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CEO-BERETNING

2019 har været et af de bedste år i Formueplejes 33 år 
lange historie. Dette såvel for Formuepleje som vores  
kunder, der investerer i vores balancerede fonde.

Kundetilgangen var rekordstor og Formueplejes samlede 
aktiver under forvaltning steg fra 66 til over 90 mia. kroner 
ved udgangen af året – en stigning på 38%.

Det ordinære resultat før skat, renter og afskrivninger  
blev på denne baggrund 416,9 mio. kroner. 

Værdi for kunder skaber værdi for aktionærer
Formueplejes virksomhed er helt overvejende at levere  
løsninger til langsigtet opsparing via balancerede fonde 
med forskellige risikoprofiler. Det er forudsætningen for,  
at der også langsigtet kan skabes værdi til aktionærerne.

I 2019 leverede Formueplejes løsninger til langsigtet  
opsparing topafkast på alle risikokategorier sammenholdt 
med konkurrenter og markedet. Sammen med 2018, der 
var et år med negative afkast på aktiemarkederne, hvor  
vores opsparingsløsninger tilsvarende leverede et mer
afkast, blev de langsigtede merafkast på investeringshori
sonter som 3 , 5 , 7 , og 10 år, yderligere cementeret i  
forhold til markedet og konkurrenter.

Vores mere end 31 år gamle fond Formuepleje Safe, som er 
vores bedste løsning til risikoprofilen ”middel risiko”, er et 
godt eksempel herpå. Dette er vist i tabellen på næste side.

Formuepleje Safe kan i modsætning til de 127 konkurren
ter i sammenligningen anvende flere porteføljeteknikker til 
på en gang at hæve det forventede afkast og samtidig sikre 
porteføljen bedre mod store tab over tid. En af forskellene 
er, at Formuepleje Safe anvender en teknik med gearing af 
en lavrisikoportefølje til at opnå den ønskede risikoprofil.

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at bedste konkur
rent er den samme i 2019 og på 5 og 7års perioden. 
Nemlig Formuepleje PensionPlanner Balance. Og Formue
pleje PensionPlanner Balance investerer på samme vilkår 
som vores konkurrenter – nemlig uden at anvende gearing. 
Formuepleje PensionPlanner Balance investerer naturligvis 
overvejende i samme aktier og obligationer som Formue
pleje Safe, men da der ikke kan anvendes samme porte
føljeteknikker, er der en synlig forskel: Formuepleje Safe 
leverer højere afkast og lavere risiko for store tab på perio
der over 12 måneder.

Det har såvel vores kunder på det institutionelle område, 
Family Officeområdet samt private kunder nydt godt af via 
deres investering i vores fonde med balancerede løsninger, 
hvor vi kan udnytte alle porteføljeteknikker.

Gode investeringsresultater kan ikke stå alene
Gode investeringsresultater er ikke alene nok for at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne. Kunderne skal også 
have en rådgivning på et højere kvalitetsniveau, end de  
kan opnå andre steder.

Til trods for den store kundetilgang i 2019 er der ikke 
slækket på ambitionen om at sikre en høj kvalitet i rådgiv
ningen af kunder. Der er derfor gennem 2019 løbende  
ansat flere erfarne rådgivere til at rådgive kunderne på et 
højt kvalitetsniveau – og det forventes at fortsætte i det 
kommende år.

Kvalitet i afkast og risikostyring samt kvalitet i den indi
viduelle kunderådgivning skaber naturligvis tryghed hos  
vores kunder. Og trygheden vedligeholdes ved, at der tillige 
er stærke kontrolsystemer, der minimerer risikoen for fejl.  
I 2019 er kontrolapparatet udbygget yderligere.

De rigtige medarbejdere
I Formueplejekoncernen har vi efterhånden næsten 100  
ansatte. Dygtige medarbejdere, der trækker i samme ret
ning, er forudsætningen for, at vi også fremover kan levere 
de bedst mulige ydelser og løsninger til vores kunder.  
Det gælder alle funktionsområder som kapitalforvaltning, 
kunderådgivning, administration, legal, compliance, 
regnskab, kontroller og kommunikation.

Jeg er stolt over den dedikerede indsats, som vores dygtige 
medarbejdere yder – og det er grundlaget for, at vi fortsat 
kan levere resultater, der tåler sammenligning med de 
allerbedste inden for vores felt.

Flere samarbejdspartnere betyder ikke bedre  
risikospredning
Formuepleje adskiller sig fra de fleste andre kapitalforval
tere på en lang række områder, som har positiv betydning 
for vores kunder. 

Vi adskiller os blandt andet ved, at vi sammensætter  
balancerede løsninger anderledes end de fleste af vores 
konkurrenter. Vi vil således undgå ”hjørneløsninger”, hvor  
vi risikerer større permanente langsigtede kursfald end 
markedet, hvis verdenen udvikler sig helt anderledes, end 
vi forventer i vores hovedscenarie. Derfor undgår vi, at en 
stor del af investeringsløsningen er afhængig af få faktorer, 
som en koncentration af aktieporteføljen på vækstaktier, 
nordiske aktier eller for den sags skyld europæiske aktier. 
Selvom vores aktieportefølje dermed kan minde om 
verdensaktie indekset, er der alligevel store forskelle.  
Vores aktier skal nemlig være karakteriseret ved at være 
mindre risikofyldte end markedet og derudover være  
undervurderede. 
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Kilde Morningstar. Opgjort pr. 31.12.2019.

Afkast for Formuepleje Safe samt bedste og næstbedste konkurrent med markedsføringstilladelse i Danmark er opgjort efter alle omkostninger, mens 
middelrisikoindekset er uden omkostninger. Bedste og næstbedste konkurrent er fundet blandt 127 danske og udenlandske fonde – udvælgelsen af bedste og 
næstbedste konkurrent er baseret på afkasthistorikken for 5 år. Alle fonde har markedsføringstilladelse i Danmark og er af Morningstar kategoriseret som 
”Balanceret – EUR Moderat Risiko Global”. Middelrisiko indekset er ugearet. Safe er en kapitalforening, og Formueplejes ældste og største forening. Safes 
portefølje geares moderat (og højst to gange) gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Risikoen i Formuepleje Safe egner sig bedst til investorer med en  
såkaldt middel risikoprofil. Målt på faktisk tabsrisiko kan Formuepleje Safe sammenlignes med et ugearet middelrisikoindeks. Risikoen for store tab over en 
treårig horisont (og længere) har faktuelt været væsentligt lavere for Formuepleje Safe sammenlignet med afkastet for det ugearede middelrisikoindeks.  
Til gengæld kan udsving på kortere perioder under to år forventes at være større for Safe end for det ugearede middelrisikoindeks.

Vi vil fortsat anbefale balancerede løsninger, der er 
veldiver sificerede, som skaleres til den ønskede risiko for 
hver enkelt kunde. Det er ganske enkelt den bedste lang
sigtede måde at pleje sin formue på. Formuepleje tilbyder 
løsninger, hvor der kan forventes højere afkast på lang sigt. 
Til gengæld vil der på kort sigt kunne forventes større kurs
fald, hvis markedet falder betydeligt, men historisk har vi 
bevist, at afkast efter senest 24 måneder igen vil overstige 
markedet. Og netop denne tilgang til kapitalforvaltning er 
anderledes end det, som typisk tilbydes andre steder.

Med denne tilgang til risikostyring kan vore kunder trygt 
have Formuepleje som totalleverandør – og har ikke et 
behov for spredning på flere forvaltere.

Vækst er vigtig
Rammebetingelserne for kapitalforvaltning er fortsat under 
pres de kommende år. En række omkostningsposter kan 
forvente at vokse uanset udviklingen i forretningsom
fanget, drevet af stigende krav fra myndigheder til kontrol
systemer og kunders krav til gratisydelser, som for eksem
pel mobilapps. Formuepleje har valgt en strategi, som 
bygger på kvalitet i alt, hvad vi gør. Det betyder, at For
muepleje har en højere omkostningsudvikling sammenholdt 
med kapitalforvaltningsbranchen under ét, såvel på inve
sterings som råd givningssiden.

En børsnotering har tidligere været omtalt som en af flere 
muligheder for at finansiere en mere ambitiøs vækstplan. 
Børsnotering er dog foreløbigt udskudt til efter 2020.  
Årsagen er, at der i begyndelsen af 2020 er gennemført  
en større aktietransaktion blandt aktionærerne. Derfor skal 
der gå en vis tid, før en børsnotering finder sted.

Strategiske indsatsområder
For at optimere forretningen arbejder vi med fire strate
giske områder, som skal vedligeholdes og udvikles. Det 
drejer sig om optimal investering, personlig rådgivning af 
højeste kvalitet, klar kommunikation og et kontrolmiljø i 
topklasse, hvor vi sikrer stærk kontrol og ordentlighed i alle 
kundevendte processer. Til hvert område er defineret en 
række indsatsområder og målsætninger. Organisk vækst er 
naturligvis en prioritet, men opkøb er også er en del af 
strategien for fortsat vækst.

Fortsat fokus på stærke kontrolsystemer 
Den finansielle sektor er desværre fortsat udsat for beret
tiget kritik af sine kontroller relateret til hvidvask, svindel 
med tilbagesøgning af udbytteskat og risiko for at data 
bliver lækket. Vi har i Formuepleje fastholdt et højt ambi
tionsniveau på kontrolområdet. 

Bæredygtige investeringer er af stigende betydning
Igen i 2019 oplevede Formuepleje en stærk og accelere
rende interesse for investeringsstrategier, der understøtter 
en mere bæredygtig tilgang til anvendelse af verdens  
ressourcer, samt investeringsstrategier, der gør en forskel 
for uligheden og den økonomiske vækst i økonomier med 
mange fattige.

Med et tæt og mangeårigt samarbejde med Impax på bære
dygtigheds og impactinvesteringer relateret til klima samt 
SilverStreet på impactinvesteringer møntet på at højne  
levestandarden for nogle af de fattigste befolkningsgrupper 
i Afrika er Formuepleje godt rustet til imødegå en sådan  
efterspørgsel. I 2019 har vores Better Worldfonde, der  
investerer i undervurderede virksomheder med fokus på  

CEO-BERETNING

AFKAST // SAFE

Middel risiko 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år

Formuepleje Safe 23,5% 2,5% 33,2% 59,3% 111,9% 228,5%

Middelrisikoindeks 16,8% 2,9% 20,8% 37,2% 67,6% 117,8%

Bedste konkurrent 22,3% 4,0% 27,6% 45,5% 78,3% 101,5%

Næstbedste konkurrent 18,0% 4,3% 20,4% 39,9% 81,4% –
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klimadagsordenen, således haft en stor kundetilgang.
Formuepleje har igennem mere end 7 år haft en klar  
investeringspolitik i tråd med FN’s resolutioner og har siden 
2016 tilsluttet sig principperne for ansvarlig investering 
som medlem af UN PRI. Men det stopper ikke her. Hos  
Formuepleje er mange aktier i virksomheder, heriblandt 
nogle af verdens største indenfor forskellige brancher,  
således på en negativliste – og tobaksvirksomheder er  
helt fravalgt som investeringsmuligheder. Men endnu flere  
virksomheder kan have gråzoner, som vi også forholder os 
til i investeringspolitikken.

Bæredygtige og etiske investeringer er i den grad et  
område, hvor Formuepleje forventer en fortsat betydelig 
forretnings mæssig udvikling.

2020 starter turbulent
Ved indgangen til 2020 var der udsigt til stigende vækst
rater i de største økonomier sammenholdt med andet 
halvår 2019. 

Det globale udbrud af COVID19 har imidlertid sat sit præg 
på investeringsmarkederne, hvor vi har oplevet store kurs
fald. Vi forventer, at bestræbelserne på at inddæmme 
smitten fra COVID19 vil påvirke verdensøkonomien og 
virksomheders indtjening mærkbart i første og andet kvar
tal 2020. Vi vurderer dog overordnet, at økonomierne og 
indtjeningen i virksomheder kommer tilbage på sporet i 
løbet af andet halvår 2020. De store økonomiers central
banker og regeringschefer – har således bebudet og gen
nemført væsentlige tiltag for at forhindre, at de negative 
effekter af COVID19 bliver langvarige.

Såfremt markederne ikke retter sig, vil Formueplejes resul
tat til kunder og aktionærer tilsvarende blive påvirket af 
kursfaldene. Formuepleje er dog en robust virksomhed –  
og det vurderes ikke, at driften vil blive påvirket af denne 
årsag. På længere sigt ser vi et positivt investeringsklima 
for risikoaktiver. Set i lyset af udviklingen på de finansielle 
markeder i begyndelsen af 2020, har ledelsen dog beslut
tet at øge den tilstrækkelige kapital, således at Formue
pleje har en betryggende stødpude, hvis udviklingen mod 
forventning bliver yder ligere forværret, jf. koncernberet
ningen side 14. Med dette afsæt forventer vi et tilfreds
stillende resultat for vores kunder og aktionærer i de 
kommende år, men 2020 er udfordret af markedsreak
tionen fra COVID19.

Gode fremtidsudsigter, trods branche under pres
Fundamentet for Formuepleje er stærkt og lover godt for  
de kommende år. Kapitalforvaltningsbranchen er imidlertid 
presset. Branchen oplever omkostningspres og taber mar
kedsandele til lavomkostningsstrategier. Formueplejes 
investeringsresultater differentierer sig imidlertid positivt fra 
resten af branchen. Formuepleje oplever således øget mar
kedsandel og intet prispres fra lavomkostningsstrategier. 

En central forudsætning for Formueplejes succes er natur
ligvis, at vi fortsat leverer merafkast i forhold til markedet 
og konkurrenter – efter alle omkostninger – samt at der på 
24 måneders sigt kan påvises mere formuebevarelse, efter 
markederne viser væsentlige fald. Og på andre centrale 
områder som høj kvalitet i rådgivningen og kundeservice, 
et stærkt kontrolmiljø og administrativt apparat, er funda
mentet tilsvarende på plads og vil blive udbygget yder
ligere i takt med Formueplejes udvikling og krav fra kunder 
og myndigheder.

Et stærkt fundament kombineret med vores værdisæt om 
at tilstræbe flest mulige områder med interessesammen
fald mellem kunde og Formuepleje som rådgiver og kapi
talforvalter giver mig god grund til at se optimistisk på  
Formueplejes mulighed for at udvikle værdien for kunder, 
aktionærer og medarbejdere. 

Niels B. Thuesen
Adm. direktør, Formuepleje Holding A/S
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2019 blev et af de gode investeringsår – og i særlig grad 
for Formueplejes investorer. I Formuepleje er vi specialister 
i langsigtet opsparing via balancerede porteføljer. Vi læg
ger vægt på at skabe langvarige og tætte relationer med 
vores kunder, og udgangspunktet for at lykkes med det er 
at skabe resultater. Det lykkedes vi igen med i 2019, og 
kundetilgangen var ligesom i 2018 meget tilfredsstillende.

Vores kunder er vores bedste ambassadører i deres net
værk, og en stor del af kundetilgangen skal ses på bag
grund af referencer fra eksisterende kunder.

Topafkast for Formuepleje i 2019 
2019 blev et særdeles tilfredsstillende investeringsår,  
selv om det også blev et år, hvor økonomierne bremsede 
op, uden at det økonomiske opsving dog udviklede sig  
til recession.

Formueplejes investeringsløsninger viste igen i 2019 sit 
værd. Og vi kan nu dokumentere over mere end 10 år, at 
Formueplejes investeringsløsninger til langsigtet opsparing 
er konkurrencedygtige både i med og modvind. 

2018 sluttede som bekendt med kursfald. Hos Formue
pleje vurderede vi imidlertid, at kursfaldene betød, at aktier 
var billigt prisfastsat i forhold til virksomhedernes fremad
rettede indtjeningsevne – og havde derfor maksimal allo
kering til aktier fra årets start.

I løbet af året tog Formueplejes investeringskomité dog 
sine forholdsregler, eftersom aktier blev betydeligt højere 
prisfast i løbet af det første halvår – og usikkerheden om 
en handelsaftale mellem USA og Kina blev større. Selv om 
vi fortsat var positive på fremtidsudsigterne, blev overvæg
ten reduceret til en mindre overvægt af aktier – og der blev 
købt en forsikring mod større aktiekursfald.

Udmeldingen i december 2019 om en fase 1 aftale mel
lem USA og Kina medførte, at vi ikke fik brug for forsikrin
gen og derfor ikke fornyede den i december. Det viser, 
hvordan Formueplejes investeringskomite arbejder med  
aktiv kapitalforvaltning, hvor risikostyring er en afgørende 
parameter, og formuebevarelse altid er i fokus.

Det er en væsentlig del af investeringskomiteens opgave 
løbende at tage stilling til, om aktieandelen skal op eller 
ned alt afhængig af, hvad markedsforholdene dikterer.  
Det er investeringskomiteens fornemste opgave løbende at 
analysere og forholde sig til markedsbevægelser og stem
ninger, og derudfra træffe kvalificerede beslutninger om 
aktivallokeringen og justeringen af risikoniveauet i Formue
plejes porteføljer.

Det, mener vi, er den rette form for aktiv kapitalforvaltning 
– og resultaterne gennem de seneste mere end 10 år  
taler for sig selv. De dokumenterer, at vi lever op til vores 
ambition om at være eksperter i langsigtet opsparing.

