
Dagsordenens punkt 6 

Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
regnskab for den forløbne regnskabsperiode 
(2016, 2017 og 2018) 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

Forslagets tekst: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for den forløbne regn-
skabsperiode (2016, 2017 og 2018) 

Motivation af forslaget: 

Der var i 2016 budgetteret med forøgede udgifter til bl.a. større IT-anskaffelser, særlige udgif-
ter i forbindelse med udskiftninger på formandsposten (fratrædelsesordning), indgåelse af 
medfinanseringsaftale med SDU m.v. Der var derfor budgetteret med et underskud på godt og 
vel 3 mio. kroner. Underskuddet finansieres af Etf’s formue. Det er i overensstemmelse med 
tidligere politiske beslutninger om, at Etf’s formue ikke skal være større end hensynet til opret-
holdelse af en sikker drift og en god likviditet tilsiger. Der balanceres derfor løbende mellem 
opretholdelsen af en passende formue og omsætning af formuen til medlemsaktiviteter. Varige 
udgifter kan dog ikke finansieres af formuen. Uforudsete udgifter i 2016 betød, at underskud-
det blev større end budgetteret, idet det udgjorde ca. 4,5 mio. kroner.  

I 2017 budgetteredes der med et lille overskud på ca. 36.000 kroner. Forskellige faktorer be-
tød, at overskuddet blev væsentligt større herunder bl.a., at udgifterne til TR-kurser blev 
600.000 kroner lavere (grundet aflysninger pga. for få tilmeldte), lavere udgifter på forhand-
lingsområdet, færre udgifter til personale (grundet vakance) samt generelt lavere administrati-
onsomkostninger.  

Resultatet for 2018 svarer med en meget lille afvigelse til budgettet. 

Der vil altid være en række udsving fra år til år og i de enkelte år.  Dels er der nogle udgifter, 
der ikke kommer hvert år f.eks. større faglige konferencer, repræsentantskabsmøder m.v. Dels 
påvirkes regnskabet af forhold, som ikke kan forudsiges eller styres. Netop derfor er det afgø-
rende, at der vedvarende er fokus på økonomistyring og på de fastlagte, langsigtede mål om 
formueopbygning m.v.  

Samlet set er Etf’s økonomi god og solid. Repræsentantskabsbeslutningen fra 2016 om en for-
øgelse af medlemskontingentet med 2,60 % gældende fra 2017 har også medvirket til at stabi-
lisere økonomien, der gennem flere år havde været under et stigende pres med et medlems-
kontingent, der ikke havde været øget siden 2010. 

Resultatopgørelse 2016-2018: 



År Budgetteret resultat i millioner kro-
ner (Etf) 

Årsresultat i millioner kroner (Etf) 

2016 -3.261.017 -4.520.729

2017 36.575 2.744.051 

2018 -8.676 -140.660

Formueopgørelse 2016-2018: 

Etf’s formue udgør med udgangen af 2018 knap 12 mio. kroner, og den ligger dermed tæt på 
det mål, HB tidligere har sat.  

HB er tilfreds med den økonomiske udvikling. Selvom prisudviklingen fortsat presser økono-
mien, fordi priserne kan stige mere end indtægterne, mener HB ikke, at der er grundlag for at 
foreslå en forhøjelse af medlemskontingentet. HB lægger således op til, at medlemskontingen-
tet fortsætter uændret de kommende 3 år. 

År Formue Etf 

2016 9.292.073 

2017 12.036.124 

2018 11.895.464 



Bilag 6A, Årsrapport 2016
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K

CVR-nr.: 19 12 11 19
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Politisk ledelse Tina Nør Langager, formand
Lotte Lagoni, næstformand
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Frederiksberggade 1
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Advokat LIND Advokataktieselskab
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LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og den politiske ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar –
31. december 2017 for Ergoterapeutforeningen. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de tilpasninger som foreningens særlige forhold tilsiger
samt anvendt regnskabspraksis som er beskrevet på side 20-22.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

København, den 11. april 2018

Direktion

________________________
Lars Møller

Politiske ledelse

________________________ ________________________
Tina Nør Langager
Formand

Lotte Lagoni
Næstformand
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LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING AF DE ØKONOMISKE KONTROLLANTER
Ergoterapeutforeningen er kommet ud af 2017 med et meget tilfredsstillende resultat. 

Der var budgetteret med et mindre overskud, som blev væsentlig større p.g.a., at der blev ført en
meget forsigtig økonomisk kurs. 

Det er positivt, at Ergoterapeutforeningen således har konsolideret sig rent økonomisk, men vi vil dog
pege på, at forbruget på TR området ligger langt under budget, hvilket vi tænker ikke er i
overensstemmelse med ETF’s klare målsætninger på og fremtidssikring af foreningen. Vi ser derfor
med tilfredshed på, at der er planer om i 2018 at planlægge flere aktiviteter på TR området end i 2017
og klar målsætning om bruge flere ressourcer på TR området.

Vi ser med stor tilfredshed på, at den aktuelle egenkapital ved udgangen af 2017 er øget i forhold til
udgangen af 2016, og at de kommende års økonomiske dispositioner med den besluttede
konsolideringsplan stabiliserer det økonomiske grundlag yderligere.

København, den 11. april 2018

________________________ ________________________
Mette Schrøder
Økonomisk kontrollant 

Susanne Stampe Nielsen 
Økonomisk kontrollant 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Ergoterapeutforeningen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ergoterapeutforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 20-22.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 20-22.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revi-sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse
budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 20-22. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 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 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 vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 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 revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

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

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
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 årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen 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 årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 11. april 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor



År Budgetteret resultat i millioner kro-
ner (Etf) 

Årsresultat i millioner kroner (Etf) 

2016 -3.261.017 -4.520.729

2017 36.575 2.744.051 

2018 -8.676 -140.660

Formueopgørelse 2016-2018: 

Etf’s formue udgør med udgangen af 2018 knap 12 mio. kroner, og den ligger dermed tæt på 
det mål, HB tidligere har sat.  

HB er tilfreds med den økonomiske udvikling. Selvom prisudviklingen fortsat presser økono-
mien, fordi priserne kan stige mere end indtægterne, mener HB ikke, at der er grundlag for at 
foreslå en forhøjelse af medlemskontingentet. HB lægger således op til, at medlemskontingen-
tet fortsætter uændret de kommende 3 år. 

År Formue Etf 

2016 9.292.073 

2017 12.036.124 

2018 11.895.464 



Bilag 6A, Årsrapport 2016
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LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og den politiske ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar –
31. december 2017 for Ergoterapeutforeningen. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de tilpasninger som foreningens særlige forhold tilsiger
samt anvendt regnskabspraksis som er beskrevet på side 20-22.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

København, den 11. april 2018

Direktion

________________________
Lars Møller

Politiske ledelse

________________________ ________________________
Tina Nør Langager
Formand

Lotte Lagoni
Næstformand
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LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING AF DE ØKONOMISKE KONTROLLANTER
Ergoterapeutforeningen er kommet ud af 2017 med et meget tilfredsstillende resultat. 

Der var budgetteret med et mindre overskud, som blev væsentlig større p.g.a., at der blev ført en
meget forsigtig økonomisk kurs. 

Det er positivt, at Ergoterapeutforeningen således har konsolideret sig rent økonomisk, men vi vil dog
pege på, at forbruget på TR området ligger langt under budget, hvilket vi tænker ikke er i
overensstemmelse med ETF’s klare målsætninger på og fremtidssikring af foreningen. Vi ser derfor
med tilfredshed på, at der er planer om i 2018 at planlægge flere aktiviteter på TR området end i 2017
og klar målsætning om bruge flere ressourcer på TR området.

Vi ser med stor tilfredshed på, at den aktuelle egenkapital ved udgangen af 2017 er øget i forhold til
udgangen af 2016, og at de kommende års økonomiske dispositioner med den besluttede
konsolideringsplan stabiliserer det økonomiske grundlag yderligere.

København, den 11. april 2018

________________________ ________________________
Mette Schrøder
Økonomisk kontrollant 

Susanne Stampe Nielsen 
Økonomisk kontrollant 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Ergoterapeutforeningen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ergoterapeutforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 20-22.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 20-22.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revi-sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse
budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 20-22. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 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 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 vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 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 revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

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

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
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 årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen 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 årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 11. april 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Overskuddet for 2017 er betydeligt større end forventet. Det skyldes dels en bevidst strategi om så vidt
muligt at reducere udgifterne dels forhold, som er udenfor Etf’s direkte indflydelse.

