgang -24.517 -2.927 

opskrivninger 30/6 2010 73.086 20.807 

Nedskrivninger 1/7 2009 144.536 0 

periodens nedskrivninger -30.680 0 

Nedskrivninger vedrørende afgang -93.632 0 

Nedskrivninger 30/6 2010 20.224 0 

Regnskabsmæssig værdi 30/6 2010 686.725 362.511 

Heraf regnskabsmæssig værdi af Formueplejeaktier 488.709

Af ovennævnte er følgende omfattet af securities-lending-aftale med banken 139.925 248.643 

De hermed forbundne forpligtelser omfatter selskabets samlede gæld til pengeinstitutter.
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30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 12. ANdRe tilGodeHAVeNdeR

tilgodehavender vedr. aktiesalg 11.191 13.051 15.828 

tilgodehavende vedr. afregning af finansielle instrumenter 8 0 0 

tilgodehavende renter 4.824 6.329 7.751 

16.023 19.380 23.579 

Note 13. tilGodeHAVeNde skAtteR

tilgodehavende skatter primo 919 812 -25.937 

Betalte skatter 184 187 26.753 

refunderede skatter -587 -80 -4 

516 919 812 

Note 14. udskudt skAtteAktiV

Værdi af udskudt skatteaktiv primo 0 21.749 0 

udskudt skat af periodens resultat 0 0 21.749 

regulering af udskudt skat, primo 0 -21.749 0 

0 0 21.749 

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.

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 15. AktiekAPitAl

Aktiekapital, primo 494.900 494.900 450.000 

overført til særlig reserve -400.869 0 0 

kontant kapitalændring -49.490 0 44.900 

44.541 494.900 494.900 

Selskabskapitalen består af 4.454.101 aktier á kr. 10.

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

Der er indenfor de seneste 5 regnskabsår foretaget følgende kapitalændringer:

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

2006/07 oktober 218 mio. kr. til kurs 261,5

januar 33,4 mio. kr. til kurs 275,53

Marts 81,6 mio. kr. til kurs 268,5

2007/08 November 44,9 mio. kr. til kurs 289,45

2009/10 September -400.869 til kurs 100 ved overførsel til særlig reserve

September -49.490 til kurs 100



30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 16. Gæld til PeNGeiNstitutteR (lANGFRistet)

CHF: 0 0 577.198 

0 0 577.198 

Note 17. Gæld til PeNGeiNstitutteR (koRtFRistet)

CHF: 32.917.889 á kurs 560,78 184.597 606.226 0 

eur: 24.269.024 á kurs 744,88 180.775 0 0 

365.372 606.226 0 

Via valutaterminsforretninger er en del af CHF-lånet omlagt til eur, hvorved den aktuelle 

 kapitalfremskaffelse udgør CHF kr. 150 mio. og eur kr. 215 mio. pga. værdien af købte put- 

optioner er der pr. balancedagen reelt ingen eksponering i CHF, men hele gælden er i eur.

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 18. ANdeN Gæld

Skyldig vedr. køb af aktier og obligationer 2.447 0 30.769 

Øvrig gæld 593 1.072 383 

3.040 1.072 31.152 

Note 19. PeRsoNAleoMkostNiNGeR

Vederlag til direktion 0 0 0 

Vederlag til øvrige ansatte 12 32 28 

Bestyrelseshonorar, ordinært 175 175 175 

187 207 203 

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 20. PANtsætNiNGeR oG sikkeRHedsstillelseR

til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der givet pant i værdipapirer og likvider, hvis regnskabs-

mæssige værdi ultimo udgør 1.102 mio. kr. (pr. 30/6 2009 udgjorde pantsætninger og sikkerheds-

stillelser 1.169 mio. kr.)

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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Note 21 - FiNANsielle iNstRuMeNteR

Selskabets strategi er at investere i en kombination af aktier, formueplejeaktier og obligationer. Sel-

skabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 

og udenlandsk valuta.

Selskabets investeringsstrategi indebærer risici relateret til udviklingen på rente-, aktie-, valuta og 

kreditmarkedet. 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.

obligationsrisici

For selskabets obligationsinvesteringer er renterisikoen den primære risikofaktor. Dels er der renteri-

siko knyttet til det generelle renteniveau og dels til udviklingen for de specifikke obligationer i selska-

bets portefølje. Ved generelle rentestigninger eller rentefald har den valgte renterisiko derfor stor 

betydning for obligationsafkastet.