HOVEDPUNKTER FOR 2019

AFKAST FOR 2019
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Nye kunderekorder i 2019
Ligesom i 2018 bød 2019 på rekordstor kundetilgang for Formuepleje. Tilstrøm
ningen af nye investorer og ny kapital accelererede gennem året, og ved årets  
udgang er vi nu knap 12.900 private investorer. Det er en stigning på over 11 
procent i forhold til 2018, hvor Formuepleje samlet set havde 11.600 private  
investorer.

De samlede aktiver under forvaltning (AUM) er samtidig steget fra 66 milliarder 
kroner til over 90 milliarder kroner – en stigning på cirka 38 procent. Stigningen  
i AUM skyldes både tilstrømningen af nye kunder og værdistigningerne på de  
finansielle markeder. Som eksempel kan nævnes december, hvor nettotilgangen 
af ny kapital rundede 400 millioner kroner, hvilket er rekord, som endda blev 
slået i januar 2020.

Fremgangen i kundesegmenter er kommet i hus via tilgang inden for såvel private 
som institutionelle kunder. Dermed sætter Formuepleje en tyk streg under vores 
status som Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter for såvel mindre 
som større private formuer.

Nye investeringsløsninger fra Formuepleje
Bæredygtige investeringer er kommet højt på dagsordenen i disse år, og det er  
et tema, som flere og flere kunder lægger vægt på. Blandt andet med afsæt i det 
lancerede Formuepleje i efteråret 2019 sin anden bæredygtige investeringsløs
ning, da fonden Formuepleje Better World Global Opportunities så dagens lys.  
I forvejen har Formuepleje den bæredygtige fond Formuepleje Better World  
Environmental Leaders blandt vores fonde. Allerede fra fondens start var For
muepleje Better World Global Opportunities født med 800 millioner kroner inve
steret, og det vidner om den store interesse, der er for området, og at vi har at 
gøre med en megatrend, som aktive kapitalforvaltere også må forholde sig til.

Forskellen på de to fonde er, at Formuepleje Better World Environmental Leaders 
har et snævert approach og kun kan investere i selskaber med væsentlig aktivitet 
inden for områderne ren energi, affaldshåndtering, vand og bæredygtige føde
varer og landbrug, mens Formuepleje Better World Global Opportunities ikke har 
nogen sektorbegrænsning, men skal investere i selskaber, der bidrager til at 
trække verden i en mere bæredygtig retning.

I begge de bæredygtige fonde er det Formueplejes nære og mangeårige sam
arbejdspartner Impax Asset Management, der står for aktieselektionen.

Samtidig med lanceringen af Formuepleje Better World Global Opportunities blev 
også Formuepleje Globale Aktier – Akkumulerende lanceret. Formuepleje Globale 
Aktier – Akkumulerende er en søsterfond til Formuepleje Globale Aktier, men som 
navnet antyder betaler Formuepleje Globale Aktier – Akkumulerende, ikke udbytte.

Formuepleje Ejendomme – ny ejendomsfond i 2019
Formueplejes nyeste forretningsområde er ejendomme, og igen i 2019 blev  
udviklingen af forretningsområdet positiv. Formuepleje Ejendomme 2 blev såle
des fuldt investeret, og Formuepleje Ejendomme 3 blev en realitet og fuldtegnet 
med 72,5 millioner kroner fordelt på 61 investorer. I alt har Formuepleje på sine 
tre første ejendomsfonde opbygget en ejendomsportefølje på knap 1,5 milliarder 
kroner. Ejendommene er nyere boligudlejningsejendomme i Danmarks to største 
byer, København og Aarhus.

Stigning i  
private investorer på

11%  
Aktiver under  

forvaltning steg med

38%

I 2019 lancerede vi 
 Better World Global  
Opportunities med

800
millioner kroner  

investeret fra start
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HOVEDPUNKTER I 2019

Formuepleje præmieret i 2019
I løbet af året blev Formuepleje hædret med flere awards. Blandt andet Formue
plejes kreditteam, der investerer i virksomhedsobligationer, fik ad flere omgange 
europæisk hæder. I april tildelte det britiske finansmedie Citywire således For
mueplejes kreditteam en Citywire Nordic Award for at være den bedste manager 
inden for Global High Yield, fordi kreditteamet over de seneste tre år har leveret 
de bedste afkast inden for sin aktivklasse. Og i september var der i alt to guld
medaljer til selv samme kreditteam ved den årlige Sauren Fund Manager Rating. 
Både Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer fik ved den lejlighed en 
guldmedalje hver.

Også Formueplejes bedste løsning til et bedre alternativ end en passiv investering 
i verdensaktieindekset, Formuepleje Penta, modtog hæder i årets løb, da Penta  
i juni ved HFM European Hedge Fund Performance Awards, der blev afholdt i 
London, vandt prisen i kategorien ”Global equity longterm performance (5 år)  
– over 500 millioner dollars”. Det var en understregning af, at Formuepleje Penta 
har leveret topresultater over en lang årrække.

Det er også værd at nævne, at Formueplejes samarbejdspartner Impax Asset  
Management, der har specialiseret sig i bæredygtige investeringer, ved World 
Economic Forum i Davos modtog en ”GIB Award for Circular Economy  
Investor”, der uddeles ved The Circulars Awards i forbindelse med det årlige  
økonomiske topmøde i Davos. 

På de hjemlige breddegrader har det uafhængige analysehus Morningstar også  
bemærket Formueplejes investeringsløsninger: Gennem hele 2019 har Formue
plejes således ligget i top 3 over Danmarks bedste investeringsforeninger. Det er 
blevet til ni førstepladser, en andenplads og to tredjepladser i løbet af året. Her 
skal det fremhæves, at det vel at mærke sker uden Formueplejes bedste fonde  
til langsigtet opsparing. Så de mange topplaceringer er altså kommet i hus uden 
eksempelvis Pareto, Safe, Epikur og Penta. Det sætter naturligvis topplacering
erne i relief.

Flere kundemøder og arrangementer end nogensinde før
Topafkast – absolut og relativt – er den vigtigste vare på vores hylde, men en  
væsentlig del af Formueplejes DNA er også at yde kundenær rådgivning og god 
kundepleje. Den mission lykkedes i den grad i også i 2019, hvor vi mødte et 
overvældende stort antal kunder og potentielle kunder. Vi har således registreret 
2426 møder med kunder og kundeemner i 2019, og vi har afholdt cirka 200 
arrangementer med i alt 6400 gæster. Vi ser naturligvis frem til endnu mere 
kundekontakt i 2020, blandt andet på de traditionsrige Formueplejedage.

I 2019 fortsatte Formuepleje arbejdet med at forbedre  
processerne i virksomheden og øge tilgængeligheden for  

vores kunder, eksempelvis er det nu muligt at handle vores  
investeringsløsninger på Saxo Banks og Nordnets  

handelsplatforme. 

 

I 2019 modtog  
Formueplejes  

investeringsløsninger

9 
førstepladser af  

Morningstar – også  
selvom vores bedste  
løsninger ikke var  

regnet med

200 
kundearrangementer 

2426 
møder med kunder  

og kundeemner

Cirka
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Kundedirektør, Formuepleje A/S  
Helle Snedker
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HOVED- OG NØGLETAL

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2017 

1.000 kr.

2016 

1.000 kr.

2015 

1.000 kr

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL 

Resultatopgørelse  

Nettorente- og gebyrindtægter  630.927  392.651  350.114  227.753  269.287 

Kursreguleringer  -176  -200  -42  1.103  -194 

Udgifter til personale og administration  -214.667  -191.572  -146.394  -127.640  -169.913 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede  

virksomheder 
 -443  -206  -308  -2.794  -28 

Resultat af aktiviteter under afvikling  -12  0  227  3.284  2.031 

Periodens resultat  316.354  149.739  182.203  97.025  103.623 

Balance 

Egenkapital  329.129  264.015  199.096  161.713  163.438 

Aktiver i alt  467.587  356.647  273.537  221.574  209.865 

Nøgletal 

Kapitalgrundlag (Basiskapital)  196.916  102.863  185.805  94.591  94.772 

Kapitalprocent 46,7% 23,2% 41,8% 23,9% 26,8%

Kernekapitalprocent 46,7% 23,2% 41,8% 23,9% 26,8%

Egenkapitalforrentning før skat 137,6% 83,9% 126,7% 74,3% 65,8%

Egenkapitalforrentning efter skat 106,7% 64,7% 101,0% 59,7% 56,7%

Indtjening pr. omkostningskrone 2,8 2,0 2,6 1,7 1,7

Gennemsnitligt antal ansatte 86 82 62 59 59
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Koncernens hovedaktiviteter
Formuepleje Holding A/S er moderselskab i Formuepleje
koncernen, der siden 1986, har leveret investeringsløs
ninger. Kundegrupperne omfatter såvel institutionelle som 
private kunder, virksomheder, fonde og kommuner. Selska
bets aktiviteter udføres overvejende gennem datterselska
berne: Formuepleje A/S, Absalon Corporate Credit Fonds
mæglerselskab A/S, Formuepleje Real Estate Consulting 1 
A/S og Formuepleje Real Estate Consulting 2 A/S.

Begivenheder i løbet af regnskabsperioden

Fusion mellem Formuepleje A/S og Absalon Capital  
Fondsmæglerselskab A/S
Formuepleje A/S er med regnskabsmæssig virkning fra 
1. januar 2019 fusioneret med Absalon Capital Fonds
mæglerselskab A/S med Formuepleje A/S som det fort
sættende selskab. Formålet med fusionen er at optimere 
koncernens forretningsaktiviteter til gavn for investorer, 
kunder og øvrige samarbejdspartnere. Herunder tilstræbes 
det at samle koncernens forretningsaktiviteter i såkaldte 
kompetencecentre, fortrinsvis i Formuepleje A/S og i 
Formuepleje Holding A/S.

Formuepleje lancerer Better World Global Opportunities
Formuepleje børsnoterede den 10. oktober 2019 sin anden 
fond i Better Worlduniverset – Formuepleje Better World 
Global Opportunities. Hvor den første Better Worldfond, 
der samtidig blev omdøbt fra Better World til Better World 
Environmental Leaders, har et mere snævert fokus på 
energi, vand, fødevarer og affald, har Global Opportunities 
et bredere fokus og kan investere inden for alle brancher, 
så længe det drejer sig om selskaber, der bidrager aktivt til 
at trække verden i en mere bæredygtig retning.

Konsolidering
Koncernregnskabet for Formuepleje Holding A/S er fuldt 
konsolideret med indtægter, omkostninger og balance
poster fra datterselskaberne Formuepleje A/S, Absalon  
Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S, Formuepleje 
Real Estate Consulting 1 A/S og Formuepleje Real Estate 
Consulting 2 A/S. Ledelsesberetningen tager udgangs
punkt i de konsoliderede regnskabstal.

Periodens resultat i hovedtræk
Regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2019  
gav et overskud på 316,4 mio. kr. efter skat. I samme  
periode sidste år var resultat efter skat på 149,7 mio. kr.  
Forklar ingen på resultatfremgangen er en kombination af 
positivt nettosalg samt stigende kurser i de foreninger,  
selskabet har under forvaltning. Resultatet ligger over det 
budgetterede niveau. Det er ledelsens vurdering, at resul
tatet er tilfredsstillende.

De samlede nettorente og gebyrindtægter udgør i perio
den 630,9 mio. kr. Sammenlignet med sidste år er det en 
stigning på 238,2 mio. kr., svarende til en indtjeningsstig
ning på 60,7%. Honorarindtægterne fordeler sig med 
336,5 mio. kr. i fast honorar og et samlet resultathonorar 
på 295,6 mio. kr. fra investerings og kapitalforeningerne. 
Resultathonoraret kan forventes at variere væsentligt fra 
år til år, men kan over en længere periode med rimelighed 
budgetteres, som en funktion af markedsafkastet.

Omkostningerne i perioden udgør 222,3 mio. kr. I forhold 
til omkostningerne for 2018 er det en stigning på 24,1 
mio. kr., svarende til 12,2%. 

Der er i løbet af regnskabsperioden aconto udloddet  
226,0 mio. kr. Der er ikke afsat udbytte i forbindelse med 
aflæggelsen af årsrapporten.

Selskabets seneste forventning til årets resultat før skat 
var et overskud mellem 275325 mio. kr. Med et overskud 
på 408,1 mio. kr. er resultatet højere end senest udmeldte 
forventninger. Den positive afvigelse skal ses i sammen
hæng med et stigende indtjeningsgrundlag igennem hele 
2019 drevet af både et positivt nettosalg samt høje afkast. 
Dette har bidraget til væsentlig indtjeningsfremgang på 
både faste honorarer og resultathonorar.

Balance
Koncernens aktiver ved udgangen af regnskabsperioden  
består primært af bankindeståender på 295,7 mio. kr. eller 
63% af den samlede aktivsum. Øvrige aktiver består af  
finansielle aktiver i ikke konsoliderede selskaber på 2,4 
mio. kr., immaterielle aktiver på 133,6 mio. kr., aktier mv. 
4,5 mio. kr., materielle aktiver på 1,8 mio. kr., aktuelle 
skatteaktiver 3,6 mio. kr., mens andre aktiver udgør  
26,0 mio. kr. 

Ledelse 
Direktionen i Formuepleje Holding A/S består af adm.  
direktør, partner Niels B. Thuesen og direktør, partner  
Mogens Kristensen. 

Kapitalforhold
Koncernens kapitalforhold afspejler koncernens ønske  
om at være rigeligt kapitaldækket med henblik på at sikre 
robuste rammevilkår for driften. Ledelsen er til stadighed 
opmærksom på at sikre over holdelse af de lovregulerede 
kapitalkrav samt de indivi duelle solvensbehov, herunder 
grundlaget for de enkelte selskabers fortsatte drift.

Det er ledelsens forventning, baseret på det udarbejdede 
budget for 2020, at koncernen samt de enkelte dattervirk

KONCERNBERETNING

13

FORMUEPLEJE HOLDING A/S   ÅRSRAPPORT 2019



somheder ved egen indtjening vil være tilstrækkeligt robu
ste til at møde kravene til kapital og solvens. Koncernens 
moderselskab er dog samlet set pænt overkapitaliseret og 
vil kunne tilføre supplerende kapital til datterselskaber 
uden kapitaltilførsel fra aktionærer.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med udarbejdel
sen af årsrapporten, ligesom der ikke er andre usædvanlige 
forhold, der kan have påvirket indregning og måling.

Videnressourcer
Væsentlige videnressourcer af særlig betydning for den 
fremtidige indtjening består grundlæggende af viden og 
specielle kompetencer hos en række centrale medarbejdere 
på investerings og rådgivningsområdet samt det admini
strative område. Hertil kommer naturligvis de investerings
processer og analysemetoder, der anvendes i forbindelse 
med formueforvaltning og rådgivning, samt administrative 
processer og systemer. Videnressourcer søges bevaret  
ved at tilbyde konkurrencedygtige vilkår kombineret med 
Formueplejekoncernens fokus på at arbejde proaktivt med 
virksomhedskulturen.

Særlige risici
Den overskydende likviditet står primært kontant eller  
investeres i kortfristede obligationer, hvorfor koncernens  
finansielle risici er begrænsede. Koncernens væsentligste 
forretningsmæssige risici er relateret til udviklingen i den 
forvaltede formue, udviklingen i kundemassen og de opnå
ede porteføljeafkast. Herudover kan ny lovgivning også  
påvirke virksomhedens forretningsmodel i positiv som  
negativ retning. 

Finansielle risici, politikker og styring 
De overordnede mål og rammer for koncernens risikosty
ring fastlægges af bestyrelsen. Direktionen har det daglige 
ansvar for overholdelse af disse og rapporterer løbende 
herom til bestyrelsen. 

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 
Der er ikke siden regnskabsårets udløb den 31. december 
2019 og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt for
hold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

En aktionær i Formuepleje Holding A/S har udtrykt ønske 
om at sælge en større ejerandel i selskabet. På denne bag
grund vil cirka 22% af aktiekapitalen skifte ejerskab i løbet 
af marts 2020. Køberne er en bred gruppe af aktionærer 
og medarbejdere. Bestyrelsesmedlem Søren Fryland  
Møller er i forbindelse med transaktionen udtrådt af besty
relsen den 1. april 2020.

De finansielle markeder har i første kvartal 2020 været  
påvirket af store kursudsving. På baggrund af kursfald og 
usikkerhed om den globale økonomi, som COVID19 har 
medført på blot få uger i marts 2020, har bestyrelsen,  
efter regnskabsafslutningen, besluttet at foretage et regn
skabsmæssigt review efter første kvartal og detaljeret 
stresstest af kapitaltilstrækkeligheden i Formuepleje kon
cernen. Bestyrelsen vil efter dette review og vurdering af 
stresstest fastsætte et højere niveau for den tilstrækkelige 
kapital, der skal være til stede efter en udlodning. Hidtil 
har ledelsen tilrettelagt udlodning af årets overskud efter, 
at Formuepleje Holding A/S skal have en tilstrækkelig kapi
tal modsvarende et kapitalgrundlag på minimum DKK 95 
mio., hvilket er en overdækning i henhold til lovens mini
mum på godt 60 mio.kr. Bestyrelsen finder nu, det er ret
tidigt omhu at øge niveauet for virksomhedens tilstrække
lige kapital. Indtil et nyt højere niveau for den tilstræk 
kelige kapital er fastsat på baggrund af review og stres
stest, udloddes der således ikke udbytte.

Forventninger til 2020
Koncernens forventninger til indtjeningen i 2020 er baseret 
på den forventede udvikling på henholdsvis finansmarke
derne og til kapital under forvaltning. Som nævnt ovenfor, 
har indtjeningen udviklet sig positivt gennem 2019, her
under kundetilgangen. 