2016 resulterede i et ekstraordinært stort underskud begrundet i dels uforudsigelige udgifter dels i
nyanskaffelser blandet andet på IT-området m.v. Det medførte et stort træk på Etf’s egenkapital.
Ledelsen har derfor haft fokus på at reducere de samlede udgifter, uden at dette ville påvirke driften
negativt. Det har blandt andet betydet, at en midlertidig udvidelse af sekretariatets normering er
tilbageført til oprindeligt niveau, og at indkøb generelt er reduceret. Samlet set har det betydet, at
Etf’s egenkapital er forbedret med ca. 3 mio. kroner. Erfaringen viser, at det er af stor betydning, at
Etf til enhver tid har en egenkapital, der er af en sådan størrelse, at de naturlige udsving, der altid vil
være i økonomien, kan rummes samtidig med, at de politiske intentioner kan realiseres og driften kan
opretholdes. Resultatet for 2017 er et skridt i den retning. Sammenholdes dette med budgetter for
2018, kan Etf’s økonomi samlet set karakteriseres som velkonsolideret. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for
foreningens finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
Note 2017 2016 2017

kr. tkr. tkr.

Medlemskontingenter................................ 1 46.664.797 43.769 46.840
AKUT-midler (TR)..................................... 3.842.133 4.143 4.150
Annoncer og abonnementer......................... 1.028.630 886 971
Finansielle indtægter................................ 2 275.792 505 450
Diverse indtægter.................................... 134.549 283 70
Indtægter fra butikken.............................. 918 6 5

INDTÆGTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN...... 51.946.819 49.592 52.486

Resultat Ergoterapeutforeningens Konfliktfond. 4 54.229 1.961 0

INDTÆGTER I ALT.................................... 52.001.048 51.554 52.486

Organisatoriske omkostninger...................... 5 -2.301.181 -4.149 -2.349
Regioner................................................ 6 -2.863.872 -2.883 -3.324
Tillidsrepræsentanter................................ 7 -3.563.981 -3.604 -4.150
Fag og politik.......................................... 8 -497.816 -620 -628
Studerende og Studierejsefonden.................. -146.366 -173 -170
FNE'er, klubber og EFS............................... 9 -225.050 -46 -258
Fokusområder......................................... -17.284 -338 -250
Forhandling og løn.................................... 10 -1.100.095 -1.076 -1.470
Kommunikation....................................... 11 -2.486.487 -2.823 -2.682
IT........................................................ 12 -2.275.163 -4.707 -2.237
Projekter............................................... 13 -319.141 -803 -500
Kontingenter og støtte............................... 14 -1.849.175 -1.850 -1.898
Butikken................................................ -2.494 -6 -30
Personale.............................................. 15 -27.608.979 -27.221 -28.142
Administration........................................ 16 -3.888.755 -3.770 -4.349
Finansielle omkostninger............................ 3 -46.929 -12 -12

OMKOSTNINGER I ALT .............................. -49.192.768 -54.081 -52.449

RESULTAT FØR SKAT................................ 2.808.280 -2.527 37

Skat af årets resultat................................. -46.387 -32 0

ÅRETS RESULTAT..................................... 2.761.893 -2.559 37

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført af årets resultat........................... 2.761.893 -2.559 37

ÅRETS RESULTAT..................................... 2.761.893 -2.559 37
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2017 2016
kr. tkr.

Inventar................................................................... 18.299 36
Materielle anlægsaktiver.............................................. 17 18.299 36

Værdipapirer............................................................. 25.540.654 24.857
Finansielle anlægsaktiver............................................. 18 25.540.654 24.857

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 25.558.953 24.893

Varelager.................................................................. 176.335 180
Varebeholdninger....................................................... 176.335 180

Deposita................................................................... 1.146.668 1.157
Mellemregning Regioner og Grønland................................ 19 59.735 33
Tilgodehavender, kontingenter og abonnementer................. 20 581.582 300
Andre tilgodehavender.................................................. 364.755 24
Forudbetalte omkostninger............................................ 417.952 768
Tilgodehavende selskabsskat.......................................... 0 60
Tilgodehavender........................................................ 2.570.692 2.342

Likvide beholdninger .................................................. 21 8.981.239 7.398

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 11.728.266 9.920

AKTIVER................................................................... 37.287.219 34.813
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note 2017 2016
kr. tkr.

Egenkapital 1. januar................................................... 25.424.978 27.985
Overført overskud....................................................... 2.761.893 -2.560

EGENKAPITAL............................................................ 28.186.871 25.425

Anden gæld............................................................... 22 4.871.174 5.650
Periodeafgrænsningsposter............................................ 0 74
Praksispulje............................................................... 1.508.593 1.395
Forskningsfond........................................................... 726.008 404
Mellemregningskonto FNE/Klubber/EFS.............................. 23 1.994.186 1.865
Skyldig skat............................................................... 387 0
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 9.100.348 9.388

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 9.100.348 9.388

PASSIVER.................................................................. 37.287.219 34.813

Eventualposter mv. 24

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

2017 2016 Note
kr. tkr.

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

Medlemskontingenter 1
Medlemskontingenter brutto ....................... 47.918.021 45.796 48.113
Overførsel forskningsfond .......................... -626.612 -615 -637
Overførsel praksispulje.............................. -626.612 -614 -636
Overførsel konfliktfond.............................. 0 -798 0

46.664.797 43.769 46.840

Medlemskontingenter netto....................... 46.664.797 43.769 46.840

Antal medlemmer opgjort pr. oktober Antal Antal
Aktive...................................................................... 7.328 7.117
Studerende/pensionister............................................... 1.463 1.458
Passive..................................................................... 124 113
Øvrige...................................................................... 0 5

8.915 8.693

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017

kr. tkr. tkr.

Finansielle indtægter 2
Indtægter af værdipapirer.......................... 196.482 273 30
Urealiseret kursregulering af værdipapirer....... 56.482 212 420
Gebyrerindtægter.................................... 22.828 20 0

Finansielle indtægter i alt......................... 275.792 505 450

Finansielle omkostninger 3
Renteugifter bank.................................... 46.929 10 12
Urealiseret kursregulering af værdipapirer....... 0 2 0

Finansielle omkostninger i alt..................... 46.929 12 12
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NOTER

2017 2016 Note
kr. tkr.

Resultat Ergoterapeutforeningens Konfliktfond 4

Indtægter
Konfliktfondskontingent for året...................................... 0 797
Renteindtægt, bank..................................................... 0 3
Renteindtægt, værdipapirer........................................... 203.421 334
Aktieudbytte.............................................................. 46.183 56
Realiseret gevinst, værdipapirer...................................... 332.817 331
Urealiseret gevinst, værdipapirer..................................... 0 609
Valutakurs, gevinst...................................................... 759.111 0

1.341.532 2.130

Omkostninger
Revisionshonorar......................................................... -22.000 -33
Revisionshonorar vedr. tidl. år........................................ -7.750 0
Fee Core Capital......................................................... -120.834 -96
Renteudgifter, bank..................................................... -1.901 -5
Urealiseret tab, værdipapirer......................................... -1.134.818 0
Valutakurs, tab........................................................... 0 -35

-1.287.303 -169

Resultat Ergoterapeutforeningens Konfliktfond i alt............ 54.229 1.961

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017

kr. tkr. tkr.

Organisatoriske omkostninger 5

Landspolitikere
Honorarer mv.......................................... 1.734.730 2.904 1.766
Kurser, kontingenter, telefon mv.................. 125.197 69 89
Møder og transport................................... 106.460 91 110

1.966.387 3.064 1.965

HB og repræsentantskab
HB og repræsentantskab............................ 284.598 1.043 335

284.598 1.043 335

Udvalg
Udvalg.................................................. 50.196 42 49

Organisatoriske omkostninger i alt............... 2.301.181 4.149 2.349



13

NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

kr. tkr. tkr.