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Varighed (år) 1,6 4,4 6,1 

effektiv rente 4,0% 5,5% 5,9%

obligationsbeholdning

2% 2013 40.240 0 0 

4% Flex 58.844 22.597 25.231 

4% 2021-28 38.648 38.205 125.030 

5% 2028-38 146.633 222.689 363.031 

6% 2029-38 66.658 103.215 25.146 

7% 2031-41 11.488 64.224 10.008 

Flexgaranti 2017-38 0 0 36.833 

362.511 450.930 585.279 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

kreditrisici

Alle selskabets fordringer indeholder et element af kreditrisiko, i det omfang udstederen af fordringen 

ikke er i stand til at honorere sine forpligtelser. Selskabets kreditrisiko er derfor knyttet til samtlige 

obligationer og obligationstyper som selskabet har i sin portefølje. Da selskabets obligationsbehold-

ning består af danske realkreditobligationer, må kreditrisikoen anses som værende meget lav. Selska-

bet har ingen finansielle aktiver som er forfaldne ved regnskabsårets afslutning.

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Fordeling af krediteksponering:

Danske realkreditobligationer 362.511 450.930 585.279 

likvide beholdninger 47.797 141.424 321.550 

tilgodehavende renter 4.824 6.329 7.751 

415.132 598.683 914.580 

Finansieringsrisici

Selskabet har renterisiko på lånesiden, idet udviklingen i den korte rente påvirker selskabets direkte 

finansieringsomkostninger. rentesatserne korrigeres i forbindelse med forlængelse eller ændring af 

løbende finansieringsforretninger. typisk er dette sket månedligt. Da selskabet optager lån i andre 

valutaer end danske kroner, relaterer den største risikofaktor på lånesiden sig til valutakursudsving på 

lånene.

30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Fordeling af gæld til kreditinstitutter

Gæld i CHF 184.597 606.226 577.198 

Gæld i eur 180.775 0 0 

365.372 606.226 577.198 

Via valutaterminsforretninger er en del af CHF-lånet omlagt til eur, hvorved den aktuelle kapital-

fremskaffelse udgør CHF kr. 150 mio. og eur kr. 215 mio. pga. værdien af købte put-optioner er 

der pr. balancedagen reelt ingen eksponering i CHF, men hele gælden er i eur.

Note 21 - FiNANsielle iNstRuMeNteR - FoRtsAt
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Valutarisici

Selskabets valutarisiko relaterer sig til investeringer i udenlandske aktier og derivater samt optagelse 

af lån i anden valuta end danske kroner. Selskabets valutarisiko skal ses samlet – ud fra nettopositio-

nen – hvor aktiver og passiver modregnes.

Nettoposition

30. juni 2010 

(1.000 kr.)

Nettoposition

30. juni 2009 

(1.000 kr.)

Nettoposition 

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Valutarisiko

CHF -141.662 -363.088 -472.407 

eur -177.586 -205.563 1.417 

uSD 67.037 70.022 167.979 

GBp 18.990 7.084 33.008 

Sek 0 6.256 5.935 

Nok 6.986 5.446 8.832 

HkN 8.133 13.975 20.447 

jpN 1.608 6.107 17.589 

pga. værdien af købte put-optioner er der pr. balancedagen reelt ingen eksponering i CHF, men 

positionen er tilsvarende højere i eur.

likviditetsrisici

Den primære risiko på likviditetssiden er opsigelse eller manglende forlængelse af gældende finan-

sieringsaftaler. De nuværende aftaler genforhandles hvert år og i tilfælde af opsigelse er det de 

gældende commitment-perioder der træder i kraft. Da de aktuelle commitment-perioder er under 1 

år er vores gæld karakteriseret som kortfristet. Da aktiverne er meget likvide må likviditetsrisikoen 

anses for ikke at være særlig stor.

Misligholdelse af låneaftaler

Selskabet har såvel i regnskabsåret som i sammenligningsåret overholdt alle forpligtelser i henhold 

til låneaftaler.

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 21 - FiNANsielle iNstRuMeNteR - FoRtsAt

åbentstående afledte finansielle instrumenter

Aktier

købte europæiske DAX futures 97 -7 

købte europæiske Dj euro Stoxx futures 237 -10 

i alt indregnet i resultatopgørelsen 0 0 -17 

obligationer

Solgte amerikanske futures 162 -1 

Solgte euro-bunds 27 0 57 2 

i alt indregnet i resultatopgørelsen 0 0 1 

Valuta

terminsforretninger 61 0 238 1 97 0 

optioner 191 5 58 0

i alt indregnet i resultatopgørelsen 5 1 0 

Resultat

(1.000 kr.)

egenkapital

%

Følsomhed

Aktier

1% ændring i kursværdien af aktier ± 6.867 ± 0,91

obligationer

1% ændring i kursværdien af obligationer ± 3.625 ± 0,48

Valuta

1% ændring i kursværdien af CHF ± 1.417 ± 0,19

1% ændring i kursværdien af eur ± 1.777 ± 0,24

Følsomheden er betydelig mindre i CHF, da lånene er afdækket af indgået 

put-option. Følsomheden i eur er tilsvarende højere.