Koncernen forventer ved indgangen til 2020 fortsat gode 
afkastmuligheder på de forvaltede fonde. Udviklingen i  
begyndelsen af marts har ændret på forventningerne til  
resultatet for 2020 i forhold til budgettet. Resultatet før 
skat forventes på denne baggrund i niveauet 65150 mio. 
kr. før skat.

I forventningen til indtjeningen er der ikke budgetteret med 
resultathonorar i perioden fra 2. til 4. kvartal 2020. Resul
tathonorar er afhængig af den overordnede investerings
strategi og aktivallokering i koncernens forvaltede fore
ninger. Det vil være svært at opnå et væsentligt resultat
honorar – i perioder hvor det globale aktiemarked udviser 
store negative afkast. Resultathonoraret er på kort sigt, 
det vil sige inden for et år, mere usikker, men målt over 
længere horisonter betydeligt mere sikker.

I marts måned 2020 er globale aktier faldet væsentligt. 
Hvis aktiemarkedet mod forventning ikke retter sig, vil  
resultatet blive tættere på bundscenariet som beskrevet 
ovenfor. Formuepleje Holding koncernen er således robust 
overfor kursfald på de finansielle markeder.
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Aktiechef, Formuepleje A/S
Otto Friedrichsen



Formuepleje er med over 90 milliarder kroner under forvalt
ning den største bankuafhængige kapitalforvalter i Dan
mark. Formuepleje består af forretningsområderne retail
salg til private investorer, institutionelt salg og et Family 
Office til private investorer, som har investeret for mere end 
100 millioner kroner.

Formuepleje deler investorernes interesse i at skabe så højt 
et risikojusteret afkast som muligt. Som investor i Formue
pleje betaler man derfor kun for det, man får. Der er ingen 
skjulte omkostninger, og for investorer i vores fonde er der 
hverken udgifter til tegnings eller formidlingsprovision. 
Formuepleje har desuden fravalgt al indtjening fra handel 
med værdipapirer, valutaomveksling eller rentemarginal.

I Formuepleje ønsker vi ligesom vores investorer at bevare 
og øge formuer på langt sigt. Formuepleje adskiller sig  
desuden fra andre kapitalforvaltere ved at have sammen
faldende interesser med investorerne. Vi har for eksempel  
resultathonorar i mange af vores fonde. Det vil sige, at der 
er en direkte sammenhæng mellem det, investorer betaler, 
og det de får. Det, synes vi, er mest fair.

I Formuepleje tror vi så meget på vores koncept, at direk
tionen og andre ledende medarbejdere også selv investerer  
i de investeringsløsninger, som vi anbefaler vores kunder.  
Vi har samlet vores grundlag for at drive forretning i vores 
mission, som er følgende:

”At levere højere afkast med mindre  
       tabsrisiko baseret på vores kerneværdier” 

Vores kerneværdier er:
•  Interessefællesskab med vores kunder, herunder ingen 

transaktionsindtjening
•  Bankuafhængig kapitalforvaltning (ikke afhængig af bank 

eller depotbank eller koncernforbundne med handelsmæs
sige modparter)

•  Transparent og gennemskuelig omkostningsstruktur, der 
understøtter interessefællesskab

•  Ordentlighed i alle ting, vi foretager os, eksempelvis  
udbyder vi kun investeringsløsninger, som vi også selv vil  
investere i.

KORT OM FORMUEPLEJEKONCERNEN 

12.900 
private investorer

90 mia.
under forvaltning

1.350 
nye investorer i 2019

(nettotilgang)

ca. 100
medarbejdere
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Formueplejes vision 
For at kunne opfylde visionen skal Formueplejes investe
ringskoncept og ekspertise bredes ud til en større del af  
formuende danskere, virksomheder, institutionelle investo
rer og eksterne rådgivere. I de kommende år vil vi derfor 
fortsat lægge vægt på at øge kendskabet til Formuepleje,
hvilket afspejles i vores vision, som er følgende:

”At være den foretrukne kapitalforvalter for  
kunder, der ønsker langsigtet opsparing.”

Formueplejes strategi
Med afsæt i Formueplejes strategiske målsætning om at 
indfri vores vision vil vi arbejde målrettet med fire overord
nede strategiske indsatsområder: Højt kontrolniveau, per
sonlig rådgivning, optimal investering og klar kommuni
kation. Det betyder, at vi blandt andet vil sikre:

•  at vores kontrolfunktioner skaber tryghed og værdi via 
omhu og en proaktiv tilgang

•  at vi leverer risikojusteret merafkast, og at vores perfor
mance ligger i den øverste kvartil i branchen 

•  at vi leverer personlig værdiskabende formuerådgivning 
baseret på langvarige kunderelationer og en høj erfarings
masse blandt rådgiverne

•  at vores kommunikation underbygger forståelsen af For
mueplejes værdi for kunder og samarbejdspartnere, og at 
kommunikationen er personlig og i stigende grad baseret 
på digitale løsninger.

Mere end 30 år med værdiskabelse og bankuafhængig 
kapitalforvaltning
Formuepleje blev stiftet i 1986 i Aarhus, hvor hovedsædet 
stadig er i dag. Langsomt, men sikkert voksede Formue

pleje sig større. I 1988 så selskabet PlanSafe A/S, senere 
Formuepleje Safe, dagens lys, og hermed åbnede mulighe
den sig for at tilbyde investering til en bredere 
kundekreds. 

Gennem årene er vi blevet større, og vores fokus har bredt 
sig til såvel institutionelle som Family Officekunder, hvilket 
i 2012 betød, at vi bød velkommen til CPH Capital, i 2013 
til Alfred Berg Danmark og i 2018 Wealth Management 
Fondsmæglerselskab. CPH Capital var en del af Formue
plejekoncernen i to år, hvorefter selskabet blev solgt til  
AllianceBernstein med en fortjeneste på en kvart milliard 
kroner. 

Trods den markante vækst gennem tiden har vi stadig den 
dag i dag den samme grundlæggende filosofi, som da vi 
startede i 1986: At investere sammen med inves torerne 
med det klare mål at bevare og øge deres formuer på langt 
sigt. Det har vist sig at være et særdeles stærkt og bære
dygtigt fundament, som er blevet grundstenen i vores  
forretning.

Disse ambitioner er samtidig investorernes garanti for, at  
vi fortsat kan levere det bedst mulige risikojusterede afkast 
i dag og på lang sigt. Og både filosofi og investeringskon
cepter har vist sig at være solide og konkurrencedygtige. 

Gennem blandt andet Formuepleje Safe har vi over tid  
leveret et højt afkast, der ikke blot ligger i top blandt  
danske investeringsløsninger på markedet, men som også 
globalt kan måle sig med de allerbedste. Vores værdier og 
koncepter har med andre ord bestået den sværeste test  
af alle: Tiden.

Head of Equities, Otto Friedrichsen

Personlig
rådgivning

Klar 
kommunikation 

Optimal  
investering

Højt  
kontrolniveau

Foretrukne  
kapitalforvalter 

til langsigtet  
opsparing
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Formuepleje udbyder i dag 22 børsnoterede investerings
løsninger med hver deres afkast og risikoprofil. Det bety
der, at Formueplejes investeringskoncept kan tilpasses  

ethvert investeringstemperament: Lige fra stabilt forventet 
afkast med meget lav risiko til højt forventet afkast med 
højere risiko.

FORMUEPLEJES FORENINGER

Kapitalforeningen Formuepleje Penta 
 Danske Aktier

Globale Aktier

Globale Aktier – Akkumulerende

Forbrugsaktier

LimiTTellus

Optimum

Rusland

Global High Yield

EM Virksomhedsobligationer

Obligationer

Better World Environmental Leaders

Better World Global Opportunities

PensionPlanner Stabil

PensionPlanner Moderat

PensionPlanner Balance

PensionPlanner Vækst

Alternative Investment Funds (AIF) Investeringsforeningen Formuepleje (UCITS)

PRODUKTOVERSIGT

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur 

Kapitalforeningen Formuepleje Safe

Kapitalforeningen Formuepleje Pareto 

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus 

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur 

Kapitalforeningen FP

Formuepleje Ejendomme 1 P/S 

Formuepleje Ejendomme 2 P/S 

Formuepleje Ejendomme 3 A/S 

Global High Yield

EM Corporate Dept

Investment manager for Luxembourg SICAV
Absalon Sicav
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Konceptet bag vores investeringer  
– mere af det samme, der virker
Lige fra begyndelsen i 1986, har vi investeret ud fra  
tangentporteføljeteorien også kaldet den optimale porteføl
jeteori. Grundideen er, at der findes én og kun én optimalt 
sammensat portefølje af værdipapirer. Denne kaldes mar
kedsporteføljen eller optimumporteføljen og består i praksis 
af cirka 6575 procent obligationer og 2535 procent aktier. 

Konceptet i de klassiske Formueplejeforeninger (Formue
pleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta) bygger på 
gradvist øget gearing af lavrisikoporteføljer med udgangs
punkt i tangentporteføljeteorien. 

Formålet er at bruge gearingen som et værktøj til at skabe 
balance i porteføljerne – både i forhold til det forventede af
kast og risiko. Ved at geare en lavrisikoportefølje af obligati
oner og aktier kan der på langt sigt opnås et afkast, der ved 
den samme risiko er højere end ved kundens alternativ – 
nemlig en portefølje, der består af en større andel af aktier, 
end der er i Formueplejes grundportefølje, Optimum. Det er 
altså selve gearingen, der skaber muligheden for et højere 

forventet afkast og ikke vægtningen af de enkelte værdi
papirtyper. Med andre ord, så betyder gearing i Formue
plejeregi blot, at vi gør mere af det samme uden at  
ændre en sammensætning af aktier og obligationer, der  
fungerer godt.

Investeringsløsninger til alle 
Når vi sammensætter komplette investeringsløsninger, har 
vi gennem tiden oplevet en stigende efterspørgsel efter  
at udvide udbuddet i Formueplejes investeringsløsninger. 
Derfor har vi udviklet en række specialløsninger som et  
supplement til de klassiske foreninger, herunder fondene i 
Formuepleje Ejendomme og de bæredygtige porteføljer i 
Better Worlduniverset. 

Vi ønsker at være der for vores investorer på relevante  
aktivklasser og dagsordener, men kun hvis vi kan tilbyde 
dem et produkt i en kvalitet, der lever op til vores standard, 
som vi selv vil investere i. Samtidig skal det være et  
bedre alternativ for kunderne end det, de kan få ved andre  
udbydere. 

Lavrisikoporteføljen, Formuepleje Optimum, er sammensat af 25-35% globale aktier – resten investeres i obligationer plus en mindre del  
virksomhedsobligationer i enkelte af fondene. Lavrisikoporteføljen har fem stjerner i Morningstar og har 14 års historik bag sig. Fra lavrisikoporteføljen  

kan vælges fire trin op ad risikostigen, hvor gearing i forholdet 1 til 1/2/3/4 er det, der løfter det forventede afkast fra trin til trin.

KUNDENS ALTERNATIV FORMUEPLEJES KAPITALFORENINGER

OPTIMUMLav risiko Lav risiko

PARETOLav til middel risiko +

+

+

+

SAFEMiddel risiko

EPIKURMiddel til høj risiko

PENTAHøj risiko

Aktier

Obligationer
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Formueplejekoncernen består af i alt fem selskaber,  
hvoraf de tre er finansielle selskaber og under tilsyn af 
Finanstil synet. Koncernen består af: Moderselskabet  
Formuepleje Holding A/S og de fire datterselskaber  
Formuepleje A/S, Absalon Corporate Credit Fondsmægler
selskab A/S, Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S  
og Formuepleje Real Estate Consulting 2 A/S.

Formuepleje Holding A/S
Formuepleje Holding A/S er moderselskab i Formuepleje
koncernen. Selskabets formål er at eje aktier i selskaber, 
der driver fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden 
virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed og  
tilladelse fra Finanstilsynet, samt eje aktier i selskaber,  
der driver virksomhed med administration og forvaltning  
af investeringsselskaber.

Formuepleje A/S
Det primære virkeområde for Formuepleje A/S er admini
stration og porteføljestyring af investeringsforeninger og  
alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger  
og ejendomsfonde. Formuepleje A/S har tilladelse som  
forvalter samt tilladelse til udøvelse af aktiviteter jf.  
lov om forvaltere af alternative investeringsfonde bilag 1.  
Endvidere dækker virkeområdet også investeringsservice, 
herunder blandt andet investeringsrådgivning og portefølje
pleje til selskabets kunder, som både dækker over retail,  
Family Office og institutionelle kunder. 

Selskabet har ved udgangen af 2019 følgende fonde under 
forvaltning

•  Investeringsforeningen Formuepleje med i alt 16  
afdelinger

•  Kapitalforeningerne Formuepleje Penta, Epikur, Safe,  
Pareto, Fokus og Merkur

• Kapitalforeningen FP
• Formuepleje Ejendomme 13. 

Selskabet har overvejende sine aktiviteter i Danmark. Der  
er dog også aktiviteter i udlandet, som primært er centreret 
inden for det institutionelle område. 

Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S
Selskabet har tilladelse som fondsmæglerselskab og til at 
yde investeringsservice i form af investeringsrådgivning, 
porteføljepleje og formidling af ordrer. Absalon Corporate 
Credit Fondsmæglerselskab A/S samler koncernens kompe
tencer på kreditobligationer.

Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S
Selskabet er et datterselskab delvist ejet af Formuepleje 
Holding A/S. Selskabet har til formål at yde rådgivning i  
forbindelse med Formuepleje A/S’ udvælgelse og forvalt
ning af potentielle eller allerede foretagne investeringer i 
ejendomme i Danmark. 

Dertil er selskabet komplementarselskab for Formuepleje 
Ejendomme 1 P/S. 

Formuepleje Real Estate Consulting 2 A/S
Selskabet er et datterselskab delvist ejet af Formuepleje 
Holding A/S. Selskabet har udelukkende til formål at være 
komplementarselskab for Formuepleje Ejendomme 2 P/S. 

KONCERNBESKRIVELSE

Formueplejekoncernen har siden 1986 leveret 
investeringsløsninger til langsigtet opsparing 
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Senior formuerådgiver
Formuepleje A/S 
Mette Holmgaard

Chefstrateg, Formuepleje A/S 
Morten Obel Skriver
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I Formueplejekoncernen har vi valgt at fokusere vores CSR 
indsats der, hvor vi har særlige kompetencer, og hvor ind
satserne er naturligt forenelige med vores forretning. 

Som en del af det at lytte til vores kunder og forholde os  
til det omgivende samfund støtter Formueplejekoncernen 
blandt andet uddannelse af investeringsspecialister og  
finansrådgivere ved at undervise universitetsstuderende i 
teoretisk og praktisk porteføljemanagement samt ved at 
tage studerende ind i praktikophold.

Derudover er Formueplejekoncernen også aktiv i forenings
livet, hvor vi støtter og sponsorerer en række foreninger og 
kulturelle begivenheder. De samlede omkostninger udgør 
3,0 millioner kroner i 2019 og leveres til de enkelte mod
tagere i form af direkte tilskud eller indirekte via spon
sorering af arrangementer og lignende. Vi støtter og spon
serer blandt andre:

• Bakken Bears basketball

• Herning-Ikast Håndbold

• Nivaagaard Malerisamling

• Musikhuset Aarhus

• Riwal Readynez cycling team

Ansvarlige investeringer
Afkast er ikke længere bare afkast, og det er det heller ikke 
for Formuepleje eller for vores investorer. Derfor er der i 
Formueplejes investeringsløsninger stort fokus på ansvarlige 
investeringer, og vi har de seneste år aktivt tilføjet en række 
investeringsløsninger, der tilfredsstiller et stigende behov for, 
at man som investor har den rette eksponering og risiko
spredning i sine investeringer, som samtidig skal sætte et 
positivt aftryk i verden.

Formueplejekoncernen bakker op om FN’s 17 verdensmål 
og følger FN’s seks principper for ansvarlig investering  
UN PRI, som betyder, at vi i praksis undersøger sociale, 
miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber,  
vi investerer i, og Formueplejes globale aktieporteføljer er 
underlagt Norges Banks (Den Norske Oliefonds) eksklu
sionsliste. 

Desuden indgår ESG*selskabsprofilen i den egentlige  
aktieanalyse med det formål at optimere ESGaftrykket i 
aktieporteføljerne for blandt andet Globale Aktier og  
LimiTTellus. Udvælgelsen af selskaber foretages ud fra  
en række parametre, blandt andet med udgangspunkt i  
research fra MSCI ESG som sammen med anden ESG 
analyse kvantificeres og ligger til grund for en samlet  
vurdering af selskaberne.

* Environmental, Social and Governance

SAMFUNDSANSVAR

Formueplejekoncernen er også aktiv i foreningslivet, hvor vi støtter 
og sponsorerer en række foreninger og kulturelle begivenheder
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Formueplejekoncernen følger FN’s principper 
for ansvarlig investering (UN PRI)

SOCIALE
FORHOLD 

MILJØ-
MÆSSIGE
FORHOLD 

LEDELSES-
MÆSSIGE
FORHOLD 
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Lancering af ny fond i Better World-universet
I 2018 lancerede Formuepleje Better World til private inve
storer som sit bud på en bæredygtig investeringsløsning.  
I oktober 2019 tilføjede vi Better World Global Opportuni
ties. Med Formueplejes investeringsløsninger i Better 
Worlduniverset ønsker vi at give investorer mulighed for at 
investere i den grønne omstilling uden at gå på kompromis 
med den gode investeringscase – og ikke mindst det gode 
afkast.