Regioner 6
Regioner, lønomkostninger.......................... 2.015.653 2.039 1.960
Regioner, husleje m.v................................ 182.641 187 196
Regioner, tilskud politiske møder mv............. 848.000 830 848
Grønland............................................... 17.033 42 53
Øvrige udgifter, regionerne......................... 4.471 7 267

3.067.798 3.105 3.324

Regionernes årsresultat.............................. -210.288 -208 0
Grønlands overskydende kapital................... 6.362 -14 0

-203.926 -222 0

Regioner i alt......................................... 2.863.872 2.883 3.324

Tillidsrepræsentanter 7
Regionsmøder......................................... 521.958 564 551
TR-kurser............................................... 2.484.756 2.470 3.555
Materialer.............................................. 13.243 20 44
Lønomkostninger (dækningsbidrag)................ 544.024 550 0

Tillidsrepræsentanter i alt......................... 3.563.981 3.604 4.150

Fag og politik 8
Uddannelse og forskning............................. 219.477 204 220
Registrering og dokumentation..................... 15.825 16 30
Kvalitetsudvikling..................................... 24.035 35 34
Rehabilitering......................................... 18.747 71 116
Rehab messe........................................... 0 162 0
Ergo' 15 faglig konference........................... 10.304 1 35
Internationale aktiviteter........................... 8.703 8 0
Rekruttering og fastholdelse af medlemmer..... 0 0 15
Folkemødet Bornholm................................ 140.958 81 150
Litteratur, konferencer, møde og
transportomkostninger............................... 59.767 40 8
Faglige projekter..................................... 0 2 20

Fag og politik i alt................................... 497.816 620 628
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

kr. tkr. tkr.

FNE'er, klubber og EFS 9
FNE tilskud............................................. 18.000 18 30
EFS tilskud............................................. 150.000 135 150
Klubtilskud............................................. 57.050 56 56
Afholdte udgifter..................................... 0 12 22
Nedlæggelse EFS-hjælpemidler.................... 0 -113 0
Nedlæggelse klub, udviklingsterapeuter.......... 0 -32 0
Nedlæggelse FNE Reumatologi..................... 0 -30 0

FNE'er, klubber og EFS i alt........................ 225.050 46 258

Forhandling og løn 10
Regionale forhandlinger (mødeudgifter og
transport).............................................. 21.107 24 33
Centrale forhandlinger (møder, materialer
m.v.).................................................... 63.087 32 77
Afskedigelsessager.................................... 6.912 16 12
Det statslige og private område.................... 5.413 16 20
Arbejdsmiljøområdet................................ 373.242 282 453
Fælles faglige aktiviteter, SHK..................... 13.592 3 30
Ekstern juridisk bistand.............................. 72.063 47 50
Rådgivning om arbejdsskadesager................. 304.768 304 250
Ledere.................................................. 86.071 132 300
Freelancere og privatpraksisområdet............. 0 24 3
Møde- og transportudgifter......................... 153.840 196 205
PP-messe............................................... 0 0 12
Medlemsdebat OK 15................................. 0 0 25

Forhandling og løn i alt............................. 1.100.095 1.076 1.470
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

Kommunikation 11

PR
PR....................................................... 226.835 193 206

226.835 193 206

Fagbladet
Annoncer, ekspedition mv........................... 641.726 583 597
Tryk..................................................... 595.310 661 642
Honorar, artikler, fotos, udvikling m.v............ 708.211 801 901

1.945.247 2.045 2.140

Ergoterapeutforeningen, on-line medier
ETF website............................................ 159.723 153 150
Kontingenter, mødeudgifter, transport, kurser
mv....................................................... 27.195 71 86
Medieuvikling.......................................... 127.487 361 100

314.405 585 336

Kommunikation i alt................................. 2.486.487 2.823 2.682

IT 12
Ergoterapeutforeningens datanet.................. 337.464 319 250
Systemudvikling....................................... 328.169 2.344 290
Software............................................... 450.206 451 581
Hardware og småanskaffelser ...................... 238.660 683 306
Serviceaftaler......................................... 504.274 485 426
Telefoni................................................ 339.413 345 299
Forbrugsstoffer........................................ 68.384 65 70
Møde og transport.................................... 8.593 15 15

IT i alt.................................................. 2.275.163 4.707 2.237

Projekter 13
Strategisk pulje....................................... 319.141 803 500

319.141 803 500
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

kr. tkr. tkr.

Kontingenter og støtte 14
Kontingent FTF........................................ 1.242.127 1.216 1.252
Kontingent SHK........................................ 336.279 357 368
Kontingent CO10...................................... 69.020 71 73
Kontingent PPK........................................ 0 23 0
Kontingent Cotec..................................... 33.543 34 35
Kontingent WFOT..................................... 99.063 63 65
Kontingent patientorganisationer.................. 7.810 5 5
Støtte solidaritetsformål............................ 17.350 25 20
Kontingent og støttekontingent andre............ 43.983 56 57
PPK Kontingent........................................ 0 0 23

Kontingenter og støtte i alt........................ 1.849.175 1.850 1.898

Personale 15
Lønomkostninger...................................... 26.322.362 25.714 27.147
Personaleomkostninger.............................. 1.286.617 1.507 995

Personale i alt........................................ 27.608.979 27.221 28.142

Administration 16
Huslejeomkostninger................................. 2.864.806 2.769 3.132
Forsikringer............................................ 101.360 95 97
Småanskaffelser....................................... 21.400 166 125
Kurverter, brevpapir BRUG 3....................... 103.993 103 105
Kontorartikler, PR-materiale, porto............... 339.132 184 350
Revision................................................ 82.500 82 140
Anden regnskabsmæssig assistance................ 25.250 9 0
Regnskabsmæssig assistance vedr. tidl. år....... 87.595 0 0
Økonomiske kontrollanter........................... 7.895 0 3
Inkassoomkostninger................................. 965 12 10
Gebyrer mv............................................ 222.005 222 234
Afskrivninger.......................................... 18.319 86 118
Flytteomkostninger................................... 0 35 0
Regulering til hensættelse til tab på debitorer.. 0 1 10
Repræsentation, gaver.............................. 13.535 6 7
Konsulentbistand..................................... 0 0 18

Administration i alt.................................. 3.888.755 3.770 4.349
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver 17

Driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. januar 2017.................................................................... 852.326
Tilgang........................................................................................ 0
Afgang........................................................................................ -14.231
Kostpris 31. december 2017............................................................. 838.095

Afskrivninger 1. januar 2017.............................................................. 815.707
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver................................. -14.231
Årets afskrivninger ......................................................................... 18.319
Afskrivninger 31. december 2017...................................................... 819.795

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017........................................ 18.300

Finansielle anlægsaktiver 18

Andre

værdi-

papirer

Kostpris 1. januar 2017.................................................................... 25.287.066
Tilgang........................................................................................ 7.300.290
Afgang........................................................................................ -5.872.598
Kostpris 31. december 2017............................................................. 26.714.758

Nedskrivning 1. januar 2017............................................................... -429.585
Årets nedskrivning.......................................................................... -744.519
Nedskrivninger 31. december 2017.................................................... -1.174.104

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017........................................ 25.540.654

2017 2016
kr. tkr.

Mellemregning Regioner og Grønland 19
Mellemregning Grønland................................................ -8.012 -4
Mellemregning MIDT-NORD............................................. 14.169 2
Mellemregning SYD...................................................... 39.122 13
Mellemregning ØST...................................................... 14.456 22

59.735 33
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NOTER

2017 2016 Note
kr. tkr.