Følsomhedsanalysen er udarbejdet på baggrund af selskabets balancesammen- 

sætning pr. 30.06.2010.
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30. juni 2010

(1.000 kr.)

30. juni 2009

(1.000 kr.)

1. juli 2008 

(1.000 kr.)

Note 22. kAteGoRieR AF FiNANsielle iNstRuMeNteR

kategorier af finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter 7.237 985 1.321 

obligationer 362.511 450.930 585.279 

Aktier 686.725 570.825 779.920 

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet 1.056.473 1.022.740 1.366.520 

tilgodehavende renter 4.824 6.329 7.751 

Andre tilgodehavender 11.715 13.970 38.389 

likvide beholdninger 47.797 141.424 321.550 

udlån og tilgodehavender 64.336 161.723 367.690 

Afledte finansielle instrumenter 1.456 4 16.271 

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatet 1.456 4 16.271 

Gæld til kreditinstitutter 365.372 606.226 577.198 

Anden gæld 3.040 1.072 31.152 

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi 368.412 607.298 608.350 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen



Note 23. dAGsVæRdiMåliNG AF FiNANsielle iNstRuMeNteR

Metoder og forudsætninger for opgørelse af dagsværdier

obligationer

obligationsbeholdningen består af børsnoterede danske realkreditobligationer der værdiansættes til noterede 

priser.

Aktier

Aktiebeholdningen består af børsnoterede aktier der værdiansættes til noterede priser.

Afledte finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger, optionsforretninger og futuresforretninger værdiansættes efter almindeligt aner-

kendte værdiansættelsesmetoder baseret på relevante observerbare data.

Gæld

Gælden består af lån i form af securities-lending eller repoforretninger der værdiansættes til noterede priser.

dagsværdihieraki samt oplysning om aktuel dagsværdi

30. juni 2009

(1.000 kr.)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 dagsværdi i alt 

Finansielle aktiver

obligationer til dagsværdi 450.930 450.930 

Aktier 570.825 570.825 

Afledte finansielle instrumenter 985 985 

i alt 1.022.740 0 0 1.022.740 

Finansielle forpligtelser

Gæld 606.226 606.226 

Afledte finansielle instrumenter 4 4 

i alt 606.226 4 0 606.230 

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen
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30. juni 2010

(1.000 kr.)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 dagsværdi i alt 

Note 23. dAGsVæRdiMåliNG AF FiNANsielle iNstRuMeNteR - FoRtsAt

Finansielle aktiver

obligationer til dagsværdi 362.511 362.511 

Aktier 686.725 686.725 

Afledte finansielle instrumenter 1.740 5.497 7.237 

i alt 1.050.976 5.497 0 1.056.473 

Finansielle forpligtelser

Gæld 365.372 365.372 

Afledte finansielle instrumenter 1.456 1.456 

i alt 366.828 0 0 366.828 

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 24. 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 • 

 vurderes 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 og obligationer 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 over-

gang til iFRs

iFRs 

totAliNdkoMstoPGØRelse:

Investeringsresultat aktier -496.931 496.931 0 

Investeringsresultat obligationer m.v. 46.799 -46.799 0 

investeringsresultat, brutto -450.132 450.132 0 

resultat fremmedfinansiering -36.559 36.559 0 

investeringsresultat, netto -486.691 486.691 0 

renteindtægter 0 31.253 31.253 

renteudgifter 0 -10.068 -10.068 

udbytte af kapitalandele 0 7.294 7.294 

kursreguleringer 0 -488.016 -488.016 

Finansielle nettoindtægter i alt 0 -459.537 -459.537 

resultatafhængigt honorar 0 0 

Administrationsomkostninger -5.657 -5.657 

Resultat før skat -492.348 -465.194 

periodens skatter -700 -700 

regulering af tidligere års skatter -21.750 -21.750 

Periodens resultat og totalindkomst -514.798 27.154 -487.644 
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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 24. 