Formuepleje Better World Environmental Leaders 
Fonden, der indtil november 2019 blot hed Better World, 
investerer i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling, 
med stærkt fokus på, at selskaberne skal gøre en aktiv for
skel for, at det grønne aftryk er til stede i deres aktiviteter.

Formuepleje Better World Global Opportunities 
Fonden investerer i selskaber med bæredygtige konkur
rencemæssige fordele. Afdelingen har stærkt fokus på over
gangen til en mere bæredygtig økonomi, hvor der tages 
højde for muligheder og risici.

Better World er en del af Formueplejes løbende forretnings
udvidelse. Vi har altid gjort vores yderste for at vokse med 
vores kunder, og ved selv at udbyde investeringsløsninger, 
hvor fokus er på den grønne omstilling, får vi muligheden 
for at sætte det nødvendige kvalitetstryk på vegne af de 
investorer, som har et ønske om at investere i globale aktie
porteføljer med maksimalt fokus på den grønne omstilling.

For at sikre, at selskaberne lever op til de strikse krav, har  
vi valgt Impax Asset Management i London som vores  
rådgiver på Better World. Det er en af verdens førende og 
mest anerkendte forvaltere af bæredygtige investeringer, 
som udvælger de bæredygtige kvalitetsaktier, porteføljerne  
består af. 

Screeningen af selskaber til eksempelvis porteføljen i Better 
World Global Opportunities sker ud fra en proces, som  
kaldes ”Impax Sustainability Lens”. Det betyder, at Impax 
Asset Management foretager en kortlægning af risici og 
muligheder for de konkrete selskaber. Ud fra en lang række 
parametre for bæredygtighed sammensætter Impax så en 
portefølje, hvor bæredygtighedsrisikoen er mindre end den 
tilsvarende for det globale aktieindeks MSCI ACWI, mens 
overgangen mod en mere bæredygtig verden er højere end 
for samme indeks.

Silverlands II
Til institutionelle og professionelle investorer tilbyder  
Formuepleje fonden Silverlands II, der investerer i afrikansk 
landbrug syd for Sahara. Silverlands II er i praksis med til 
at gøre nogle af de 17 verdensmål konkrete. Nogle af  
målene handler om at afskaffe fattigdom, stoppe sult og  
beskytte livet på land – her gør Silverlands II en konkret 
forskel ved at inddrage lokalsamfundet, blandt andet ved 
at øge kommercialiseringen og dermed gøre landbrugene 
mere effektive.

 
 Formuepleje investerer ikke bæredygtigt 
alene for bæredygtighedens skyld. Vi er sat i 
verden for at skabe attraktive afkast til vores 
investorer – selvfølgelig inden for en ramme, 

der sikrer, at afkastet skabes på et  
ansvarligt fundament, vi kan stå inde for.



Formueplejekoncernen er som led i udførelsen af sine akti
viteter udsat for en række forskelligartede risici. Derfor har 
koncernen højeste fokus på en aktiv og effektiv risikostyring 
til gavn for såvel investorerne som koncernen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for risikostyringen 
og fastlægger de overordnede risikorammer. Bestyrelsen 
forelægges de risiko og compliancerapporter, som udarbej
des på foranledning af direktionen i de enkelte selskaber 
med henblik på at vurdere, hvorvidt koncernen skal iværk
sætte yderligere tiltag i risikostyringen.

Direktionen i de enkelte datterselskaber har det daglige  
ansvar for risikostyringen, herunder at overvåge at risikosty
ringsprocessen varetages efter de fastsatte høje standarder. 
Det er ligeledes direktionerne i datterselskabernes opgave 
at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til varetagelse af 
opgaverne.

Der er endvidere tilknyttet en risikoansvarlig, hvis opgave er 
at foretage en uafhængig vurdering samt løbende at forestå 
kontrol og måling af risiciene. Den risikoansvarlige har pligt 
til at orientere direktion og/eller bestyrelse, såfremt der er 
forhold, der efter den risikoansvarliges vurdering ikke er 
adresseret i tilstrækkelig grad.

Der blev i 2018 igangsat en handlingsplan i samarbejde 
med KPMG og ITRelation i 2018/2019 for at styrke ITsik
kerheden i Formuepleje. Denne plan er i grove træk imple
menteret i 2019 og har været med til at højne sikkerheden 
på området. For at have et kontinuerligt fokus på ITsikker
heden er der fra 2020 ansat en ITmanager, som bl.a. har 
ansvaret for, at Formueplejes ITsystemer altid lever op til 
den bedste standard i markedet. 

RISIKOSTYRING

ORGANISATION

Bestyrelserne  
i koncernen

Chief Risk  
Officer

IT-
sikkerhedsansvarlig Compliance Legal 

Direktionerne
i koncernen

IT-
sikkerhedsudvalg

Investeringskomité

Risk Advisory Board Kommunikationskomité

Manager selection 
komité Kundekomité

Ekstern 
revision

Komiteer / Udvalg

Advisory 
Board 

(Ejendomme)

Revisions- og 
risikoudvalg

Risiko-
analytiker

Nominerings-
udvalg
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Direktør Formuepleje Holding A/S 
Mogens Kristensen
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1

2

3
Formuepleje arbejder med tre  
forsvarslinjer i risikostyringen. 

Hver forsvarslinje spiller en vigtig 
rolle, og der arbejdes løbende på  
at styrke risikoprocessen på alle 
niveauer. Nedenfor er de enkelte  

forsvarslinjer beskrevet.

Første forsvarslinje er de  
opera tionelle afdelinger i koncer
nen. Afdelingerne bidrager til 
risiko styringen ved effektive  
interne kontroller for at mindske 
risikoen.

Anden forsvarslinje er koncer
nens kontrolfunktioner, her under 
risikofunktionen og compliance. 
De er uafhængige af afdeling
erne i første forsvarslinje og  
deres primære opgave er over
vågning, kontrol og rapportering.

Tredje forsvarslinje er den  
eksterne revision, som fore tager 
uafhængig kontrol både i forbind
else med revisionen samt ved 
specifikke kontroller defineret af 
direktionen eller bestyrelsen.

1 2 3

Risk 
Management
Compliance

Ekstern
revision

Backoffice, 
Middleoffice, 

Regnskab, Legal, 
Kapitalforvaltning, 

Kommunikation, IT,  
Formuerådgivning,  

Sekretariat

RISIKOSTYRING

Koncernen arbejder med tre forsvarslinjer:
1. Årlige risikovurderinger af de udførende forretningsenheder

2. Risikokontroller af henholdsvis Risk og Compliance

3. Ekstern revision foretager uafhængig kontrol både i forbindelse med revisionen  
samt ved specifikke kontroller defineret af direktionen eller bestyrelsen
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Værktøjer og metode
Købet af systemet Asset and lnvestment Manager (AIM) i 
2018 er fortsat under implementering. Formuepleje forven
ter at kunne begynde at drage fordel af systemets trading 
og risikostyringsfunktionalitet i løbet af efteråret 2020.
Formuepleje gennemførte i 2019 et udbud af hostingen af 
ITplatformen med øgede krav i forhold til den nuværende 
platform. Det vil yderligere øge ITsikkerheden i Formue
pleje, når den ny platform indfases i 2020. 

For at styrke Risikostyring/Compliance og Legal har For
muepleje indkøbt et dokument og proceshåndterings
system med tilknyttet risiko vurderingsmodul. Systemet 
indfases i løbet af 2020/2021.

Nøglerisici
Som nævnt indledningsvist er koncernen udsat for en række 
forskellige risici. Hver enkelt risiko er kendetegnet ved at 
have en usikker påvirkning på virksomheden.

Koncernen vurderer løbende såvel interne og eksterne for
hold med henblik på at identificere risici og skift i risiko
billedet.

Uddybende information om de forskellige risici fremgår af 
risikoresuméet på siderne 2833.

Koncernen kategoriserer risici på følgende vis:

Koncernen har i 2020 fortsat særlig høj fokus på:
•  Risikostyringsprocessen vedrørende operationelle  

risici gennem udbygning af rapportering og  
registreringsværktøjer.

•   Compliance og risikostyring jævnfør implementeringen  
 af Bloomberg AIM.

•  IT og teknologiske risici.
•  Indfasning af tilkøbte systemer.

Risikostyring er et kerneområde for Formuepleje

27

FORMUEPLEJE HOLDING A/S   ÅRSRAPPORT 2019

STRATEGISKE RISICI

1.  Ændrede regulative krav
2.  Ændrede investorbehov
3.  Konkurrence og ændrede 
 forretningsmodeller

OPERATIONELLE RISICI 

8.  Outsourcingrelaterede risici
9.  Utilstrækkelige processer
10. Compliancerisici
11. IT- og cyberrisici

FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI

4.  Koncentrationsrisici
5.  Afkastperformance
6.  Produktrisici
7.  Omdømmerisici

FINANSIELLE RISICI

12. Kreditrisici
13. Kapitalrelaterede risici

RISICI



STRATEGISKE RISICI

Ændrede regulative krav Ændrede investorbehov Konkurrence og ændrede 
forretningsmodeller

Mængden af nye regulative krav 
vokser fortsat. I 2020 træder nye 
indberetningskrav under forordnin-
gen om gennemsigtighed af værdi-
papir- finansieringstransak  ti oner 
(SFTR) og skærpede krav til opgø-
relsen af kapitalforeningers likvidi-
tetsrisiko i kraft. I en stramt regu-
leret branche kan øget og skærpet 
lovgivning medføre, at forretnin-
gen belastes både administrativt 
og økonomisk. 

Der er stigende krav til, at profes-
sionelle forvaltere kan levere sta-
dig flere services til kunder. Det 
gælder eksempelvis, at forvalter 
giver et samlet overblik over kun-
dens samlede økonomiske situa-
tion, sikrer rådgivning vedrørende 
generationsskifte, succession,  
leverer kreditkort- og concierge  
tjenester etc. Der er et voksende 
ønske blandt investorerne om  
eksponering mod alternative inve-
steringer, såsom ejendomme. Des-
uden er der en stigende interesse 
for ESG og bæredygtige investe-
ringer blandt kunderne. 

Der ses en tendens til, at konkur-
renterne i stigende grad markeds-
fører Exchange Traded Funds 
(ETF’er) til deres kunder og poten-
tielle kunder. Markedsføringen  
fokuserer på lave omkostninger 
ved handel og forvaltning, idet 
ETF’en alene følger et givet mar-
kedsindeks, og har til formål at 
både afkast- og risikomæssigt,  
følger dette indeks. Endvidere  
ses de første forsøg på at tilbyde 
”robotbaseret” rådgivning til  
investorerne. 

Koncernen ser generelt de øgede 
regulative krav som en konkur-
rencemæssig fordel, idet det  
understøtter ordentlighed i bran-
chen generelt. Konkurrencemæs-
sigt udgør de stigende krav en  
barriere for mindre, eksisterende 
aktører og potentielle nye aktører. 

I det omfang Formuepleje ikke  
kan løse de behov, kunderne efter-
spørger, er det muligt, at kunderne 
vil søge alter native leverandører.

Formueplejes forretningsmodel 
baseres på aktiv kapitalforvaltning, 
der skal sikre kunderne et meraf-
kast i forhold til passive investe-
ringer, som eksempelvis ETF’er,  
via en meget struktureret investe-
ringsproces håndteret af eksperter 
med dokumenterede topresultater. 
På den baggrund mærker Formue-
pleje ikke noget kundemæssigt 
pres, men oplever tværtimod p.t. 
rekordhøj kunde tilgang. 

Der er således høj fokus på at 
undgå afhængighed af meget få 
kunder og samtidig på, via resul-
tater og interessesammenfald,  
at opbygge længerevarende  
kunderelationer.

Formuepleje leverer allerede en 
lang række services ud over kerne-
ydelsen - aktiv kapitalforvaltning. 
Formuepleje har endvidere fortsat 
fokus på bæredygtige investeringer 
og ESG i forvaltningen af investo-
rernes midler. I 2019 udbød For-
muepleje – Better World Global  
Opportunities – med fokus på bære-
dygtighed. Overfor større investorer 
har Formuepleje endvidere et sam-
arbejde med IMPAX og SilverStreet 
Capital, der begge udbyder fonde 
med fuld fokus på bæredygtighed. 
Formueplejes investeringer lever op 
til reglerne i UN PRI. Endelig har 
Formuepleje etableret tre ejen-
domsfonde med fokus på bolig-
udlejning inden for de seneste to år, 
og en fjerde fond er på vej.

Formuepleje har tilknyttet en lang 
række forvaltere med meget stort 
erfaringsgrundlag og dokumenteret 
trackrecord. Formueplejes tilgang 
baserer sig på tangentporteføljete-
orien forvaltet aktivt. Formuepleje 
har derfor fokus på afkast efter  
omkostninger og har strategisk 
valgt denne tilgang. På rådgivning-
siden anvender Formuepleje i sti-
gende grad data til at give stadig 
mere præcis og relevant kunde - 
 råd givning, såvel digitalt som  
understøttende for personlige 
kunde møder.

R
isiko

E
ffekt

T
iltag

RISIKORESUMÉ 
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FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI

Koncentrationsrisici Afkastperformance

I det omfang at Formuepleje er  
afhængig af få individuelle kunder, 
vil det kunne skabe usikkerhed  
under indtjeningsgrundlaget.

Formueplejes resultater er afhæn-
gige af, at investorerne opnår et 
positivt afkast af deres investe-
ringer. Dette såvel i forhold til  
resultathonorar, som i forhold til  
at tiltrække og fastholde kunde-
indskuddene. Derfor er risikoen  
for Formuepleje, at investerings-
processen indebærer ikke-tilfreds-
stillende resultater. 

Formuepleje har en veldiversificeret 
kundebase, hvilket begrænser  
effekten ved tab af en eller flere 
større kunder. 

Hvis Formuepleje ikke formår at  
levere på resultatkravet, vil det 
kunne betyde, at kunderne vil  
søge andre løsninger

Der er således høj fokus på at 
undgå afhængighed af meget få 
kunder og samtidig på, via resul-
tater og interessesammenfald,  
at opbygge længerevarende  
kunderelationer.

Formuepleje forvalter en lang række 
investorers midler. Enhver beslut-
ning i den henseende sker via inve-
steringskomitéen i Formuepleje. 
Formuepleje har tilkoblet en lang 
række meget erfarne forvaltere,  
enten direkte eller via manager- 
selection, og enhver tilknytning af 
eksterne forvaltere sker først efter 
en forudgående dybdegående due 
diligence proces, udført af koncer-
nens manager-selection-komité. 
Endvidere er der implementeret vel-
strukturerede investeringsprocesser, 
og Formueplejes investeringsforum 
og investeringskomité afholder flere 
møder i løbet af en måned, og 
medlemmerne af både forum og 
komité er i daglig kontakt. Formue-
pleje udarbejder løbende risikoana-
lyser og har ansat en uddannet 
ph.d. på området, der fungerer som 
risikoanalytiker overfor Formue-
plejes investerings komité Investe-
ringskomitéen har tilknyttet et  
Advisory Board, der rådgiver om 
ejendomsmarkedet med henblik på 
at sikre investorerne højeste afkast 
samt sikre risikostyring. 
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FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI                                                    

Produktrisici Omdømmerisici

I forbindelse med såvel eksiste-
rende som nye produkter er der  
risiko for, at disse indebærer risici, 
der ikke er tilstrækkeligt adresse -
ret såvel internt som over for  
investorerne.

Omdømmerisici er afledt af de  
øvrige risikoområder. Det vil kunne 
opstå, såfremt investorerne ople-
ver et svigt i Formueplejes hånd-
tering af forvaltningen. Eksempler 
kan være fejl i opgørelsen, gen-
tagne fejl i handelsprocesser, læk 
af fortrolig information etc. 

Uforudsete risici ved nye eller eksi-
sterende produkter vil såvel kunne 
skade omdømme som skræmme 
investorer væk.

Tab af godt omdømme vil poten-
tielt kunne påvirke indtjeningen i 
Formuepleje markant.

Formuepleje har implementeret 
politik for produkt-governance. I 
forbindelse med produktudvikling 
nedsættes der styre- og arbejds-
grupper. Det er et krav, at produkt-
risikoen afdækkes og dokumenteres 
ud fra beskrivelser om mål- gruppe, 
interessekonflikter, stresstests,  
omkostningsstruktur, kontrolsetup, 
etc. Formuepleje har udviklet hjæl-
peværktøjer til brug for dokumen-
tationen, og direktioner og bestyrel-
ser godkender nye produkter. I 
2015 fusionerede man afdelin-
gerne Obligationer og Danske 
Obligationer med udgangspunkt i at 
danske obligationer som selvstæn-
digt produkt ikke længere var en 
attraktiv investeringsmulighed. 

Risiciene mitigeres gennem de 
tiltag, der er gjort vedrørende de 
øvrige risici, som er forbundet med 
at drive Formuepleje, og sandsyn-
ligheden for en hændelse, der ikke 
allerede er ”fanget” af de øvrige 
punkter, vurderes meget begræn-
set. Formuepleje har et krisebered-
skab og har tilknyttede ressourcer 
på f.eks. kommunikationsområdet i 
den forbindelse. 
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OPERATIONELLE RISICI     

Outsourcingrelaterede risici Utilstrækkelige processer

Formueplejes væsentligste out-
sourcing-partnere relaterer sig til IT 
samt bogføring og telefoni. Risi-
koen er, at der opstår operationelle 
fejl hos outsourcingpartnerne, der 
påvirker Formuepleje eller Formue-
plejes kunder. 