Tilgodehavender, kontingenter og abonnementer 20
Samlekonto kontingenter............................................... 187.975 219
Samlekonto, øvrige tilgodehavender................................. 393.607 81

581.582 300

Likvide beholdninger 21
Danske Bank.............................................................. 7.248.927 6.612
Nordea Bank.............................................................. 1.732.312 786

8.981.239 7.398

Anden gæld 22
Moms....................................................................... 29.556 74
Skyldig ATP............................................................... 34.753 38
Feriepengeforpligtelse.................................................. 3.234.292 2.473
Skyldige omkostninger.................................................. 121.849 499
Skyldig lønsumsafgift.................................................... 374.738 394
Samlekonto kreditorer.................................................. 949.029 2.128
Studierejsefonden....................................................... 122.804 39
Personalekassen.......................................................... 4.153 5

4.871.174 5.650

Mellemregningskonto FNE/Klubber/EFS 23
Mellemregning Klub kliniske undervisere............................ 17.969 54
Mellemregning Klubben af ergoterapilærere........................ 18.223 13
Mellemregning Klub Arbejdstilsynet.................................. 150.301 185
Mellemregning FNE AMPS............................................... 196.602 177
Mellemregning FNE Ergoterapi i Arb.rehabilitering................ 15.285 6
Mellemregning FNE Ergoterapi og Sundhedsfremme............... 25.235 30
Mellemregning EFS for Psykiatri og Psykosoc. Rehab.............. 73.372 56
Mellemregning Etf's selskab for ledere............................... 122.803 90
Mellemregning EFS for Håndterapi.................................... 225.401 189
Mellemregning EFS for Forskning...................................... 66.626 63
Mellemregning EFS for Geriatri........................................ 109.000 102
Mellemregning EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv..................... 148.812 175
Mellemregning EFS Neurorehabilitering.............................. 327.029 267
Mellemregning EFS Børn og Unge...................................... 313.892 296
Mellemregning EFS Dysfagi............................................. 115.029 106
Mellemregning Klub Privatpraktiserende............................ 18.560 29
Mellemregning EFS Lungerehabilitering.............................. 26.426 27
Mellemregning EFS Kræft og Palliation............................... 23.621 0

1.994.186 1.865
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NOTER

Note

Eventualposter mv. 24
Lejemål i Nørre Voldgade er uopsigeligt til den 1. juli 2024, fopligtelsen udgør pr.
statusdagen tkr. 17.926.

Regionernes regnskab 2017
Driftstilskud Politiske møder Aktiviteter I alt

Region SYD......................... 235.590 -95.083 -52.558 87.949
Region ØST......................... 260.760 -90.777 -163.806 6.177
Region MIDT-NORD................ 350.160 -80.241 -153.756 116.163

846.510 -266.101 -370.120 210.289



20

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ergoterapeutforeningen for 2017 er aflagt i overensstemmelse med de tilpasninger
som foreningens særlige forhold tilsiger samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant ef-fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter 
Indtægter ved kontingentopkrævning samt øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
indtægterne vedrører regnskabsåret. Indtægterne indregnes ekskl. eventuel moms.

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til faglige aktiviteter, udgivelse af blad, lokaler, administration,
tab på debitorer, lønninger m.v.

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

inventar................................................................ 3-5 år 0 % af kostpris

Aktiver med en kostpris på under 50 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede investeringsforeningsbeviser.
Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs på balancedagen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke
måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes
ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år. 



22

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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  Bilag 6G, Investering af Etf’s formue 
  

   
 

 
 
Investering af Etf’s og Konfliktfondens formuer  
 
Investering og formuepleje af Etf’s penge er hidtil blevet varetaget af to forvaltere. Fremadrettet vil Etf’s 
formue blive forvaltet af Gudme Raaschou, som er en del af vor nye bankforbindelse, Lån & Spar Bank. Hid-
til har Danske Capital varetaget den opgave. Konfliktfondens formue forvaltes fortsat af Core Capital. 
 
Når vi har to forskellige forvaltere, skyldes det, at vi gerne vil kunne sammenligne, så vi senere kan tage stil-
ling til, om vi skal samle alle investeringer hos én forvalter. Den slags skal imidlertid ses over flere år, fordi 
der som bekendt kan være store udsving fra år til år. Indtil videre har vi derfor to formueforvaltere. 
 
Det er Etf selv, der fastlægger den risikoprofil, vores penge skal forvaltes under. Vi har den samme profil 
hos begge forvaltere. Vi har valgt at lægge en forsigtig kurs, hvor hovedvægten er baseret på investeringer i 
obligationer. Udbyttet på aktier er typisk større. Men det er risikoen også. Den risiko vil vi ikke løbe med 
vores penge. Vi vil hellere have en lavere forrentning end en usikkerhed om et potentielt større udbytte.  
Det gælder også for begge forvaltere, at vores penge skal investeres efter stramme etiske retningslinjer. 

Begge forvaltere lever op til retningslinjerne. Det betyder blandt andet, at vi ikke investerer i tobak, våben 

og lignende. Vi investerer heller ikke i projekter, hvori der f.eks. indgår børnearbejde. Men vi er i sagens na-

tur altid afhængige af, at de projekter, der konkret investeres i, også lever op til retningslinjerne. Vi har ikke 

mulighed for selv at følge hver en krone, der investeres. Men vores erfaringer med begge forvaltere er 

gode, og vi har grund til at tro, at de altid efterlever retningslinjerne. 

I bilag H ses en præsentation af Gudme Raaschou. Gudme Raaschou arbejder sammen med andre organisa-

tioner der ligner Etf, og har således stor erfaring med at håndtere etiske regelsæt der svarer til Etf’s. 

I præsentationen har Gudme Raaschou desuden udarbejdet en analyse af vores investeringer, baseret på 

den aktuelle risikoprofil, samt illustreret hvorledes en lidt formindsket, hhv. en lidt forøget risiko vil have 

indflydelse på afkastet af vores formue. 

Analysen viser bl.a. at hvis risikoniveauet øges, kan det ikke forventes at afkast øges med samme stignings-

takt, men at der er mulighed for mindre justeringer uden at tilsidesætte de retningslinjer vi har anlagt. 

Analysens hovedkonklusion er således at vores nuværende investerings- og risikoprofil er fornuftig. 
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Agenda

� Kort om Gudme Raaschou

� Afkast og risiko hænger sammen

� Porteføljen og rammerne

� Scenarier

� De finansielle markeder og økonomien

� Eventuelt
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JP Morgan Asset Mgmt. (‘13)
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Henrik Qvistgaard
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Ledelse

Kunder Middle office

Lån & Spar Bank A/S

Anden adm.
Invest Administration A/S

Depotafdeling i Lån & Spar Bank

Niels H. Antonsen (‘92, ‘92)

Aktivallokering (AA)

Compliance

Eksterne rådgivere
Muzinich & Co. (‘15)
(Emerging Markets Debt)

Post Advisory Group (‘06)
(US High Yield)

Robeco (‘14)
(EU High Yield)

Organisation: Erfarent team
Flad og operationel organisation

Muzinich & Co. (‘15)
(Bank Loans)

I parenteser: (ansat i industrien, ansat i Gudme) og år for etablering af eksterne samarbejdsaftaler. 
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Gudme Raaschou
Finansiel rådgivning – siden 1925

1985

Gudme Raaschou 
etablerer kapitalforvaltning

1998

HSH Nordbank køber 
Gudme Raaschou

2006

3C Holding køber 
ejendomsaktiviteter og 
kapitalforvaltningen og 
rettighederne til Gudme 
Raaschou-brandet

2009

Lån & Spar Bank A/S køber Gudme Raaschou Asset Management 
som bankens afdeling for kapitalforvaltning.

Facts om Lån & Spar Bank – 2018 Årsrapport

Basisindtjening på 208 mio. kr.
Udlån på 13 mia. kr. Indlån på 19 mia. kr.
EK-forrentning efter skat på 9,0%
Nedskrivningsprocent på 0,1%
75.000+ kunder, 21 rådgivningscentre, 400+ medarbejdere

Maj 7, 1925
Niels Gudme Blicher 
Raaschou etablerer 
børsmæglerselskabet 
”Gudme Raaschou”

1960’erne
Udvidelse af forretningen, 
via traditionel
børsmæglervirksomhed
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� Vores kunder er primært professionelle / institutionelle kunder.

� Vores vision er at sætte høje standarder for vores kunder. Det fordrer gennemprøvede investeringsprocesser, 

risikostyring, tidssvarende IT-systemer og en professionel rapportering via en personlig rådgivning for at give 

vores kunder den bedst muligt finansielle sparring. 

� Vi arbejder for langsigtede kundeforhold. En tredjedel af vores kunder har været hos os i mere end 10 år. 

� Vi forvalter ikke Lån & Spar Banks egne midler.

Udvalgte kundereferencer
Foreninger og forbund

BUPL, Danmarks Lærerforening, Politiforbundet, 
Forsikringsforbundet, Dansk Jernbaneforbund, Dansk 
Psykolog Forening, Den Danske Præsteforening, Lærernes 
A-kasse, Min A-kasse, Dansk Sygeplejeråd, Dansk 
Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, 
Malerforbundet, Teknisk Landsforbund, Dansk 
Socialrådgiverforening, Skolelederforeningen, Dansk Røde 
Kors og en række boligforeninger

Pensionskasser

Lærernes Pension, PBU 

Virksomheder og fonde

Aarhus Havn, Velux Fondene, Vestforbrænding, SK Varme og 
en række almennyttige og erhvervsdrivende fonde

Forsikring og Finans

Lærerstandens Brandforsikring, GF Forsikring, Østifternes 
Forsikring og en række lokale pengeinstitutter

Kommuner og regioner 

Egedal, Helsingør, Fredensborg, Hvidovre, Hørsholm, 
Skanderborg og Region Sjælland

Vores kunder
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Investeringsfilosofi og -processer
� Vi har fokus på kapitalbevarelse gennem robuste porteføljer, der klarer sig bedst i flest mulige scenarier. 

