
Notat om renteberegning til Faglige Netværk (FNE’er), klubber og selskaber (EFS’er) 

Dette notat har til formål at belyse, hvad der danner baggrund for Etf’s politik om, at der ikke beregnes renter 

af de indeståender, FNE’er, klubber og selskaber måtte have i Etf. 

Som et af flere elementer i de senere års intensiverede økonomistyring af Etf’s midler er der ikke længere 

mulighed for, at der kan overføres uforbrugte midler fra et budgetår til de(t) følgende budgetår. Dette skal 

ses på baggrund af en forholdsvis udbredt praksis, hvor overførte dvs. hensatte midler besværliggjorde 

økonomistyringen betragteligt, idet der således arbejdedes med flere budgetter på én og samme tid. For at 

lette administrationen og ikke mindst for at skabe den størst mulige gennemsigtighed i anvendelsen af Etf’s 

midler blev denne praksis stoppet for nogle år siden. Det betyder ikke, at eventuelt uforbrugte midler ikke 

kan tilføres på et senere tidspunkt. Dette vil kunne finde sted i forbindelse med Hovedbestyrelsens årlige 

budgetlægninger. 

Som noget særligt for FNE’er, klubber og selskaber gælder der andre vilkår. På dette område er muligheden 

for at overføre overskud til de(t) efterfølgende budgetår opretholdt. Baggrunden for denne særstilling er, at 

der dermed gives mulighed for, at der kan akkumuleres midler, således at der fx hvert andet år kan 

gennemføres et arrangement, der forudsætter mere økonomi, end det årlige tilskud fra Etf vil kunne bære.  

Rent praktisk foregår det sådan, at den tilbageværende, positive saldo ved årets udgang overføres til næste 

års budget, hvortil tillige lægges det ordinære tilskud fra Etf. Der er ingen væsentlige, administrative byrder 

forbundet med denne praksis. 

Aktuelt kan Etf få en rente på 0,125 % af likvide midler indtil 2 mio. kr. og 0,25 % af midler over 2 mio. kr. 

Med udgangen af 2012 havde i alt 18 FNE’er, klubber og selskaber et samlet overskud på 1.153.192,56 kr. 

svarende til 64.066,25 kr. i gennemsnit pr. FNE, klub og selskab. Den årlige rente ville så maksimalt kunne 

udgøre i alt 1.441,49 kr. svarende til 80,08 kr. i gennemsnit pr. FNE, klub og selskab. Den enhed, der har det 

største indestående (127.617,28 kr.), vil få en årlig rente på 159,52 kr., mens den enhed, der har det laveste 

indestående (13.185,30 kr.), ville få en årlig rente på 16,48 kroner. Den her anvendte renteberegning 

forudsætter i øvrigt, at der beregnes renter af hele beløbet hele året, hvilket i praksis næppe vil være 

tilfældet, idet der løbende er bevægelser på de enkelte konti.  

Der er således tale om et meget begrænset renteprovenu, der i givet fald ville kunne tilgå FNE’er, klubber og 

selskaber. Der vil medgå uforholdsmæssig meget administrationstid for at beregne og fordele renter, idet der 

vil skulle regnes med rentedage efter samme princip, som Etf’s bank beregner renten. Det vurderes, at 

udgiften til den medgåede administrationstid overstiger det rentebeløb, der vil kunne fordeles. Hertil kommer, 

at der ved at indføre en sådan praksis også vil kunne opstå et ønske om, at der tillige skal beregnes rente af 

det tilskud, som Etf yder, således at også de FNE’er, klubber og selskaber, der ikke akkumulerer overskud, 

får samme vilkår som øvrige. Det vil i praksis være vanskeligt at adskille tilskuddet fra årets samlede 

regnskabsresultat, idet tilskuddet indgår som en del af dette. Herudover kan det diskuteres, om det er 

rimeligt, at de medlemmer, der har valgt at melde sig ind i en FNE, en klub eller et selskab gennem 

rentetilførsel oppebærer en forrentning af de midler, som alle Etf’s aktive medlemmer for en stor del bidrager 

med gennem kontingentbetalingen.  
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