I forbindelse med udførelsen af en 
arbejdsproces kan der opstå fejl, 
som eksempelvis fejlindtastninger, 
fejl i et system og lignende. 

Fejl eller mangler i de outsourcing-
relaterede ydelser vil kunne med-
føre direkte økonomiske tab og tab 
af omdømme. 

Risikoen for fejl kan betyde noget 
for Formueplejes omdømme og 
kan medføre, at lovgivning med  
videre ikke overholdes. I så fald 
kan det betyde, at Formuepleje  
må kompensere for tab påført  
kunderne.

Der er en løbende tæt dialog med 
outsourcingpartnerne, og på IT-
området er der etableret sam-
arbejdsfora. Outsourcingpartnerens 
forpligtelser reguleres af indgåede 
kontrakter og overholder regulative 
krav. Bestyrelsen foretager årligt 
en vurdering af, om outsourcing-
partnernes serviceydelser er til-
fredsstillende. I vurderingen indgår 
blandt andet den leverede kvalitet, 
pris og hvorvidt der leves op til 
koncernens krav samt til indgået 
kontrakt.

De væsentlige processer kortlæg-
ges af Formueplejes compliance- 
og risikofunktioner i samarbejde 
med organisationen i øvrigt og på 
den baggrund vurderes tilpasninger 
i processerne for at mitigere risici. 
Endvidere erhverver Formuepleje i 
løbet af et regnskabsår bistand fra 
revisor eller konsulenter til at fore-
tage særlige analyser af væsentlige 
processer for at få et tredjeparts-
view herpå. Resultaterne fra ana-
lysen danner ligeledes grundlag  
for eventuelle tilpasning af proces-
serne, uddannelse samt andre  
mitigerende tiltag.
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OPERATIONELLE RISICI

Compliancerisici IT- og Cyberrisici

Som forvalter af blandt andet inve-
steringsforeninger og kapitalfor-
eninger skal Formuepleje over-
holde love, bekendtgørelser og 
vedtægtsbestemmelser for de  
enkelte fonde. Der er en risiko for, 
at investeringsgrænser, hvidvask-
regler, egnethedstest, håndtering 
af persondata (GDPR) med videre 
ikke overholdes grundet mennes-
kelige eller systemmæssige fejl  
og mangler. 

Som led i digitaliseringen og udbyg-
ningen af digitale kundevendte  
systemer er der stigende risiko for 
læk af fortrolige data, manglende 
dataintegritet samt manglende til-
gængelighed til kritiske systemer.

Potentielt kan brud på compliance 
medføre store bøder samt tab af 
omdømme. 

Brud på IT- og cybersikkerhed kan 
potentielt medføre bøder, tab  
af omdømme samt direkte tab.

Formueplejes mål er at være ”best-
in-class” på compliance med hen-
syn til at undgå operationelle fejl 
eller andre hændelser, der kan  
aflede et dårligt omdømme. I den 
forbindelse er Compliance udskilt 
fra Legal. Til at understøtte og 
sikre de bedste processer i com-
pliance- og risikoarbejdet under-
støttes det i videst muligt omfang 
af systemer. 

Den handlingsplan, der blev udarbej-
det i 2018 i samarbejde med KPMG 
og IT-Relation, er i grove træk imple-
menteret i 2019 og har understøttet 
koncernens fortsatte høje fokus på 
IT-sikkerhed og forsvar mod cyber-
crime. I forbindelse med udbuddet  
af IT- hosting partner har der været 
lagt vægt på at øge den generelle  
it-sikkerhed og robusthed. Arbejdet 
med indkøringen af den ny hosting-
platform vil finde sted i 2020. For-
muepleje har primo 2020 ansat en 
IT-manager, der har tilknyttet en 
række ressourcer til overvågning af 
hosting-partner, IT- og cybersikker-
hed samt drift af kernesystemerne. 
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OPERATIONELLE RISICI

Compliancerisici IT- og Cyberrisici

Som forvalter af blandt andet inve-
steringsforeninger og kapitalfor-
eninger skal Formuepleje over-
holde love, bekendtgørelser og 
vedtægtsbestemmelser for de  
enkelte fonde. Der er en risiko for, 
at investeringsgrænser, hvidvask-
regler, egnethedstest, håndtering 
af persondata (GDPR) med videre 
ikke overholdes grundet mennes-
kelige eller systemmæssige fejl  
og mangler. 

Som led i digitaliseringen og udbyg-
ningen af digitale kundevendte  
systemer er der stigende risiko for 
læk af fortrolige data, manglende 
dataintegritet samt manglende til-
gængelighed til kritiske systemer.

Potentielt kan brud på compliance 
medføre store bøder samt tab af 
omdømme. 

Brud på IT- og cybersikkerhed kan 
potentielt medføre bøder, tab  
af omdømme samt direkte tab.

Formueplejes mål er at være ”best-
in-class” på compliance med hen-
syn til at undgå operationelle fejl 
eller andre hændelser, der kan  
aflede et dårligt omdømme. I den 
forbindelse er Compliance udskilt 
fra Legal. Til at understøtte og 
sikre de bedste processer i com-
pliance- og risikoarbejdet under-
støttes det i videst muligt omfang 
af systemer. 

Den handlingsplan, der blev udarbej-
det i 2018 i samarbejde med KPMG 
og IT-Relation, er i grove træk imple-
menteret i 2019 og har understøttet 
koncernens fortsatte høje fokus på 
IT-sikkerhed og forsvar mod cyber-
crime. I forbindelse med udbuddet  
af IT- hosting partner har der været 
lagt vægt på at øge den generelle  
it-sikkerhed og robusthed. Arbejdet 
med indkøringen af den ny hosting-
platform vil finde sted i 2020. For-
muepleje har primo 2020 ansat en 
IT-manager, der har tilknyttet en 
række ressourcer til overvågning af 
hosting-partner, IT- og cybersikker-
hed samt drift af kernesystemerne. 

FINANSIELLE RISICI

Kreditrisici Kapitalrelatede risici

Modparter misligholder deres  
forpligtelser over for Formuepleje,  
eller der opstår værditab for For-
muepleje som følge af, at mod-
parters kreditbonitet falder. For-
mueplejes største modparts risici  
er på bankindskud. 

Formuepleje lider et tab af en stør-
relse, der bringer Formue plejes  
kapitalgrundlag og dermed solvens 
under fastsatte niveauer og ultima-
tivt under minimumskravene for 
kapital som følge af, at uventede 
hændelser indtræffer.

Misligholdelse af modparters  
forpligtelser over for Formuepleje 
eller modparters evne til at tilba-
gebetale lån kan medføre økono-
misk tab samt tab af omdømme. 

Formueplejes strategi er baseret 
på at diversificere indtægterne på 
flere kilder. Hertil kommer, at  
Formuepleje relativt hurtigt kan  
tilpasse omkostningsbasen.
Formueplejes forretningsgrundlag 
er pt. så stærk, at der generelt skal 
indtræffe en væsentlig til bagegang 
i de faste indtægter, før der ind-
træffer underskud – og dette 
endog uden, at Formuepleje har  
tilpasset omkostningerne.

Formuepleje styrer risikoen ud  
fra bestyrelsesfastsatte lines og 
med hovedvægt på indskud i SIFI- 
banker.

Koncernen udfører årligt stresstest 
på tab af kunder, dårlig perfor-
mance og dermed intet bidrag fra 
resultathonorar. Disse stresstest  
afslører en lav sandsynlighed for 
solvensproblemer. Dette gælder  
såvel på koncernplan som for de 
enkelte datterselskaber. For sidst-
nævnte gælder, at moderselskabet 
fleksibelt kan tilføre disse kapital, 
herunder at den etablerede udbyt-
tepolitik er indrettet ud fra et krav 
om tilstrækkelig kapital.
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Bestyrelsen 
Formuepleje Holdings bestyrelse består af seks med
lemmer. Direktionen deltager i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. 

Rekruttering af nye medlemmer sker gennem en forma
liseret, struktureret og transparent proces med fokus på at 
sikre, at bestyrelsen fortsat er mangfoldig og repræsentativ, 
såvel når det gælder kompetencer, køn, baggrund som  
erfaring. 

Bestyrelsen anser det som væsentligt, at medlemmerne 
samlet set besidder en række påkrævede kompetencer og 
kvalifikationer for at kunne yde en dedikeret indsats i besty
relsen. Bestyrelsen vurderer løbende, om dens medlemmer 
besidder de kompetencer og erfaringer, som er nødvendige 
for at lede selskabet, herunder forståelse for virksomhedens 
risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. I 2019 
lød vurderingen, at den nuværende bestyrelse var kende
tegnet af en god bredde og passende diversitet inden for 
kompetencespektret. Bestyrelsens medlemmer, som  
varetager ledelseshverv i andre selskaber, har alle et antal 
hverv, som bestyrelsen synes foreneligt med arbejdet i  
Formuepleje Holding. 

Formuepleje Holdings bestyrelse afholder hvert år fire  
ordinære møder og et strategiseminar. 

Etablering af nye udvalg
I 2019 blev der nedsat et nomineringsudvalg og et revisi
ons og risikoudvalg, førstnævnte vil formelt først vil have 
sit virke fra regnskabsåret 2020. 

Revisions og risikoudvalget, som havde sit første møde i 
august 2019, har primært til formål at bistå bestyrelsen i at 
overvåge regnskabsaflæggelse, revision, interne kontroller 
mv. samt rådgive bestyrelsen om Formuepleje Holdings  
risikoprofil og appetit samt løbende risikostyring. 

Nomineringsudvalget har til formål at indstille kandidater til 
bestyrelsen som kan nomineres til bestyrelse eller direktion. 
Udvalget har desuden det overordnede ansvar for at fast
lægge bestyrelsens og direktionens kompetenceprofil samt 
løbende at evaluere bestyrelsens og direktionens arbejde og 
opnåede resultater. Derudover vil nomineringsudvalget fore
stå rekruttering af nye medlemmer til såvel direktion som 
bestyrelse og sikrer derigennem en formel, grundig og for 
bestyrelsen gennemsigtig proces for udvælgelse og nomi
nering af kandidater til bestyrelsen.

LEDELSESFORHOLD OG AKTIONÆRER

Aktionærer

Formuepleje Holding A/S

Bestyrelse 
Steffen Ebdrup (formand)

Søren Fryland Møller (udtrådt 01.04.20)
Andreas Hommelhoff

Lene Espersen
Lars Stigel 

Jørgen Wisborg

Direktion
Niels B. Thuesen & Mogens Kristensen

 

Ledelsesforhold 

Formuepleje A/S
Absalon Corporate Credit  
Fondsmæglerselskab A/S
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Direktion 
Direktionen ansættes af bestyrelsen og består af admini
strerende direktør Niels B. Thuesen og direktør Mogens  
Kristensen. Niels B. Thuesen har det overordnede ansvar 
for ledelsen af Formuepleje Holdings aktiviteter. På kon
cernniveau er der nedsat en direktørgruppe, som sammen 
med direktionen står for den daglige ledelse.

Bestyrelsens og direktionens ansvar samt arbejdsopgaver er 
reguleret af gældende lovgivning. Tilmed har bestyrelsen 
fastsat nærmere retningslinjer til direktionen i bestyrelsens 
instruks til direktionen (Direktionsinstruksen), som således 
også beskriver arbejdsdeling mellem bestyrelsen og direk
tionen i forhold til de opgaver Formuepleje Holding A/S  
udfører for koncernen. Koncernens datterselskaber har lige
ledes egen bestyrelse og direktion og reguleres tilsvarende.

Ledelsesaflønning 
Formueplejekoncernens aflønningspolitik er udarbejdet for 
at sikre overensstemmelse med forretningsstrategi, værdier 
og langsigtede mål samt fremme en sund og effektiv risiko
styring. Bestyrelsen reviderer en gang årligt koncernens 
aflønningspolitik. Formue plejes politik for aflønning fremgår 
af koncernens hjem meside, og i regnskabets note 9 fremgår 
vederlag til bestyrelse, direktion og ansatte, som har en 
væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Besty
relsen kompenseres alene med fast løn, hvor direktion og 
ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofil kan mod
tage såvel fast som variabel aflønning.

Direktionens ansættelsesforhold, herunder fratrædelses
vilkår, vurderes at følge almindelig praksis på området og  
evalueres løbende. Bestyrelsen vurderer, at det samlede  
vederlag ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau, 

der afspejler direktionens indsats og langsigtede værdi
skabelse for aktionærerne. 

Ejerforhold/aktionærer
Oversigt over ultimative ejere ses af tabellen nedenfor, og 
ejerandele fordelt på tilknytning. Se også note 26, hvoraf 
det fremgår, hvem der har en ejerandel på over 5 procent.

Øvrige medarbejdere
Kunder
Bestyrelse og direktion
Øvrige stifterfamilie

17,47%

22,76%

38,67%

21,10%

Ejerandele

Adm. direktør, Formuepleje Holding A/S, Niels B. Thuesen
Direktør Formuepleje Holding A/S, Mogens Kristensen
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BESTYRELSEN

Steffen Ebdrup
Bestyrelsesformand 

 
Steffen Ebdrup er født i 1954 og  
uddannet cand.jur. fra Aarhus Univer
sitet i 1979. Han har siden 2011  
været bestyrelsesformand for Formue
pleje Holding A/S. Han har mere end 
35 års erhvervserfaring som advokat 
og indehaver af Holst, Advokater og 
har siden sin studietid været tilknyttet 
Aarhus Retshjælp, hvor han i dag er 
medlem af bestyrelsen. Særlige kom
petencer inden for juridiske forhold, 
herunder finansiel lovgivning og sel
skabsret og inden for strategi, ledelse, 
regnskab, finans og køb og salg af virk
somheder samt bestyrelsesarbejde, 
herunder for finansielle virksomheder 
underlagt tilsyn. For øvrige ledelses
hverv henvises til side 38.

Lene Espersen
Bestyrelsesmedlem

 
Lene Espersen er født i 1965 og ud
dannet cand.oecon. fra Aarhus Uni
versitet i 1990. Hun har siden 2016 
været bestyrelsesmedlem i Formue
pleje Holding A/S. Lene har fra 1994 
haft en lang politisk karriere som fol
ketingsmedlem for Det Konservative 
Folkeparti, hvor hun har haft poster 
som justitsminister, økonomi og er
hvervsminister og senest udenrigsmi
nister. I dag er hun administrerende 
direktør for Danske Arkitektvirksom
heder. Særlige kompetencer inden for 
ledelse, kommunikation og presse, 
strategi og politisk arbejde samt  
bestyrelsesarbejde for virksomheder. 
For øvrige ledelseshverv henvises til 
side 38.

Jørgen Wisborg 
Bestyrelsesmedlem

 
Jørgen Wisborg er født i 1962. Han 
har en cand.merc. i afsætning og 
udenrigshandel fra Handelshøjskolen i 
Aarhus og en managementuddan
nelse fra INSEAD. Han har siden 
2017 været bestyrelsesmedlem i  
Formuepleje Holding A/S. Han er  
administrerende direktør i energisel
skabet OK. Særlige kompetencer  
inden for ledelse og afsætning, køb 
og salg af virksomheder samt stra
tegi, regnskab, finans og bestyrelses
arbejde hos såvel børsnoterede  
virk somheder som finansielle virksom
heder underlagt tilsyn. For øvrige  
ledelseshverv hen vises til side 38.

Andreas Hommelhoff
Bestyrelsesmedlem 

 
Andreas Hommelhoff er født i 1984 
og uddannet cand.merc. i Strategy, 
Organisation & Leadership på Han
delshøjskolen i Aarhus i 2013 og  
taget bestyrelsesuddannelser på AU  
og CBS. Han har siden 2018 været 
bestyrelsesmedlem i Formuepleje 
Holding A/S. Han er forretningsudvik
ler i DOMIS, som udvikler, investerer 
og driver kvalitetsejendomme med 
hovedvægt på boliger. Særlige kom
petencer inden for forretningsudvik
ling, ledelse, strategi, regnskab og  
finans samt bestyrelsesarbejde for 
virksomheder, herunder finansielle 
virksomheder. For øvrige ledelses
hverv henvises til side 38. 

Søren Fryland Møller
Bestyrelsesmedlem (udtrådt 01.04.20)

Søren Fryland Møller er født i 1983. 
Han er uddannet cand.merc.fin. fra 
Aarhus Universitet i 2009 og Execu
tive MBA fra London Business School 
2017, og har dertil bestyrelsesuddan
nelse fra INSEAD. Han har siden 
2015 været bestyrelsesmedlem i  
Formuepleje Holding A/S. Gennem  
sit professionelle virke har han siden 
2009 beskæftiget sig med investe
ring og finansiel risikovurdering, deri
blandt ansvarlig for risikorådgivning 
af virksomhedskunder i Danske Bank. 
Særlige kompetencer inden for finan
siering og kapitalforvaltning, regnskab 
og finans. For øvrige ledelseshverv 
henvises til side 38.