� Vores investeringsproces og –strategi har været igennem flere markedscyklusser og er derfor gennemprøvet og 

veldokumenteret med afkast. 

Risikostyring
� En vigtig disciplin i kapitalforvaltningen er i høj grad risikostyring.

� De investeringsmæssige rammer angiver investors appetit på risiko. Vi omregner rammerne til en ”Value-at-Risk”, 

der er pejlemærket i den daglige risikostyring.

Performance
� Vores fokus på kapitalbevarelse betyder, at vi har leveret attraktive, risiko-justerede afkast til vores kunder.

Ansvarlige investeringer
� Vi investerer etisk korrekt og ansvarligt jf. FN's retningslinjer. Vi fravælger selskaber, der ikke overholder 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, er miljøsyndere eller ikke overholder internationale konventioner. 

Derudover investerer vi ikke i tobak og kontroversielle våben samt tilvalg/fravalg af den fossile sektor.

� Vi foretager heller ikke "aktieudlån” (aktieudlån var en direkte kilde til udbytteskat-skandalen).

Vores investeringskoncept
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Aktivallokering – 3 niveauer

Bidrag til performanceDisponering af tid

Taktisk 
Aktivallokering

Strategisk 
Aktivallokering

Operationel
Aktivallokering
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Aktier

Emerging Markets Corp. Bonds
Muzinich & Co.

European High Yield Bonds
Robeco

US High Yield Bonds
Post Advisory Group

Danske aktier

Europæiske aktier   

Globale aktier

Emerging Markets Aktier
JP Morgan Asset Management

KreditObligationer

Aktiv Allokering (SAA, TAA og OAA)

Banklån
Muzinich & Co.

Private Debt
Muzinich & Co.

Produkter
� Vi har en fuld palette af klassiske long-only produkter. Ingen gearede investeringer og ingen aktieudlån. 

� Vi samarbejder med internationale kapitalforvaltere, hvor vi ikke besidder intern ekspertise.

� Alle investeringer er pt. underlagt etiske retningslinjer og i overensstemmelse med internationale konventioner.

Danske obligationer



Risikomærkning af fonde



Risikomærkning af fonde



Afkast og risiko hænger sammen



Aktivfordeling i de 3 porteføljer
Portefølje Lavere ris iko A ktue l pf . H ø je re  ris iko

Globale aktier 6% 10% 15%

Aktier i alt 6% 10% 15%

Danske Obligationer 59% 49% 47%

Danske Obligationer i alt 59% 49% 47%

Vækstlande erhvervsobligationer 2% 2% 2%

Investmentgrade erhvervsobligationer 23% 23% 16%

High yield-erhvervsobligationer 10% 16% 20%

Erhvervsobligationer i alt 35% 41% 38%

Risiko og horisont

Årlige udsving (2 std.afvigelser) 4,5% 5,4% 6,4%

Implicit horisont 2 år 2 år 2 år Afkast udsving med 95% sandsynlighed

Risikojusteret afkast

Det årlige risikojusterede afkast forventes at ligge i nedenstående interval, 

hvor det næste års risikojusterede afkast svarer til middelværdien:

Øvre grænse, m. 95% sandsynlighed 5,3% 6,5% 7,8%

Risikojusteret afkast, næste 12m 0,9% 1,2% 1,5%

Nedre grænse, m. 95% sandsynlighed -3,5% -4,1% -4,8%

Det årlige udsving viser, hvor meget porteføljens risiko kan fo rventes at være større eller mindre end porteføljens gens. årlige afkast. Det årlige udsving beregnes som 2 gange standardafvigelsen.

Den implicitte horisont angiver længden på en investering, der for alle historiske perioder af denne længde har givet positivt afkast.

Den implicitte horisont måles fra 31-12-2008 og frem, og det indregnes at perioderne ikke nødvendigvis svarer til hele kalenderår.

Histo riske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og ved specielle markedssituationer kan porteføljeafkastet ligge uden fo r afkastintervallet og den implicitte horisont kan ændres.
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Afkast og Risiko hænger sammen - historisk
Historisk afkast ved rebalancering hver 6. måned Historiske nøgletal ved rebalancering hver 6. måned

Portefølje nr. Lavere ris iko A ktuel pf . H ø jere ris iko Portefølje nr. Lavere ris iko A ktuel pf . H ø je re ris iko

2008 -1,9% -5,9% -8,7% Positive årlige perioder 10 9 9

2009 18,0% 23,0% 26,4% Negative årlige perioder 1 2 2

2010 7,4% 8,7% 9,9%

2011 4,3% 3,5% 3,1% Største årlige afkast 18,0% 23,0% 26,4%

2012 9,6% 11,4% 12,2% Gennemsnitlige årlige afkast 5,3% 5,9% 6,5%

2013 3,2% 4,6% 5,9% Mindste årlige afkast -1,9% -5,9% -8,7%

2014 6,8% 7,4% 8,0%

2015 0,6% 1,2% 1,9%

2016 5,7% 6,2% 6,7%

2017 4,3% 4,6% 5,0%

2018 0,1% -0,3% -0,5%

Afkast 2019 (ultimo juli) 5,5% 6,6% 7,5%

Historisk værdiudvikling ved rebalancering hver 6. måned Historisk værdiudvikling for aktivklasser

Pengemarkedsrenten er på basis af data fra Cibor 1 mdr, og danske obligationer beregnes som et aftagende gennemsnit af Effas 1-10 og Nykredit Realkreditindeks.

Porteføljerne rebalancers tilbage til den viste allokering med seks måneders mellemrum, hvor der tages højde for handelsomkostninger.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og porteføljens fremtidige afkast kan derfor være anderledes end det historiske. Rebalanceringer med andre intervaller end hver 6. måned,

kan give anderledes resultater.
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Aktuelle temaer på de finansielle markeder
Makro

� Generelt går det godt i verdensøkonomien. Verdensøkonomien er i vækst, om end den bevæger sig ind i den sen-
cykliske fase. Forbrugertilliden er generelt relativt høj bl.a. pga. lav ledighed.

� Risikoen for at handelsforhandlingerne  mellem USA og Kina samt BREXIT vil ramme den globale vækst er stigende og 
bekymrer både investorer og centralbanker.

Pengepolitik

� Inflationen er fortsat relativt lav, det økonomiske opsving og den lave arbejdsløshed taget i betragtning. 

� Både ECB og den amerikanske centralbank, FED, er vendt rundt på en tallerken. Der er nu pengepolitiske lempelser på 
vej. FED nedsatte renten med 0,25 pct i juli – første rentenedsættelse i mere end 10 år. ECB har annonceret en ny 
lempelsespakke i september, hvor både en genoptagelse af opkøbsprogrammet samt rentenedsættelser er på 
dagsordenen. 

Geopolitik

� Politik er altid en risikofaktor. Handelskrig, BREXIT, Iran og Italiensk politik og økonomi er usikkerhedsfaktorer, som kan 
påvirke markedet. Hvor længe varer handelskrigen? Den er et tveægget sværd – også for Trump, der dog kan have en 
politisk interesse til at bevare kaos og lægge pres på FED indtil vi kommer tættere på præsidentvalget i 2020.

Aktier – Kredit - Obligationer

� ”Guldlok-scenariet” er positivt for aktierne, dvs. positiv vækst uden overophedning og centralbanker, der ikke kvæler 
opsvinget med renteforhøjelser. Aktier nyder også godt af, at alternativ-afkastet er lavt; dvs. investorerne accepterer 
lavere nominelle afkast på aktier som følge de lave (negative) renter.