oVeRGANG til iFRs - FoRtsAt

AktiVeR:

likvide beholdninger 141.424 141.424 321.550 321.550 

Aktier 570.825 570.825 849.471 -69.551 779.920 

obligationer 450.930 450.930 585.279 585.279 

Værdipapirer i alt 1.021.755 0 1.021.755 1.434.750 -69.551 1.365.199 

Værdi af afledte finansielle instrumenter 985 985 1.321 1.321 

Andre tilgodehavender 19.380 19.380 23.579 23.579 

tilgodehavende skatter 919 919 812 812 

udskudt skatteaktiv 0 0 21.749 21.749 

tilgodehavender i alt 21.284 0 21.284 47.461 0 47.461 

Aktiver i alt 1.184.463 0 1.184.463 1.803.761 -69.551 1.734.210 

PAssiVeR:

Gæld til pengeinstitutter 0 0 577.198 577.198 

langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 0 577.198 0 577.198 

Gæld til pengeinstitutter 606.226 606.226 0 0 

Værdi af afledte finansielle instrumenter 4 4 16.271 16.271 

Anden gæld 1.072 1.072 31.152 31.152 

kortfristede gældsforpligtelser i alt 607.302 0 607.302 47.423 0 47.423 

Gældsforpligtelser i alt 607.302 0 607.302 624.621 0 624.621 

Aktiekapital 494.900 494.900 494.900 494.900 

overført resultat 82.261 82.261 684.240 -69.551 614.689 

egenkapital i alt 577.161 0 577.161 1.179.140 -69.551 1.109.589 

Passiver i alt 1.184.463 0 1.184.463 1.803.761 -69.551 1.734.210 
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Aktiekapital

(1.000 kr.)

særlig reserve

(1.000 kr.)

overført resultat

(1.000 kr.)

i alt

(1.000 kr.)

Note 24. oVeRGANG til iFRs - FoRtsAt

egenkapitalopgørelse

egenkapital 1/7 2008 494.900 0 684.240 1.179.140

effekt af ændret regnskabspraksis 0 0 -69.551 -69.551

Reguleret egenkapital 1/7 2008 494.900 0 614.689 1.109.589

køb af egne aktier 0 0 -116.048 -116.048

Salg af egne aktier 0 0 71.264 71.264

totalindkomst for perioden 0 0 -487.644 -487.644

egenkapital 30/6 2009 494.900 0 82.261 577.161

egenkapital 1/7 2009 494.900 0 82.261 577.161

kapitalnedsættelse ved annullering af aktier -49.490 0 49.490 0

overført til særlig reserve, Sl §188 -400.869 400.869 0 0

køb af egne aktier 0 -115.408 0 -115.408

Salg af egne aktier 0 62.191 0 62.191

totalindkomst for perioden 0 0 226.997 226.997

egenkapital 30/6 2010 44.541 347.652 358.748 750.941
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ledelsens økonomiske interesser i selskabet og andre formueplejeselskaber

Bestyrelse direktion

jørn Nielsen lars sylvest Niels Østergaard esben Vibe

selskab Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Formuepleje Safe A/S 3.880 0,02% 10.946 0,04% 0 0,00% 17.196 0,07%

Formuepleje epikur A/S 0 0,00% 1.165 0,02% 3.000 0,05% 327 0,01%

Formuepleje penta A/S 1.515 0,01% 3.570 0,02% 3.050 0,02% 5.428 0,03%

Formuepleje Merkur A/S 764 0,02% 1.580 0,04% 19.265 0,43% 790 0,02%

Formuepleje pareto A/S 1.000 0,02% 1.350 0,03% 5.200 0,11% 235 0,00%

Formuepleje limittellus A/S 383 0,00% 1.240 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

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

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

Investeringsforeningen 

Formuepleje Invest
150 1.985 0 0

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

noter til poster i resultatopgørelsen og balancen

Note 25. NæRtståeNde PARteR

Formuepleje Merkur 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 19.

transaktioner

Selskabet har betalt Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab gebyr for porteføljepleje jf. note 7. 

transaktionen er sket i henhold til gældende managementaftale.

ejerforhold

Af selskabets aktionærfortegnelse fremgår, at nedenstående aktionærer ejer minimum 5% af stem-

merne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Formuepleje Safe A/S, århus, ejerandel 7,55%

Formuepleje epikur A/S, århus, ejerandel 5,02%
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Bestyrelsen:

jørn Nielsen, formand

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 Fokus A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Formuepleje penta A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje limittellus 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 pareto A/S

Formuepleje limittellus 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

Niels Østergaard

Direktør, ingeniør

Neder Hjerkvej 23

7870 roslev

direktør i:

Crista Holding ApS

Formand for bestyrelsen i:

Crista Holding ApS

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 pareto A/S

Formuepleje limittellus A/S

Formuepleje optimum A/S

Formuepleje Fokus A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Forskningsfondens ejendomsselskab A/S

Note 26. ledelseNs ANdRe HVeRV 

e-mail: 

jn@formueplejeselskaberne.dk
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