Lars Henning Stigel
Bestyrelsesmedlem

 
Lars Henning Stigel er født i 1953  
og uddannet historiker med en ph.d.  
i moderne dansk historie i 1981. Han 
har siden 2012 været bestyrelses
medlem i Formuepleje Holding A/S. 
Han har mere end 30 års erhvervs
erfaring og har siden 1998 fungeret 
som direktør for investerings og  
udviklingsselskabet CAPNOVA A/S, 
der investerer i innovative iværksæt
teres ideer. Særlige kompetencer  
inden for forretningsudvikling, stra
tegi, finan siering, køb og salg af 
virksom heder samt bestyrelses
arbejde for virksomheder, herunder  
finansielle virksom heder. For øvrige 
ledelseshverv hen vises til side 38.
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DEN DAGLIGE LEDELSE

Niels B. Thuesen
Adm. direktør, partner, medlem af investeringskomitéen

 
Niels B. Thuesen har omfattende investeringserfaring efter 
32 år med kapitalforvaltning, heraf næsten 30 år i topledel
sen – blandt andet i BankInvest. Niels har været ansat som 
adm. direktør i Formuepleje Holding siden 1. juli 2012.

Søren Astrup
Direktør, partner, medlem af 

investeringskomitéen
 
Søren Astrup har stor inve
steringserfaring efter mere 
end 20 år med kapitalfor
valtning, både fra sin tid 
som investeringsdirektør i 
Formuepleje og portefølje
manager i SydInvest. Søren 
har været ansat i Formue
pleje siden januar 2003.

Thor Bendixen
Direktør for Family Office, 

partner
 
Thor Bendixen har solid  
erfaring med kapitalforvalt
ning med mere end 30 år 
inden for den finansielle 
sektor, blandt andet fra 
ABN AMRO og Carnegie 
Investment Bank. I 2006 
stiftede Thor Wealth Ma
nagement, hvor han var 
adm. direktør. Thor kom til 
Formuepleje i januar 2018.

Leif Hasager
Investeringsdirektør, partner,  

formand for investeringskomitéen
 

Helle Snedker
Kundedirektør,  

partner
 
Helle Snedker har arbejdet 
med finansiel rådgivning i 
mere end 20 år og har tid
ligere været ansat i Real
kredit Danmark, Carnegie 
og Olympus. Helle har  
været i Formuepleje over to 
perioder: 20072011 som 
formuerådgiver – og siden 
2016 først som kundechef, 
nu kundedirektør. 

Henrik Franck
Investeringsdirektør, partner, 

medlem af investeringskomitéen
 
Henrik Franck har stor inve
steringserfaring fra næsten 
30 år med kapitalforvalt
ning og er blandt andet tid
ligere investeringsdirektør 
for PFA og JØP. Henrik har 
været ansat i Formuepleje 
siden januar 2013.

Bettina Movang
Ejendomsdirektør

 

Bettina Movang har næsten 
30 års erfaring fra ejen
domsbranchen, blandet  
andet som advokat hos 
BechBruun, hvor fokus var 
rådgivning inden for fast 
ejendom og senest hos 
home som erhvervsdirektør 
og partner. Bettina kom til  
Formuepleje i august 2018.

Klaus Blaabjerg
Direktør for Absalon Corporate 

Credit, partner, 
Chefporteføljemanager

 
Klaus Blaabjerg har næsten 
næsten 20 års erfaring 
fra den finansielle sektor, 
blandt andet som ansvarlig 
porteføljemanager i Spar
invest og lignende roller i 
BankInvest og Nykredit. 
Klaus blev via Absalon 
Corporate Credit en del af 
Formuepleje i januar 2015.

Henry Høeg
Direktør for kunderådgivning, 

partner
 
Henry Høeg har næsten 30 
års erfaring i den finansielle 
sektor, blandt andet fra 
Realkredit Danmark, hvor 
han senest var erhvervscen
terdirektør. Henry har været 
ansat i Formuepleje siden 
april 2005.

Mogens Kristensen
Direktør, partner

Mogens Kristensen har betydelig finansiel erfaring. Mogens 
har været ansat i Sydbank i 30 år, senest som direktør  
med ansvar for bankens IT, business intelligence, model
udvikling og procesoptimering. Mogens har været ansat i 
Formuepleje Holding siden juni 2016.

DIREKTION I FORMUEPLEJE HOLDING A/S

ØVRIGE DIREKTØRER

Leif Hasager har meget 
bred og dyb investeringser
faring efter mere end 30 år 
som investeringsdirektør og 
rådgiver for institutionelle 
investorer. Leif har været 
ansat i Formuepleje siden 
januar 2013.
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BESTYRELSEN

Steffen Ebdrup

Direktør i:
Steffen Ebdrup Invest ApS 
Ejendomsselskabet Skejbyvej 1 ApS
Strandhotellet Blokhus ApS
Sporticon ApS
Annasvej 2-4 I/S

Bestyrelsesformand i:
Formuepleje A/S 
Aktieselskabet CBH 
De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Copenhagen City Hostel A/S 
Trøffelgrisen A/S 
Selskabet af 22. juli 1954 A/S
Ad Metam Ventum A/S
Dalgas Avenue 50 ApS 
Nimbusparken I ApS 
Valby Maskinfabrik 12 ApS
Ejendomsselskabet Frederikssundsvej 
272 ApS
Ejendomsselskabet Kobbelvænget  
74 ApS
Aarhus Symfoniorkesters Fond af  
13. april 1983 
Tage Vanggaard og Hustrus Fond 
Aarhus Stiftstidendes Fond 

Bestyrelsesmedlem i:
Skejbyvej 1 I/S
JUT nr. 8925 A/S 
JUT nr. 8000 ApS
Holst, Advokatanpartselskab
ARM af 20/8 1959 A/S
Sticam ApS
Morten Rahbek Internationale  
Transporter A/S 
Bedre Billigere Boliger A/S 
RL af 3. oktober 1991 A/S 
Selskabet af 4. oktober 1944 A/S 
Marc Holding ApS 
Aicon A/S 
NN Invest A/S 
MM Invest A/S
Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Inge og Asker Larsens Fond 
Århus Retshjælp, selvejende institution 
Ortopæd-Kirurgisk Forskningsfond 
Grosserer, konsul N. C. Nielsens fond
Fonden Constructive Foundation

Jørgen Dencker Wisborg

Direktør i:
OK A.M.B.A.
Rotensia ApS

Bestyrelsesformand i:
Kamstrup A/S
Samfinans A/S
Danoil Exploration A/S
OK Plus A/S
OK Plus Butiksdrift A/S
Energidata A/S
Lygas Energiteknik A/S

Bestyrelsesmedlem i:
Aktieselskabet Schouw & co.

Lars Stigel

Direktør i:
CAPNOVA A/S
Nupark Accelerace Invest 
Management ApS

Bestyrelsesformand i:
Foreningen af Innovationsmiljøer i  
Danmark (FOIN)
Pleuratech ApS
SurgeryTech ApS

Bestyrelsesmedlem i:
Subcuject ApS
Remic Microphones ApS
Hegenburger Speculum ApS
Nabto ApS
Inventilate Holding ApS
ResoTher Pharma ApS
TeesuVac ApS

Øvrige:
Elisabeth og Knud Petersens Fond

Andreas Hommelhoff

Direktør i:
Birgit Holding ApS
FK1 Holding ApS
FK1 ApS
NAK Ejendomme ApS
CBH II ApS
Færgebyen ApS

Bestyrelsesformand i:
Havneinvest Århus II ApS

Bestyrelsesmedlem i:
Aktieselskabet CBH
Pilgrim A/S
Pilgrim Export A/S
Otium Danmark A/S
NRGI A.M.B. A.
Søtoften Etape 1 ApS
Søtoften 8 Skanderborg ApS
OT Rejs Aps
Live Event Aarhus A/S
Domis Sylbæk Academy A/S
Die Bierbar A/S

Lene Espersen

Direktør i:
Danske Arkitektvirksomheder

Bestyrelsesformand i:
Aalborg Universitet

Øvrige:
Formand for Beskæftigelsesrådet 
Advisory Board for KRAKA fonden

Søren Fryland (udtrådt 01.04.20)

Direktør i:
Equilibria ApS
Insalvo ApS
Faro Asset Management ApS
Faro 1 ApS

Niels B. Thuesen

Direktør i:
ACTN ApS

Bestyrelsesformand i:
Formuepleje Real Estate  
Consulting 1 A/S
Formuepleje Real Estate  
Consulting 2 A/S
Octo ApS
Absalon Corporate Credit  
Fondsmæglerselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i:
Formuepleje A/S 
First Class Trophy Trofæmontering ApS

Mogens Kristensen

Ingen øvrige ledelseshverv

LEDELSENS ANDRE HVERV
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CFO, Formuepleje Holding A/S,  
Mikkeline Høgsted
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Koncern Moderselskab

NOTE

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

3 Renteindtægter  12  72  0  0 

4 Negative renteindtægter  -1.144  -840  -110  -162 

5 Renteudgifter  -24  -1  -1  0 

Nettorenteindtægter  -1.156  -769  -111  -162 

Gebyrer og provisionsindtægter  684.907  431.774  0  0 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  -52.824  -38.354  0  0 

7 Nettorente- og gebyrindtægter  630.927  392.651  -111  -162 

6, 7 Kursreguleringer  -176  -200  8  0 

8 Andre driftsindtægter  291  186  20.230  15.952 

9 Udgifter til personale og administration  -214.667  -191.572  -39.205  -32.482 

10 
Af- og nedskrivning på immaterielle og  

materielle aktiver 
 -7.632  -6.597  -28  -126 

11 Andre driftsudgifter  -144  0  -144  0 

Resultat af kapitalandele i associerede og  

tilknyttede virksomheder 
 -443  -206  332.414  163.408 

12 Resultat af aktiviteter under afvikling  -12  0  -12  0 

Resultat før skat   408.144  194.262  313.152  146.590 

13 Skat   -91.790  -44.523  4.016  3.536 

Årets resultat  316.354  149.739  317.168  150.126 

Heraf minoritetsinteressers andel  -814  -387  0  0 

Resultatdisponering 

Årets resultat  316.354  149.739  317.168  150.126 

 316.354  149.739  317.168  150.126 

Der foreslås anvendt således: 

Udbytte ordinært  0  25.000 0  25.000 

Udbytte udloddet i løbet af året  226.000  85.000  226.000  85.000 

Regulering ved køb af andele  0  0  -54  0 

Overført til reserve efter indre værdis metode  0  0  19.751  -4.381 

Overført til næste år  91.168  40.126  71.471  44.507 

Minoritetsinteressers andel  -814  -387  0  0 

 316.354  149.739  317.168  150.126 

RESULTAT- OG  
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE       
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Koncern Moderselskab

NOTE

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

Totalindkomstopgørelse 

Årets resultat  316.354  149.739  317.168  150.126 

Anden totalindkomst   0  0  0  0 

Skat af anden totalindkomst  0  0  0  0 

Totalindkomst i alt  316.354  149.739  317.168  150.126 

Fordeling af årets totalindkomst: 

Kapitalejerne i Formuepleje Holding A/S  317.168  150.126  317.168  150.126 

Minoritetsinteressers andel  -814  -387  0  0 

I alt  316.354  149.739  317.168  150.126 

RESULTAT- OG  
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
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BALANCE

AKTIVER Koncern Moderselskab

NOTE

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

14 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  295.744  188.781  79.456  10.553 

Aktier mv.  4.535  1.032  3.534  0 

15 Kapitalandele i associerede virksomheder  1.224  1.667  1.224  1.667 

16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0  0  173.579  175.421 

17 Immaterielle aktiver  133.645  140.406  78.434  78.434 

18 Øvrige materielle aktiver  1.756  2.945  0  372 

Aktuelle skatteaktiver  3.611  3.307  3.365  3.126 

Udskudte skatteaktiver  0  0  1.457  806 

19 Aktiver i midlertidig besiddelse  1.133  1.145  1.133  1.145 

20 Andre aktiver  15.283  7.950  0  0 

21 Periodeafgrænsningsposter  10.656  9.414  1.767  1.747 

Aktiver i alt  467.587  356.647  343.949  273.271 

PASSIVER Koncern Moderselskab

NOTE 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Aktuelle skatteforpligtigelser  27.785  6.411  0  0 

 22 Andre passiver  104.333  75.497  17.370  12.914 

Gæld i alt  132.118  81.908  17.370  12.914 

Hensættelser til udskudt skat  6.340  10.724  0  0 

Hensatte forpligtelser i alt  6.340  10.724  0  0 

23 Aktiekapital  7.500  7.500  7.500  7.500 

Reserve for indre værdis metode  0  0  28.082  8.331 

Overført overskud eller underskud  319.079  227.857  290.997  219.526 

Foreslået udbytte  0  25.000  0  25.000 

Minoritetsinteresser  2.550  3.658  0  0 

Egenkapital i alt  329.129  264.015  326.579  260.357 

Passiver i alt  467.587  356.647  343.949  273.271 
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EGENKAPITALOPGØRELSE

EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB

Aktiekapital 

1.000 kr.

Reserve for 

indre værdis 

metode  

1.000 kr.

 

Overført 

resultat  

1.000 kr

Foreslået 

udbytte for  

regnskabsåret  

1.000 kr

 

I alt

1.000 kr

Egenkapital 01.01.2018  7.500  12.712  175.019  0  195.231 

Periodens totalindkomst  0  -4.381  129.507  25.000  150.126 

Totalindkomst for regnskabsåret  0  -4.381  129.507  25.000  150.126 

Udbetalt udbytte  0  0  -85.000  0  -85.000 

Egenkapital 31.12.2018  7.500  8.331  219.526  25.000  260.357 

Egenkapital 01.01.2019  7.500  8.331  219.526  25.000  260.357 

Regulering ved køb af andele  0  0  54  0  54 

Periodens totalindkomst  0  19.751  297.417  0  317.168 

Totalindkomst for perioden  0 19.751 297.471  0  317.222 

Udbetalt udbytte  0  0  -226.000  -25.000  -251.000 

Egenkapital 31.12.2019  7.500  28.082  290.997  0  326.579 
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EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 

Aktiekapital 

1.000 kr.

 

Overført 

resultat  

1.000 kr

Foreslået 

udbytte for 

regnskabsåret  

1.000 kr

 

Minoritets-

interesser 

 1.000 kr.  

 

I alt

1.000 kr

Egenkapital 01.01.2018  7.500  187.731  0  3.865  199.096 

Periodens totalindkomst  0  125.126  25.000  -387  149.739 

Totalindkomst for regnskabsåret  0  125.126  25.000  -387  149.739 

Udbetalt udbytte  0  -85.000  0  0  -85.000 

Kapitaltilførsler eller -nedsættelser  0  0  0  180  180 

Egenkapital 31.12.2018  7.500  227.857  25.000  3.658  264.015 

Egenkapital 01.01.2019  7.500  227.857  25.000  3.658  264.015 

Periodens totalindkomst  0  317.168  0  -814  316.354 

Totalindkomst for perioden  0  317.168  0  -814  316.354 

Udbetalt udbytte  0  -226.000  -25.000  0  -251.000 

Kapitaltilførsler eller -nedsættelser  0  54  0  -294  -240 

Egenkapital 31.12.2019  7.500  319.079  0  2.550  329.129 
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NOTE 1 – ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finan-
siel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rap-
porter for kreditinstitutter og fondsmægler selskaber m.fl. 
(Regnskabsbekendtgørelsen).

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
Regnskabet præsenteres i danske kroner og er afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.

Resultat- og totalindkomstopgørelse og balance er opstillet 
ud fra skemakravene i regnskabsbekendtgørelsens bilag  
3 og 4. Alle sammenligningstal er tilpasset regnskabs- 
bekendtgørelsens skemakrav i koncernregnskabet og  
regnskabet.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tid-
ligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde koncernen og moderselskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen og moder-
selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles akti-
ver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og 
materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet 
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici 
og tab, der fremkommer inden koncernregnskabet og regn-
skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsperioden. 

Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handels-
dagen, og indregningen ophører, når retten til at modtage/
afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er 
udløbet, eller hvis det er overdraget, og koncernen og moder-
selskabet i al væsentlighed har overført alle risici og afkast 
tilknyttet ejendomsretten. Koncernen og moderselskabet 
anvender ikke de nye regler om omklassificering af visse 
finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Formue-
pleje Holding A/S samt virksomhederne Formuepleje A/S, 
Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S, Formue-
pleje Real Estate Consulting 1 A/S og Formuepleje Real 
Estate Consulting 2 A/S. Ved konso lideringen sammen-
drages poster af ensartet karakter.

Koncerninterne indtægter, omkostninger og udbytter  
mellem de konso liderede virksomheder elimineres.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i kon-
cernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stif-
telsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder ind-
regnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståel-
sestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. 

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmeto-
den, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare 
aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelses-
tidspunktet. Der tages hensyn til skatte effekten af de fore-
tagne omvurderinger. 

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den 
erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne 
aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle aktiver 
og nedskrives, hvis der opstår værdi forringelse. Negative  
forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes som en indtægt i 
resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af datter-
virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen 
eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af 
nettoaktiverne på afhændelses- henholdsvis afviklingstids-
punktet, inklusive ikke nedskrevet goodwill samt forventede 
omkostninger til salg eller afvikling.

Virksomhedssammenslutninger mellem virksomheder, der 
på sammenlægningstidspunktet er under kontrol af  
Formuepleje, indregnes efter sammenlægningsmetoden, 
hvorefter overtagne aktiver og forpligtelser i den overtagne 
virksomhed sammenlægges med den fortsættende virksom-
heds tilsvarende aktiver og forpligtelser til regnskabsmæs-
sige værdier uden opgørelse og indregning af goodwill.

NOTER TIL POSTER 
i resultatopgørelsen og balancen
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Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indreg-
ning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsfor-
pligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som 
ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balanceda-
gens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsda-
gen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatop-
gørelsen som kursreguleringer.