� Udenlandsk køb af dansk realkredit stabiliseret, men de er fortsat stor-aftagere af udsteder-serierne, Japanske investorer 
mest aktive, på længere sigt kan ejerandelen være en risiko.  
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Solid økonomi, men aftagende optimisme
- Politik, BREXIT og Trump vs. Kina sætter sig nu for alvor i tillidsindeksene 

PMI Manufacturing 2018 2019

Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mar Apr Maj Jun Jul
Global 54,8 53,3 53,8 54 54,2 53,7 53,4 52,8 53 53,1 52,7 52,1 52,6 52,7 52,2 51,2 51,2

Developed 54,8 55,1 54,7 54,4 54 53,8 53,6 53,2 52,8 52,3 51,8 50,4 49,9 50,2 49,2 48,9 48,6
Emerging 51,3 51,3 51,1 51,2 51 50,8 50,3 50,5 50,7 50,2 49,5 50,6 51 50,5 50,4 49,9 50,1

Eurozone 56,6 56,2 55,5 54,9 55,1 54,6 53,2 52 51,8 51,4 50,5 49,3 47,5 47,9 47,7 47,6 46,5
Frankrig 53,7 53,8 54,4 52,5 53,3 53,5 52,5 51,2 50,8 49,7 51,2 51,5 49,7 50 50,6 51,9 49,7
Tyskland 58,2 58,1 56,9 55,9 56,9 55,9 53,7 52,2 51,8 51,5 49,7 47,6 44,1 44,4 44,3 45 43,2
Italien 55,1 53,5 52,7 53,3 51,5 50,1 50 49,2 48,6 49,2 47,8 47,7 47,4 49,1 49,7 48,4 48,5
Spanien 54,8 54,4 53,4 53,4 52,9 53 51,4 51,8 52,6 51,1 52,4 49,9 50,9 51,8 50,1 47,9 48,2

UK 54,8 53,8 54,3 54 53,9 52,9 53,7 51,1 53,3 54,3 52,8 52,1 55,1 53,1 49,4 48 48
USA 55,6 56,5 56,4 55,4 55,3 54,7 55,6 55,7 55,3 53,8 54,9 53 52,4 52,6 50,5 50,6 50,4

Japan 53,1 53,8 52,8 53 52,3 52,5 52,5 52,9 52,2 52,6 50,3 48,9 49,2 50,2 49,8 49,3 49,4
Brasilien 53,4 52,3 50,7 49,8 50,5 51,1 50,9 51,1 52,7 52,6 52,7 53,4 52,8 51,5 50,2 51 49,9
Rusland 50,6 51,3 49,8 49,5 48,1 48,9 50 51,3 52,6 51,7 50,9 50,1 52,8 51,8 49,8 48,6 49,3
Indien 51 51,6 51,2 53,1 52,3 51,7 52,2 53,1 54 53,2 53,9 54,3 52,6 51,8 52,7 52,1 52,5
Kina 51 51,1 51,1 51 50,8 50,6 50 50,1 50,2 49,7 48,3 49,9 50,8 50,2 50,2 49,4 49,9

Korea 49,1 48,4 48,9 49,8 48,3 49,9 51,3 51 48,6 49,8 48,3 47,2 48,8 50,2 48,4 47,5 47,3
Taiwan 55,3 54,8 53,4 54,5 53,1 53 50,8 48,7 48,4 47,7 47,5 46,3 49 48,2 48,4 45,5 48,1

PMI Service 2018 2019

Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mar Apr Maj Jun Jul
Global 54,8 53,2 53,8 54,3 54,6 54 53,5 52,9 53,4 53,7 53 52,6 53,3 53,7 52,7 51,6 51,9

Developed 55,3 53,4 54,2 54,9 55,3 54,4 54,1 53,2 53,9 53,7 52,8 52,5 53,7 53,7 52,6 51,5 52
Emerging 53,5 52,5 52,6 52,5 52,6 52,8 51,7 52,1 51,9 53,8 53,6 52,9 52,1 53,7 53,2 51,7 51,5

Eurozone 56,2 54,9 54,7 53,8 55,2 54,2 54,4 54,7 53,7 53,4 51,2 51,2 52,8 53,3 52,8 52,9 53,6
Frankrig 57,4 56,9 57,4 54,3 55,9 54,9 55,4 54,8 55,3 55,1 49 47,8 50,2 49,1 50,5 51,5 52,9
Tyskland 55,3 53,9 53 52,1 54,5 54,1 55 55,9 54,7 53,3 51,8 53 55,3 55,4 55,7 55,4 55,8
Italien 55 52,6 52,6 53,1 54,3 54 52,6 53,3 49,2 50,3 50,5 49,7 50,4 53,1 50,4 50 50,5

UK 54,8 53,2 53,8 54,3 54,6 54 53,5 52,9 53,4 53,7 53 52,6 53,3 53,7 52,7 51,6 51,9
USA 55,9 54 54,6 56,8 56,5 56 54,8 53,5 54,8 54,7 54,4 54,2 56 55,3 53 50,9 51,5

Japan 51,7 50,9 52,5 51 51,4 51,3 51,5 50,2 52,4 52,3 51 51,6 52,3 52 51,8 51,7 51,9

50      
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Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Gudme Raaschou Asset Management, udelukkende med henblik på at orientere 

investorer og andre interesserede.  Materialet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe 

eller sælge, og Gudme Raaschou Asset Management påtager sig intet ansvar for transaktioner foretaget på baggrund af 

materialet.

Information, beregninger, vurderinger, skøn og forventninger i dette materiale træder ikke i stedet for læserens eget 

skøn over, hvorledes der bør disponeres. Gudme Raaschou Asset Managements vurderinger i materialet kan ændres 

uden varsel. Gudme Raaschou Asset Management har forsøgt at sikre sig, at information i dette materiale er korrekt og 

retvisende. Gudme Raaschou Asset Management påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for materialets nøjagtighed 

og fuldkommenhed.

Det skal fremhæves, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Kursværdierne på 

investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne.

Materialet er beskyttet af lov om ophavsret, hvorfor dette materiale eller dele heraf ikke må gengives uden tilladelse 

fra Gudme Raaschou Asset Management.



Investeringsforeningen Danske Invest

Euro Investment Grade-Obligationer KL
DK0060448751

Faktaark | 31. oktober 2016

Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på
virksomhedsobligationer udstedt i EUR med høj kreditkvalitet. Du får normalt
udbytte hvert forår. 

Investeringspolitik
Investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt i EUR, men op til 25% af
formuen kan investeres i obligationer udstedt i USD, CAD, JPY, GBP, CHF, DKK,
SEK, NOK eller ISK. 

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne
påvirker derfor ikke afkastet.

Afdelingen kan kun købe obligationer, der af de officielle ratingbureauer vurderes
til Baa3/BBB- eller højere, dvs. obligationer med høj kreditkvalitet. 

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år. 

Afkast i perioden: 30.09.2011 - 30.09.2016

Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.

Årlige afkast pr. 30.09.2016, %

Årlige afkast pr. 30.09.2016

 2011 2012 2013 2014 2015 i år
Produkt, % 0,3 15,8 4,0 8,3 -1,3 6,0
Benchmark, % 0,6 13,9 2,4 8,2 -1,1 6,0
Udbytte 0,00 0,00 3,40 6,00 8,50 4,30

Afkast pr. 30.09.2016

 1 mdr. 3 mdr. 1 år 3 år 5 år
Produkt, % -0,1 2,1 7,3 15,3 39,1
Benchmark, % -0,1 1,9 7,4 14,6 34,2

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger 0,84%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 0,92%
Max. indtrædelsesomkostninger 0,25%
Max. udtrædelsesomkostning 0,25%
Resultatbetinget honorar (performance fee) 0,00%

Rådgiver

Navn:
Andreas Dankel & team
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
19

10 største investeringer pr. 31.08.2016 *)

Investering Vægt
6,00 Gas Natural Capital Markets 27/1-12/2020 2,0%
2,0 Anheuser-Busch Inbev Sa 29/3-2016/2028 1,8%
2,5 Goldman Sachs Group 18/10-2014/2021 1,4%
0,75 Volkswagen Fin. Serv. Ag 14/10-2015/2021 1,3%
Enelim 1 3/8 06/01/26 1,3%
1,125 Autostrade Per I'Italia 4/11-2015/2021 1,3%
1,25 Bmw Finance Nv 5/9-2014/2022 1,2%
4,625 Tvo Emtn 4/2-2012/2019 1,2%
3,625 Bord Gais Eireann 4/12-2012/2017 1,1%
0,375 Teva Pharm Fnc 25/07-2016/2020 1,1%

*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Varighed pr. 31.08.2016, %

Risikoindikator

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.

Risikoindikatorer for perioden 30.09.2011 - 30.09.2016

Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,83
Sharpe Ratio 1,65
Volatilitet 4,07
Tracking Error  0,56
Information Ratio  1,31

Stamdata

Fondskode DK0060448751
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB.

Indekset er hedget til DKK
Website www.danskeinvest.dk
Domicil Danmark
Beviserne udstedt i DKK
Formue (mio.), 27.10.2016, DKK 1.157,6
Indre værdi, 27.10.2016 112,32
Korrigeret varighed, 30.09.2016 5,29
Effektiv rente, 30.09.2016 1,01
Morningstar Rating™

Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Side 1 af 1. Senest opdateret 2016-10-31

Skan QR-koden og læs mere

om produktet samt de seneste

nyheder.

75.1736.01.07.35



Investeringsforeningen Danske Invest Engros

Danske Obligationer Absolut KL
DK0060158673

Faktaark | 31. oktober 2016

Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet med denne afdeling er at opnå det bedst mulige afkast indenfor de givne
risikorammer. Du får normalt udbytte hvert forår og efterår.

Investeringspolitik
Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner noteret på Nasdaq
Copenhagen.

Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed)
tilstræbes at være på maksimalt 6 år.

Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer
i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten
ændrer sig.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år. 

Afkast i perioden: 30.09.2011 - 30.09.2016

Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.

Årlige afkast pr. 30.09.2016, %

Årlige afkast pr. 30.09.2016

 2011 2012 2013 2014 2015 i år
Produkt, % 4,7 4,3 1,3 3,1 -0,6 2,8
Udbytte 3,25 2,25 2,60 2,30 2,30 1,60

Afkast pr. 30.09.2016

 1 mdr. 3 mdr. 1 år 3 år 5 år
Produkt, % 0,3 0,7 3,3 6,3 12,7

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger 0,15%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 0,18%
Max. indtrædelsesomkostninger 0,10%
Max. udtrædelsesomkostning 0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee) 0,00%

Rådgiver

Navn:
Ane Blicher
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
First Vice President
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
33

10 største investeringer pr. 31.08.2016 *)

Investering Vægt
Nykredit Var. 43d Cf Oa 2038 3,9%
2,00 Nordea Annuitetslån 2037 3,6%
2,00 Danmarks Skibskredit (Ink) St Jan 2019 3,6%
Nykredit Var 22h F6h 2026 Rf 3,6%
2,00 Realkredit Danmark 22s.S 2037 3,4%
1,50 Brfkredit 111.E 2037 3,2%
3,50 Realkredit Danmark 27s.S.Oa 2044 2,9%
3,00 Nykredit 01e A 2044 2,5%
2,00 Nordea (Ink) Okt Rf 2020 2,5%
2,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2016 2,1%

*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Varighed pr. 31.08.2016, %

Risikoindikator

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.

Risikoindikatorer for perioden 30.09.2011 - 30.09.2016

Gennemsnitligt årligt afkast, % 2,42
Sharpe Ratio 1,87
Volatilitet 1,31

Stamdata

Fondskode DK0060158673
Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
Domicil Danmark
Beviserne udstedt i DKK
Formue (mio.), 27.10.2016, DKK 8.543,1
Indre værdi, 27.10.2016 104,58
Korrigeret varighed, 30.09.2016 2,40
Effektiv rente, 30.09.2016 0,82

Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Senest opdateret 2016-10-31 Side 1 af 1

66.3043.01.06.42



Ergoterapeutforeningen
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Intro

Der investeres i dag efter et ønske om ’lav’ risiko. 

Der er alene givet adgang til at placere i obligationer, Investment Grade kreditobligationer og kontanter. 

Vi investerer på baggrund af, at I lægger stor vægt på kapitalbevarelse, stabil udvikling i afkast og lav 
sandsynlighed for tab.

Kilde: Danske Capital

Aktivklasse Minimum Maksimum Aktuelt
Obligationer 0 % 100 %

Danske obligationer 82 %
Udenlandske obligationer 

Kreditobligationer
Investment Grade obligationer 0 % 20 % 18 %
High Yield obligationer 
Emerging Market Debt obligationer
Senior Secured Bank Loans 

Kontant 0 % 100 % 0 %
Aktier

Danske aktier 
Udenlandske aktier
Emerging Market aktier

Hedge Funds
Alternative investeringer

Obligationer
82%

Investment Grade 
kreditobligationer

18%
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Afkast siden start

28. februar 2013 til 30. september 2016

Kilde: Danske Capital
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Obligationer Kreditobligationer Fee Indeksobligationer Portfolio

7,52%
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Senior Client Manager

Michael Mærsk

Direkte +45 45 13 97 41
Mobil +45 21 55 01 37

Email mmrs@danskecapital.com

Danske Capital
Parallelvej 17

DK-2800 Kgs. Lyngby
Telefon +45 45 13 96 00

http://www.danskecapital.com

Kontaktdata i Danske Capital 

Danske Capital har udarbejdet dette materiale til orientering. Materialet skal 
læses i sammenhæng med en mundtlig præsentation fra Danske Capital. Du 
opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din 
rådgiver. 

Danske CapitalKontaktperson

mailto:kaspj@danskecapital.com
http://www.danskecapital.com/
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Appendix
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Globale makroøkonomiske udsigter

Kilde: Danske Capital 6. oktober

Vores risikoappetit
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Global økonomi…

Kilde: Danske Capital

…har stor betydning for afkastet

Europa

• Væksten falder til omkring 1%
• Brexit,  bremser økonomien i 

Euroland grundet politisk 
usikkerhed.

• Virksomhederne udskyder 
investeringer og væksten falder 
tilbage til omkring trend (1-1,5%) .

• ECB vil lempe pengepolitikken 
yderligere via deres 
opkøbsprogram, men ikke sænke 
renten.

Japan

• Investorvenlige reformer
• Usikkerhed omkring 

”Abenomics”

Emerging Markets

• Kina er nøglen – vækst forventes til 6,5%
• Vækst falder i andet halvår, men kun gradvist da regeringen 

fortsætter med at lempe finanspolitikken
• For EM generelt er makrostabiliteten steget i løbet af året i 

takt med valuta- og finansmarkeder er faldet til ro. 
• Inflationen er nu faldende og centralbankerne kan lempe 

pengepolitikken til gavn for væksten, som forventes at stige.
• Politisk risiko

USA

• Vækst topper ud omkring 2%
• 100-150 tusinde nye jobs pr. måned
• Robust boligmarked
• Solidt privatforbrug
• Arbejdsmarkedet er stramt og 

løninflation stiger 
• Fed hæver renten til december og 

fortsætter med gradvise 
rentestigninger i 2017
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Aktieafkast

Kilde: Danske Capital

4/1-2016  – 30/9-2016
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Obligationsafkast

Kilde: Danske Capital

4/1-2016  – 26/9-2016
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Dansk stat 1 - 5 år EU Investment Grade Global High Yield
Nye Markeder obl. 'hård valuta' Nye Markeder obl. 'lokal valuta'









Investing with Impact
 Creating Economic, Social and Environmental Value



Delivering Value 
Across Multiple Dimensions
The Investing with Impact  
Platform focuses on flexibility  
and engagement, allowing  
both targeted allocation and full  
integration of impact objectives  
into an investment portfolio. 

     InVestMent strAtegIes: Choose from a selection of more 
than 130 products — including mutual funds, exchange- 
traded funds, separately managed accounts and alternative 
investment opportunities (for qualified investors).

     PortfolIo solutIons: Model and custom portfolios  
allow clients to integrate impact across fully diversified  
asset allocation models.

     CAPItAl MArkets: Access capital markets offerings 
incorporating positive impact — including green bonds.  

   CustoM restrICtIon sCreenIng: Advisory accounts  
can be screened for 29 different issue areas.

   AnAlysIs AnD thought leADershIP: Evaluation of  
impact-oriented strategies from the Global Investment 
Manager Analysis team plus ideas and insights from 
Morgan Stanley Sustainable + Responsible Research and  
the Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing.

   MorgAn stAnley globAl IMPACt funDIng trust:  
This vehicle multiplies the impact of charitable giving  
through impact opportunities available in Morgan Stanley’s 
Donor Advised Fund.