RESULTATOPGØRELSEN
Renter, gebyrer og provisioner
Renteindtægter og renteudgifter indregnes i den periode, de 
vedrører. Provisioner og gebyrer vedrørende ydelser, som 
ydes over en periode, for eksempel honorar for kapitalforvalt-
ning, periodiseres over perioden.

Udgifter til personale og administration
Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale 
omkostninger, pensioner mv. til koncernens personale. 
Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt 
med de ansattes præsentation af de arbejdsydelser, der 
giver ret til de pågældende ydelser og goder.

Andre driftsindtægter og driftsudgifter
Andre driftsindtægter og driftsudgifter indeholder indtægter 
og udgifter af sekundær karakter i forhold til koncernens  
aktiviteter.

Skat
Periodens skat, som består af periodens aktuelle skat og 
ændring af udskudt skat, indregnes i resultatet med den del, 
der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst 
eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres 
til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte 
på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af periodens 
skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Ved 
beregning af periodens aktuelle skat anvendes de på balan-
cedagen gældende skattesatser og regler.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 
forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 
af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indreg-
nes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at 
kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatte-
forpligtelser eller som nettoaktiver.

Moderselskabet er sambeskattet med alle danske virk som-
heder, hvor der udøves bestemmende indflydelse. Den aktu-
elle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede 
danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster 
(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige 
underskud). 

Minoritetsinteresser
I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regn-
skabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige 
andel af dattervirksomhedernes resultat er præsenteret som 
en del af resultatdisponeringen i tilknytning til resultatopgørel-
sen samt som en del af egenkapitalen under balancen.

BALANCEN
Tilgodehavender og gæld hos  
kreditinstitutter og centralbanker 
Til godehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter. Tilgode-
havender måles til dagsværdi. Gæld måles til amortiseret 
kostpris.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
En associeret virksomhed er en virksomhed, hvor koncernen 
kan udøve betydelig, men ikke bestemmende indflydelse.
En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor koncernen 
kan udøve bestemmende indflydelse.
 
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder ind-
regnes og måles efter den indre værdis metode  
(equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene 
måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af eventuel  
merværdi mellem bogført værdi og dagsværdi af overtagne 
aktiver og forpligtelser og med fradrag eller tillæg af urea-
liserede koncerninterne fortjenester og tab.
 
I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhe-
dernes resultat efter skat efter eliminering af urealiserede 
koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af af- og 
nedskrivninger på eventuel merværdi mellem bogført værdi 
og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser. Der foreta-
ges lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af 
merværdi mellem bogført værdi og dagsværdi af overtagne 
aktiver og forpligtelser. Kunderelationer afskrives over 10 år.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede 
virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning efter 
indre værdis metode under lovpligtige reserver, i det omfang 
den regnskabsmæssige værdi overstiger kost prisen. Nedskriv-
ninger indregnes og fradrages i eventuelle positive lovpligtige 
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reserver, så længe der er en reserve at modregne i. Koncern-
goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for 
kapital andelene og dagsværdien af de overtagne aktiver  
og forpligtelser. Koncerngoodwill behandles efter samme 
praksis som anden goodwill.

Immaterielle aktiver
Software måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsespri-
sen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt 
omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivnings-
grundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger 
baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede 
brugstider: Software afskrives over 3 år

Kunderelationer opgøres som merværdien mellem bogført 
værdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser. 
Kunderelationer afskrives lineært over 10 år. Goodwill  
opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandele 
og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. 
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
nedskrivninger. Goodwill vurderes ved hver regnskabsafslut-
ning og nedskrives, hvis der konstateres værdiforringelse.

Øvrige materielle aktiver
Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffel-
sesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt 
omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivnings-
grundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger 
baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede 
brugstider. Ombygning af lejede lokaler afskrives over 10 år 
Inventar mv. afskrives over 3-5 år.

Aktiver i midlertidig besiddelse
Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter dattervirksomheder, 
der kun midlertidigt er i virksomhedens besiddelse, og hvor 
et salg er meget sandsynligt. Aktiver i midlertidig besiddelse 
er opgjort til indre værdi.

Andre aktiver
Andre aktiver omfatter øvrige aktiver, der ikke hører til under 
andre aktivposter. Posten omfatter indtægter, som først for-
falder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder 
tilgodehavende kapitalforvaltnings honorarer mv. Andre akti-
ver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende 
til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 
afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regn-
skabsår.

Hensatte forpligtelser
Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse 
med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indreg-
nes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at for-
pligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske 
ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen 
opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nød-
vendige for at indfri forpligtelsen. Forpligtelser vedrørende 
personale, herunder jubilæer, seniorgodtgørelser mv., hen-
sættes på et statistisk aktuarmæssigt grundlag. Der foreta-
ges diskontering af forpligtelser, der forfalder mere end 12 
måneder efter den periode, hvor de er optjent. 

Andre passiver
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditorer mv. 
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer 
til nominel værdi.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet 
for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede 
udbytte for regnskabsperioden vises som en særskilt post 
under egenkapitalen. 

Hoved- og nøgletal
Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med 
regnskabs bekendtgørelsens krav herom.
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NOTER TIL REGNSKABET

2019

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2017 

1.000 kr.

2016 

1.000 kr.

2015 

1.000 kr

NOTE 2 – FEMÅRSOVERSIGT // MODERSELSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 

Resultatopgørelse  

Nettorente- og gebyrindtægter  -111  -162  -48  29  4 

Kursreguleringer  8  0  0  1.137  -147 

Udgifter til personale og administration  -39.205  -32.482  -25.358  -11.404  -4.929 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede  

virksomheder 
 332.414  163.408  192.952  101.231  106.146 

Resultat af aktiviteter under afvikling  -12  0  227  3.284  1.895 

Periodens resultat  317.168  150.126  182.812  97.981  103.623 

Balance 

Egenkapital  326.579  260.357  195.231  157.419  163.438 

Aktiver i alt  343.949  273.271  204.820  161.976  164.821 

Nøgletal 

Kapitalprocent 57,6% 32,6% 74,6% 27,8% 32,5%

Kernekapitalprocent 57,6% 32,6% 74,6% 27,8% 32,5%

Egenkapitalforrentning før skat (%) 106,7% 64,4% 102,3% 60,5% 56,3%

Egenkapitalforrentning efter skat (%) 108,1% 65,9% 103,7% 61,1% 56,7%

Indtjening pr. omkostningskrone 9,0 5,5 8,1 9,2  21,5 

Supplerende nøgletal 

Kapitalgrundlag  201.266  104.967  186.817  95.295  99.767 
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2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2017 

1.000 kr.

2016 

1.000 kr.

2015 

1.000 kr

NOTE 2 – FEMÅRSOVERSIGT // KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL 

Resultatopgørelse  

Nettorente- og gebyrindtægter  630.927  392.651  350.114  227.753  269.287 

Kursreguleringer  -176  -200  -42  1.103  -194 

Udgifter til personale og administration  -214.667  -191.572  -146.394  -127.640  -169.913 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede  

virksomheder 
 -443  -206  -308  -2.794  -28 

Resultat af aktiviteter under afvikling  -12  0  227  3.284  2.031 

Periodens resultat  316.354  149.739  182.203  97.025  103.623 

Balance 

Egenkapital  329.129  264.015  199.096  161.713  163.438 

Aktiver i alt  467.587  356.647  273.537  221.574  209.865 

Nøgletal 

Kapitalprocent 46,7% 23,2% 41,8% 23,9% 26,8%

Kernekapitalprocent 46,7% 23,2% 41,8% 23,9% 26,8%

Egenkapitalforrentning før skat (%) 137,6% 83,9% 126,7% 74,3% 65,8%

Egenkapitalforrentning efter skat (%) 106,7% 64,7% 101,0% 59,7% 56,7%

Indtjening pr. omkostningskrone 2,8 2,0 2,6 1,7 1,7

Supplerende nøgletal 

Kapitalgrundlag  196.916  102.863  185.805  94.591  94.772 
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                  Koncern                  Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 3 – RENTEINDTÆGTER 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  12  39  0  0 

Obligationer  0  33  0  0 

I alt  12  72  0  0 

NOTE 4 – NEGATIVE RENTEINDTÆGTER 

Kreditinstitutter og centralbanker  -1.144  -840  -110  -162 

I alt  -1.144  -840  -110  -162 

    

NOTE 5 – RENTEUDGIFTER 

Øvrige renteudgifter  -24  -1  -1  0 

I alt  -24  -1  -1  0 

NOTE 6 – KURSREGULERINGER  

Aktier  -32  1  8  0 

Obligationer  0  -96  0  0 

Valuta -144 -105 0 0 

I alt  -176  -200  8  0 

NOTE 7 – NETTORENTE- OG GEBYRINDTÆGTER OG KURSREGULERINGER FORDELT PÅ AKTIVITETSOMRÅDER 

Koncernen har ikke fordelt nettorente- og gebyrindtægter på aktivitetsområder. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser 

mellem koncernens aktiviteter og geografiske områder, og der afgives derfor ikke segmentoplysninger.

NOTE 8 – ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 

Indtægt relateret til administrative ydelser  0  0  20.230  15.952 

Regulering garantiformuen  291  55  0  0 

Øvrige driftsindtægter  0  131  0  0 

I alt  291  186  20.230  15.952 

NOTE 9 – UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION 

Løn  -107.711  -96.946  -24.992  -21.421 

Pensioner  -12.441  -10.940  -2.774  -1.969 

Andre udgifter til social sikring  -361  -314  -76  -71 

Afgifter beregnet på grundlag af personaleantal eller lønsum  -16.932  -14.760  -3.200  -2.575 

Øvrige administrationsomkostninger  -77.222  -68.612  -8.163  -6.446 

I alt  -214.667  -191.572  -39.205  -32.482 

 

Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbekæftigede udgjorde 86 mod 82 sidste år. 
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Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018 

1.000 kr

NOTE 9 – UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION (FORTSAT)

Direktion 

Antallet af direktionsmedlemmer 2 2

Fast vederlag 

Adm. direktør Niels B. Thuesen  3.748  3.650 

Direktør Mogens Kristensen   2.488  2.453 

Variabelt vederlag 

Adm. direktør Niels B. Thuesen  1.822  1.530 

Direktør Mogens Kristensen   1.212  970 

I alt  9.270  8.603 

Bestyrelsen 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer  6  6 

Fast vederlag 

Bestyrelsesformand Steffen Ebdrup  500  350 

Bestyrelsesmedlem Søren Fryland Møller  250  200 

Bestyrelsesmedlem Lars Stigel  250  200 

Bestyrelsesmedlem Lene Espersen  250  200 

Bestyrelsesmedlem Andreas Hommelhoff   250  200 

Bestyrelsesmedlem Jørgen D. Wisborg   250  200 

I alt  1.750  1.405 

Der er ikke indgået pensionsforpligtelser med ledelsen eller øvrige ansatte.  

Øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen 

Fast vederlag  3.182  1.882 

Variabelt vederlag  698  300 

Vederlag til øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på 

risikoprofilen i alt 
 3.880  2.182 

Antal ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen  6  4 
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Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019

1.000 kr.

2018

1.000 kr

SÆRLIGE INCITAMENTSPROGRAMMER 

Direktion  0  0  0  0 

Bestyrelse  0  0  0  0 

I alt  0  0  0  0 

 

Oplysninger iht. Lov om Finansiel Virksomhed §77d, stk. 3: 

Samlet vederlag optjent som medlem af direktionen eller  

bestyrelsen i koncernen (t.kr.): 

Adm. direktør Niels B. Thuesen  5.570 

Direktør Mogens Kristensen  3.700 

Bestyrelsesformand Steffen Ebdrup  500 

Bestyrelsesmedlem Søren Fryland Møller  250 

Bestyrelsesmedlem Lars Stigel  250 

Bestyrelsesmedlem Lene Espersen  250 

Bestyrelsesmedlem Andreas Hommelhoff  250 

Bestyrelsesmedlem Jørgen D. Wisborg  250 

Revisionshonorar (inkl. moms) indeholdt i øvrige adm. udgifter 

Lovpligtig revision af årsregnskabet  1.157  1.252  312  250 

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed  398  540  54  52 

Andre ydelser  1.662  3.697  963  661 

Skatterådgivning  286  316  35  21 

I alt  3.503  5.805  1.364  984 

NOTE 10 – AF- OG NEDSKRIVNINGER PÅ IMMATERIELLE OG MATERIELLE AKTIVER 

Afskrivning på ombygning på lejede lokaler og installationer  -496  -429  0  0 

Afskrivninger på maskiner og inventar  -375  -534  -28  -126 

Afskrivninger kunderelationer  -6.761  -5.634  0  0 

Afskrivninger på software  0  0  0  0 

I alt  -7.632  -6.597  -28  -126 

NOTE 11 – ANDRE DRIFTSUDGIFTER 

Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver  -144  0  -144  0 

I alt  -144  0  -144  0 
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Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 12 – RESULTAT AF AKTIVITETER UNDER AFVIKLING 

Resultat af ikke-konsoliderede dattervirksomheder  -12  0  -12  0 

I alt  -12  0  -12  0 

NOTE 13 – SKAT AF ORDINÆRE POSTER 

Aktuel skat  -96.175  -47.106  3.365  3.126 

Ændring af udskudt skat  4.385  2.727  651  410 

Regulering af udskudt skat tidligere år  0  -74  0  0 

Regulering af aktuel skat tidligere år  0  -70  0  0 

Skat af periodens resultat  -91.790  -44.523  4.016  3.536 

Skatteprocent  22,00  22,00  22,00  22,00 

NOTE 14 – TILGODEHAVENDE HOS KREDITINSTITUTTER 

OG CENTRALBANKER 

Tilgodehavende hos kreditinstitutter  295.744  188.781  79.456  10.553 

I alt  295.744  188.781  79.456  10.553 

NOTE 15 – KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRSOMHEDER 

Anskaffelsesværdi primo  5.003  5.003  5.003  5.003 

Periodens tilgang  0  0  0  0 

Periodens afgang  0  0  0  0 

Anskaffelsesværdi ultimo  5.003  5.003  5.003  5.003 

Opskrivninger primo  -3.336  -3.130  -3.336  -3.130 

Periodens resultat  -443  -206  -443  -206 

Nettoopskrivninger 31. december  -3.779  -3.336  -3.779  -3.336 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  1.224  1.667  1.224  1.667 

Hjemsted Aktivitet
Ejerandel 

procent

Egenkapital

1.000 kr

Resultat

1.000 kr

Corporate Credit A/S   København   Aktieselskab   49     2.517   -912   
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Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 16 – KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 

Anskaffelsesværdi primo  0  0  218.681  79.421 

Periodens tilgang  0  0  240  139.260 

Anskaffelsesværdi ultimo  0  0  218.921  218.681 

Opskrivninger primo  0  0  174  17.061 

Årets resultat  0  0  339.617  169.247 

Udbetalt udbytte  0  0  -300.000  -145.500 

Foreslået udbytte  0  0  0  -35.000 

Periodens tilgang  0  0  62  0 

Afskrivning på kunderelationer  0  0  -6.761  -5.634 

Nettoopskrivninger 31. december  0  0  33.092  174 

Foreslået udbytte  0  0  0  35.000 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  0  0  252.013  253.855 

Heraf udgør goodwill, der indregnes under immaterielle aktiver  0  0  78.434  78.434 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0  0  173.579  175.421 

Merværdien mellem bogført værdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser i forbindelse med   

køb af Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S vedrører kunderelationer og er opgjort til 67.606 t.kr.  

Herudover udgør goodwill i forbindelse med købet 73.434 t.kr. Der henvises for yderligere til note 17.   

Hjemsted Aktivitet
Ejerandel 

procent

Egenkapital

1.000 kr

Resultat

1.000 kr

Formuepleje A/S  Aarhus  Administrationsselskab  100  124.794  339.681 

Absalon Corporate Credit  København  Fondsmægler  65  6.892  -2.495 

Formuepleje Real Est.Con 1 A/S Aarhus Komplementarselskab  90  825  168 

Formuepleje Real Est.Con 2 A/S Aarhus Komplementarselskab  90  554  -42 
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Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 17 – IMMATERIELLE AKTIVER 

Goodwill 

Kostpris primo  78.434  5.000  78.434  5.000 

Tilgang i perioden 0  73.434  0  73.434 

Afgang i perioden  0  0  0  0 

Kostpris ultimo  78.434  78.434  78.434  78.434 

Af- og nedskrivninger primo  0  0  0  0 

Periodens afskrivninger  0  0  0  0 

Periodens af- og nedskrivninger på afhændede aktiver  0  0  0  0 

Af- og nedskrivninger 31. december  0  0  0  0 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  78.434  78.434  78.434  78.434 

Kunderelationer

Kostpris primo  68.620  1.014  0  0 

Tilgang i perioden  0  67.606  0  0 

Afgang i perioden  0  0  0  0 

Kostpris ultimo  68.620  68.620  0  0 

Af- og nedskrivninger primo  -6.648  -1.014  0  0 

Periodens afskrivninger  -6.761  -5.634  0  0 

Periodens af- og nedskrivninger på afhændende aktiver  0  0  0  0 

Af- og nedskrivninger 31. december  -13.409  -6.648  0  0 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  55.211  61.972  0  0 

I alt immaterielle aktiver  133.645  140.406  78.434  78.434 
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NOTE 17 – IMMATERIELLE AKTIVER (FORTSAT)

Kunderelationer har en bestemmelig levetid på 10 år. Værdien af kunderelationer afskrives linæert over hele 

løbetiden på 10 år. Afskrivningsperioden er fastsat, så den afspejler den periode, hvor koncernen forventes at 

opnå udnyttelse af de økonomiske fordele som aktivet repræsenterer.      