Morgan Stanley has the resources and 
expertise to deliver value for our four 
million-plus individual and institutional 
clients. Working with our diverse clients 
and helping manage their financial goals in 
a complex and changing market increasingly 
depends on a deeper relationship that 
extends beyond market fluctuations. 
This is why Morgan Stanley launched an 
approach to investing in 2012 that we call 
Investing with Impact. Our client-centered 
approach helps the families, individuals and 
organizations we serve to invest in a way 
that aligns their personal or organizational 
values with their investments. 

Investing with Impact aims to generate 
market-rate returns while demonstrating 
positive environmental and/or social impact. 
By drawing from the firm’s wide array of 
capabilities, Morgan Stanley has been able 
to leverage its market position as a leading 
Wealth Management firm to empower our 
clients to Invest with Impact.

JAMES P. GORMAN
Chairman and Chief Executive Officer
Morgan Stanley

“ To galvanize the necessary capital  
to have real impact, sustainable investing 
can’t be limited to investors willing to 
accept unattractive returns in order 
to create social good. Getting to scale 
requires investment products that seek 
attractive returns while benefiting 
society. This is the philosophy behind  
our Investing with Impact Platform.” 



IMPACT 
PRIORITIES

minimize negative impact

VALUES 
ALIGNMENT

public and private markets private markets

ENVIRONMENTAL,  
SOCIAL AND GOVERNANCE 
(ESG) INTEGRATION

THEMATIC 
EXPOSURE

IMPACT 
INVESTING

target impact

• Managing exposures by 
intentionally avoiding 
investments based on 
specific criteria

• Differentiated by 
restriction criteria 
and degree of 
shareholder advocacy

• Not proactively seeking 
environmental and
social impact 

• Mutual fund that 
excludes companies 
from buy universe 
(e.g., tobacco, firearms, 
coal mining companies)

• Proactively considering 
ESG criteria alongside 
financial analysis to 
identify opportunities 
and risks during 
investment process

• Differentiated by 
ESG integration 
process and degree of 
shareholder advocacy

• May also include screens 

• Separately Managed 
Account (SMA) 
incorporating analysis of 
ESG performance into 
stock selection process

• Focusing on themes and 
sectors dedicated to 
solving sustainability-
related domestic and 
global challenges 

• Differentiated by
macro-analysis, 
sustainability research 
and sector focus 

• Exchange-traded 
fund (ETF) tracking 
index of renewable 
energy companies

• Allocating to investment 
funds focused on private 
enterprises structured 
to deliver specific 
positive social and/or 
environmental impacts

• Differentiated by 
impact approach, 
regional focus, liquidity 
and impact reporting

• May have investor 
restrictions

• A private equity fund 
focused on emerging 
consumers or project- 
level renewable 
energy investment

CHARACTERISTICS 

INVESTMENT 
EXAMPLES



A Framework for
Investing with Impact
Every client has a unique set of priorities 
to consider when making investment 
decisions so that their choices align with 
a larger social or environmental context. 
Building on Morgan Stanley’s proven 
investment expertise, we have designed 
the Investing with Impact framework 
to clarify the spectrum of approaches to 
generating positive environmental and 
social impact. �is framework should be 
considered alongside Morgan Stanley’s 
traditional asset allocation, analysis and 
investment selection process, which is 
the basis for constructing our client’s 
risk-aware investment portfolios. As you 
move across the chart illustrating the 
framework from left to right, the impact 
of each approach becomes increasingly 
targeted and integrated into the 
investment process.

Impact Objectives  
Are Unique
�rough thoughtful dialogue and 
collaboration with Morgan Stanley 
Financial Advisors, clients clarify and 
reveal their distinct motivations that 
ultimately will drive their Investing with 
Impact strategy. �ese drivers incorporate 
institutional mission, personal values,  
worldview and more. Some examples 
include, among many others, integrating  
environmental awareness, promoting 
diversity and supporting local 
communities. Morgan Stanley’s 
Investing with Impact Platform o�ers  
a spectrum of approaches designed  
to deliver customized solutions based  
on our clients distinct �nancial and 
impact objectives.

The Evolution of 
Investing with Impact
As of 2014, more than one out of every  
six dollars under professional management 
in the U.S. is devoted to sustainable, 
responsible or impact investing strategies. 
�e total amount committed in this 
manner is $6.57 trillion, which represents 
a two-year growth rate of 76%.1

�e pace of the marketplace evolution  
has been swift, but Morgan Stanley 
Financial Advisors are committed 
and are well positioned to help clients 
navigate strategies that can connect their 
unique �nancial and impact objectives. 
Every investment on the Investing with 
Impact Platform is carefully evaluated 
during the due diligence process to 
ensure its risk/return pro�le is aligned 
with its impact strategy. �e goal is to  
identify opportunities that deliver  
positive impact as well as competitive 
�nancial performance.
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1 US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment, Report 
on US Sustainable and Responsible Investing Trends, 2014.

This material does not provide individually tailored investment advice. It 
has been prepared without regard to the individual financial circumstances 
and objectives of persons who receive it. The strategies and/or investments 
discussed in this material may not be suitable for all investors. Morgan Stanley 
Smith Barney LLC recommends that investors independently evaluate 
particular investments and strategies, and encourages investors to seek the 
advice of a Financial Advisor. The appropriateness of a particular investment or 
strategy will depend on an investor’s individual circumstances and objectives. 
This material is not an offer to buy or sell any security or to participate in any 
trading strategy. Asset allocation and diversification do not guarantee a profit 
or protect against a loss. Past performance is no guarantee of future results.

Private Funds (which include hedge funds and private equity funds) often 
engage in speculative investment techniques and are only suitable for long-
term, qualified investors. Investors could lose all or a substantial amount of 
their investment. They are generally illiquid, not tax efficient and have higher 
fees than many traditional investments.

Investing in the market entails the risk of market volatility. The value of 
all types of investments may increase or decrease over varying time periods. 
Fixed Income investing entails credit risks and interest rate risks. When 
interest rates rise, bond prices generally fall.

The returns on a portfolio consisting primarily of sustainable investments 
may be lower or higher than a portfolio that is more diversified or 
where decisions are based solely on investment considerations. Because 
sustainability criteria exclude some investments, investors may not be able 
to take advantage of the same opportunities or market trends as investors 
that do not use such criteria.

An investment in an exchange-traded fund involves risks similar to 
those of investing in a broadly based portfolio of equity securities traded 
on exchange in the relevant securities market, such as market fluctuations 
caused by such factors as economic and political developments, changes in 
interest rates and perceived trends in stock prices. The investment return 
and principal value of ETF investments will fluctuate, so that an investor’s 
ETF shares, if or when sold, may be worth more or less than the original cost.

Investors should carefully consider the investment objectives and risks 
as well as charges and expenses of a mutual fund /exchange-traded fund 
before investing. To obtain a prospectus, contact your Financial Advisor 
or visit the fund company’s website. The prospectus contains this and 
other information about the mutual fund /exchange-traded fund. Read 
the prospectus carefully before investing.

For more information regarding the Investing with Impact Platform, please contact your 
Morgan Stanley Financial Advisor. To learn more about Morgan Stanley’s commitment to 
empowering sustainable investors, please visit morganstanley.com/sustainableinvesting.



Socially Responsible Investing (SRI) / Environmental, Social, Governance (ESG) 

Investing

At Muzinich, we recognise that sustainability factors directly affect long‐term business 

profitability. Accordingly, we have developed credit strategies that focus on companies we think 

best manage their economic, social and environmental performance. We offer our sustainable 

investment strategies in a specialized strategy which integrates a best-in-class ESG approach in 

company analytics and in mandates that can be customised to meet specific investor preferences 

and requirements. 

Corporate-Plus ESG Strategy

The Corporate-Plus ESG strategy integrates sustainability research into our rigorous, traditional 

bottom up investment process in targeting delivery of superior risk‐adjusted results. The strategy 

invests primarily in corporate bonds priced in European currencies and US Dollars issued by 

European and North American companies, which meet high Environmental, Social, and Governance 

(ESG) standards. The portfolio maintains an average investment grade rating, but can selectively 

invest in high yield bonds. 

Launch of strategy: February 2011

High Yield Strategy with ESG Overlay

The High Yield strategy with ESG overlay targets long-term, low-volatility returns from investments 

in high yield corporate credit by investing selectively in creditworthy companies additionally 

screened for their adherence to improving standards of environmental sustainability, social 

responsibility, and good governance.

Launch of strategy: June 2009
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