      

Goodwill har en ubestemmelig brugstid og testes for værdiforringelse minimum en gang årligt og hyppigere, 

hvis der er indikationer på værdiforringelse. Den årlige test for værdiforringelse foretages pr. 31. december.  

         

Ved opgørelse af genindvindingsværdien er der taget udgangspunkt i beregning af kapitalværdien. 

De væsentligste usikkerheder, der knytter sig hertil, er fastlæggelse af diskonteringsfaktor samt udviklingen  

i terminalperioden. Den fastsatte diskonteringsrente er fastsat ud fra de risici, der er forbundet med den  

pengestrømsfrembringende enhed.         

   

I forudsætningerne for beregning af den pengestrømsfrembringende enheds kapitalværdi er der taget 

udgangspunkt i de af bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger. For regnskabsår efter budgetperioderne 

er der sket ekstrapolation af pengestrømmene. Koncernens budgetter for de kommende år og dermed 

opgørelse af genindvindingsværdien for de pengestrømsfrembringende enheder er væsentligt påvirket af 

ledelsens forventning om koncernens vækst i den kommende periode. 

Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 18 – ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER 

Kostpris primo  6.485  5.465  689  689 

Tilgang i perioden  27  2.156  0  0 

Afgang i perioden  -600  -1.136  -600  0 

Kostpris ultimo  5.912  6.485  89  689 

Af- og nedskrivninger primo  -3.540  -2.581  -317  -191 

Periodens afskrivninger  -872  -963  -28  -126 

Afskrivninger vedr. periodens afgang  256  4  256  0 

Af- og nedskrivninger 31. december  -4.156  -3.540  -89  -317 

I alt materielle aktiver  1.756  2.945  0  372 
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Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 19 – AKTIVER I MIDLERTIDIG BESIDDELSE 

Anskaffelsesværdi primo  2.364  2.364  2.364  2.364 

Periodens tilgang  0  0  0  0 

Periodens afgang  0  0  0  0 

Anskaffelsesværdi 31. december  2.364  2.364  2.364  2.364 

Opskrivninger primo  -1.219  -1.219  -1.219  -1.219 

Periodens tilgang  0  0  0  0 

Periodens resultat  -12  0  -12  0 

Periodens afgang  0  0  0  0 

Nettoopskrivninger 31. december  -1.231  -1.219  -1.231  -1.219 

Regnskabsmæssig værdi 31. december  1.133  1.145  1.133  1.145 

Aktiver i midlertidig besiddelse i moderselskabet omfatter et  

tidligere investeringsselskab. 

NOTE 20 – ANDRE AKTIVER 

Debitorer  1.963  3.956  0  0 

Andre tilgodehavender  13.320  3.994  0  0 

I alt  15.283  7.950  0  0 

NOTE 21 – PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 

Periodiserede omkostninger mv.  10.656  9.414  1.767  1.747 

I alt  10.656  9.414  1.767  1.747 

NOTE 22 – ANDRE PASSIVER 

Kreditorer  18.644  19.088  2.908  3.055 

Gæld til tilknyttede viksomheder  0  0  67  158 

Skyldige renter og provisioner  24.670  21.731  0  6.114 

Øvrige passiver  61.019  34.678  14.395  3.587 

I alt  104.333  75.497  17.370  12.914 



59

FORMUEPLEJE HOLDING A/S   ÅRSRAPPORT 2019

Koncern Moderselskab

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

2019 

1.000 kr.

2018

1.000 kr

NOTE 23 – AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalen er 7.500.000 kr. og består af aktier a 10 kr.,  

fordelt på 750.000 aktier 

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 

NOTE 24 – KAPITALFORHOLD OG SOLVENS

Kapitalsammensætning

Egenkapital  329.129  264.015  326.579  260.357 

Fradrag:

Immaterielle aktiver  -133.645  -140.406  -121.499  -126.772 

Udskudte skatteforpligtelser  12.146  13.634  0  0 

Udskudte skatteaktiver  -5.807  -2.910  -1.457  -806 

Kapitalandele i ikke-konsoliderede virksomheder  -2.357  -2.812  -2.357  -2.812 

Foreslået udbytte  0  -25.000  0  -25.000 

Minoritetsinteresser  -2.550  -3.658  0  0 

Egentlig egenkapital  196.916  102.863  201.266  104.967 

Kernekapital  196.916  102.863  201.266  104.967 

Supplerende kapital  0  0  0  0 

Kapitalgrundlag  196.916  102.863  201.266  104.967 

Risikoeksponering

Kreditrisiko  416.176  375.150  349.245  321.937 

Markedsrisiko  5.269  3.012  0  0 

Operationel risiko  0  65.154  0  0 

Kreditværdijustering  0  0  0  0 

Store eksponeringer i handelsbeholdningen  0  0  0  0 

Risikoeksponering i alt  421.445  443.316  349.245  321.937 

Nøgletal

Egentlig kernekapitalprocent 46,7% 23,2% 57,6% 32,6%

Kernekapitalprocent 46,7% 23,2% 57,6% 32,6%

Kapitalprocent 46,7% 23,2% 57,6% 32,6%
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NOTE 25 – NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD 

Advokat Steffen Ebdrup Bestyrelsesformand Bestyrelseshonorar 

Direktør Søren Fryland Møller (udtrådt 01.04.20) Bestyrelsesmedlem Bestyrelseshonorar 

Direktør Andreas Hommelhoff Bestyrelsesmedlem Bestyrelseshonorar 

Direktør Lars Henning Stigel Bestyrelsesmedlem Bestyrelseshonorar 

Direktør Lene Espersen Bestyrelsesmedlem Bestyrelseshonorar 

Direktør Jørgen D. Wisborg Bestyrelsesmedlem Bestyrelseshonorar 

 
Adm. direktør Niels B. Thuesen       Adm. direktør i  

Formuepleje Holding A/S 

Løn

Direktør Mogens Kristensen   Direktør i  

Formuepleje Holding A/S

Løn

Formuepleje A/S Datterselskab 

Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S Datterselskab 

Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S Datterselskab 

Formuepleje Real Estate Consulting 2 A/S Datterselskab 

Corporate Credit A/S Associeret selskab 

Der er ikke ydet lån eller stillet sikkerhed over for direktion eller bestyrelse. Der er ingen pensionsforpligtelser over  

for direktion og bestyrelsesmedlemmer heller ikke for forhenværende medlemmer af direktionen og bestyrelsen.  

Der er ingen særlige incitamentsprogrammer for bestyrelsen, mens direktionen er omfattet af bonusordning.  
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NOTE 26 – AKTIONÆRFORHOLD 

Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital: 

Aktieselskabet CBH, Aarhus 

Insalvo ApS, København 

Octo ApS, Aarhus 

Der er mellem alle aktionærerne indgået en aktionæroverenskomst. 

Ingen aktionær har bestemmende indflydelse. 

 Koncern Moderselskab

2019

1.000 kr.

2018

1.000 kr.

2019

1.000 kr.

2018

1.000 kr.

NOTE 27 – EVENTUALFORPLIGTELSER 

Garantier mv. 

Garantifonden for indskydere og investorer  504  882  0  0 

Ikke-balanceførte poster  504  882  0  0 

Koncernen har indgået et følgende lejemål:

Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, hvor der er aftalt uopsigelighed fra lejers side indtil 1. december 2020. 

Koncernens samlede andel af lejen indtil udløb udgør kr. 3.174.621.

Værkmestergade 25, 8. sal, 8000 Aarhus hvorpå der er aftalt opsigelighed på 6 måneder. Flere selskaber i 

koncernen benytter en del af lejemålet og betaler derfor en forholdsmæssig del af huslejen. Koncernens  

samlede andel af lejen udgør kr. 1.243.140.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabs-

skattelovens regler herom med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og even-

tuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalities og udbytter fra de sambeskattede selskaber.
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NOTE 28 – FINANSIELLE RISICI OG POLITIKKER OG MÅL FOR STYRINGEN AF FINANSIELLE RISICI 

Koncernen er eksponeret over for forskellige typer af risici. 

De overordnede mål og rammer for koncernens risikostyring fastlægges af bestyrelsen. Direktionen har det 

daglige ansvar for overholdelse af disse og rapporterer løbende herom til bestyrelsen.   

Koncernens væsentligste risici er kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og risiko for fald i indtjeningen. 

Målsætninger og politikker

Bestyrelsen og direktionen har fastsat en række politikker og interne retningslinjer, som skal sikre betryg-

gende retningslinjer for opgørelse, overvågning samt rapportering af de risici, som koncernen kan blive ekspo-

neret overfor.      

Koncernens compliancefunktion overvåger overholdelse af de vedtagne politikker, instrukser og forretnings-

gange. Compliancefunktionen rapporterer direkte til ledelsen.

Koncernens risikofunktion overvåger løbende de risici, som koncernen er eksponeret imod. Risikofunktionen 

rapporterer direkte til ledelsen.      

Kreditrisiko

Koncernens kreditrisiko relaterer sig til tilgodehavender fra kunder samt risikoen ved placering af  

overskudslikviditet i danske pengeinstitutter.  

 

Koncernen har begrænset eksponering for kreditrisiko. De primære eksponeringer for dets aktiviteter vedrører: 

 

• Risikoen for manglende betaling fra kunder, herunder foreninger 

• Eksponering i forhold til banker, hvor selskabets egen kontantbeholdning er placeret 

• Risikoen for manglende betaling af koncerninterne tilgodehavender

Risikostyringspolitikker er tilrettelagt med henblik på at sikre, at engagementer med kreditinstitutter ligger 

inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer. Opgørelse, overvågning og rapportering af kreditrisiko sker på 

månedlig basis.      

Markedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for tab af koncernens aktiver og passivers markedsværdi som følge af bevægelser i 

de finansielle markeder. Markedsrisiko inkluderer valutarisiko og aktierisiko, herunder risici forbundet med af-

ledte finansielle instrumenter. 

Koncernen har markedsrisiko på valuta og aktier og kun i meget begrænset omfang. Opgørelse, overvågning 

og rapportering af markedsrisiko sker på månedlig basis.      

Valutarisici 

Koncernens valutakursrisiko relaterer sig til risikoen for tab som følge af valutakursændringer.
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NOTE 28 – FINANSIELLE RISICI OG POLITIKKER OG MÅL FOR STYRINGEN AF FINANSIELLE RISICI 

Koncernen er eksponeret over for forskellige typer af risici. 

De overordnede mål og rammer for koncernens risikostyring fastlægges af bestyrelsen. Direktionen har det 

daglige ansvar for overholdelse af disse og rapporterer løbende herom til bestyrelsen.   

Koncernens væsentligste risici er kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og risiko for fald i indtjeningen. 

Målsætninger og politikker

Bestyrelsen og direktionen har fastsat en række politikker og interne retningslinjer, som skal sikre betryg-

gende retningslinjer for opgørelse, overvågning samt rapportering af de risici, som koncernen kan blive ekspo-

neret overfor.      

Koncernens compliancefunktion overvåger overholdelse af de vedtagne politikker, instrukser og forretnings-

gange. Compliancefunktionen rapporterer direkte til ledelsen.

Koncernens risikofunktion overvåger løbende de risici, som koncernen er eksponeret imod. Risikofunktionen 

rapporterer direkte til ledelsen.      

Kreditrisiko

Koncernens kreditrisiko relaterer sig til tilgodehavender fra kunder samt risikoen ved placering af  

overskudslikviditet i danske pengeinstitutter.  

 

Koncernen har begrænset eksponering for kreditrisiko. De primære eksponeringer for dets aktiviteter vedrører: 

 

• Risikoen for manglende betaling fra kunder, herunder foreninger 

• Eksponering i forhold til banker, hvor selskabets egen kontantbeholdning er placeret 

• Risikoen for manglende betaling af koncerninterne tilgodehavender

Risikostyringspolitikker er tilrettelagt med henblik på at sikre, at engagementer med kreditinstitutter ligger 

inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer. Opgørelse, overvågning og rapportering af kreditrisiko sker på 

månedlig basis.      

Markedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for tab af koncernens aktiver og passivers markedsværdi som følge af bevægelser i 

de finansielle markeder. Markedsrisiko inkluderer valutarisiko og aktierisiko, herunder risici forbundet med af-

ledte finansielle instrumenter. 

Koncernen har markedsrisiko på valuta og aktier og kun i meget begrænset omfang. Opgørelse, overvågning 

og rapportering af markedsrisiko sker på månedlig basis.      

Valutarisici 

Koncernens valutakursrisiko relaterer sig til risikoen for tab som følge af valutakursændringer.

NOTE 28 – FINANSIELLE RISICI OG POLITIKKER OG MÅL FOR STYRINGEN AF FINANSIELLE RISICI (FORTSAT)

Aktierisiko 

Koncernens investeringer i aktier udgør udelukkende mindre investeringer i unoterede ejendomsfonde.  

Koncernens aktierisiko er derfor i mindre grad påvirket af udviklingen på de globale aktiemarkeder, men i  

højere grad udviklingen inden for en enkelt sektor, ejendomssektoren. Risici knyttet til investeringer i 

ejendomme er især den samfundsøkonomiske udvikling, den demografiske udvikling i de byer, hvori der  

investeres, udviklingen på de finansielle markeder samt inflation.      

 

Operationel risiko

Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde 

interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive 

juridiske risici. For at imødegå operationel risiko har koncernen udarbejdet politikker, interne kontroller og pro-

cedurer, som skal minimere risikoen for, at en operationel risiko realiseres.   

Udviklingen i koncernens operationelle risici overvåges løbende for at sikre det bedst mulige grundlag for  

styring af risiciene. Udover overvågning af potentielle risici registreres alle operationelle fejl i et elektronisk 

hændelsesregister til indrapportering af operationelle fejl og de økonomiske konsekvenser heraf. Dette anven-

des med henblik på at optimere processer og reducere fremtidige tab. Risikoreducerende tiltag foretages  

løbende under hensyntagen til den risiko og de omkostninger, der er forbundet med en reducering heraf. 

Særlige risici

Koncernens væsentligste forretningsmæssige risici er relateret til udviklingen i den forvaltede formue,  

udviklingen i kundemassen og de opnåede porteføljeafkast. Koncernens forretningsmæssige risici overvåges 

løbende og koncernens indtjening stresstestes ud fra forskellige scenarier. 

En væsentlig risikofaktor for koncernen er fald i indtjeningen som følge af negativ udvikling i ovenstående 

områder. Koncernens indtjening stammer fra forvaltning og porteføljestyring (kapitalforvaltning) af investe-

ringsforeninger og alternative investeringsfonde og er derfor afhængige af udviklingen på de finansielle  

markeder.     

Indtjeningen består af et fast honorar og resultathonorar. Resultathonoraret afregnes ud fra afkastet. Såfremt 

afkastet er negativt, betales der intet resultathonorar. Før der kan udbetales resultathonorar, skal indre værdi 

i den enkelte afdeling være højere end det senest fastsatte High Water Mark. Det faste honorar er baseret 

på formuerne i foreningerne. Koncernens indtjening svinger derfor i takt med op- og nedgang i formuerne. 

Formuerne ændrer sig dels på baggrund af kursstigninger og –fald dels investorernes køb og salg af beviser  

i foreningerne.



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet  
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –  
31. december 2019 for Formuepleje Holding A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov  
om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler - 
sel skaber m.fl.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af koncernens og moder-
selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31.  
december 2019 samt resultatet af koncernens og moder-
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.  
december 2019. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse  
en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens  
aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse  
af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som  
koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens  
godkendelse.

 

Aarhus, den 10.04.2020

Direktion    Niels B. Thuesen    Mogens Kristensen

  (administrerende direktør)    (direktør)

Bestyrelse Steffen Ebdrup Andreas Hommelhoff  Lars Stigel  

 (formand)

  Jørgen Dencker Wisborg   Lene Espersen  

    

Koncern CFO 
Formuepleje Holding A/S
Simon Friis-Therkelsen

Direktionsassistent og IR Manager  
Formuepleje Holding A/S
Stinne Melanchton Betinger
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Til kapitalejerne i Formuepleje Holding A/S

Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for  
Formuepleje Holding A/S for regnskabsåret 01.01.2019 - 
31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, totalind komst-
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selska-
bet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter 
lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter  
for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstem-
melse med lov om finansiel virksomhed.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse stand arder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 
”Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og års-
regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i overensstem-
melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 
i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregn-
skab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er 
ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets 
evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde kon-
cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af  
koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncern-
regnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl information 
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse  
med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt  
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at 
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,  
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller  
tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og 
selskabets interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er  
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har 
udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grund-
lag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig  

DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS PÅTEGNING
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usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnska-
bet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklu sioner er baseret på det revisionsbevis, der er  
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kon-
cernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur  
og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herun-
der noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og 
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner  
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret - 
vi s ende billede heraf.

•  Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de  
finansielle oplysninger for virksomhederne eller forret-
ningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en 
konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for  
at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen.  
Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,  
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,  
som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregn - 
skabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelses-
beretningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og  
årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller års-
regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fej linformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet-
ningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om  
finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern-
regnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 10.04.2020

DELOITTE                                                                                  Anders Oldau Gjelstrup                      Bjørn Würtz Rosendal

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVRnr. 33 96 35 56           

statsautoriseret revisor

MNEnr. 10777

statsautoriseret revisor

MNEnr. 40039
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