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Hvad er OpsparingPlus Børneopsparing?
OpsparingPlus Børneopsparing er et fuldmagtsprodukt 
som Alm. Brand Bank (Banken) forvalter på barnets vegne. 
Målet med OpsparingPlus Børneopsparing er at give barnet 
det bedst mulige risikojusterede afkast ud fra investerings-
profilen, ved at investere børneopsparings-midlerne i børs-
noterede investeringsforeninger. 

OpsparingPlus Børneopsparing tilstræber en stor risiko-
spredning som tager hensyn til den anbefalede investe-
ringsprofil (Meget lav, Lav, Mellem, Høj eller Meget høj). 
Jo højere investeringsprofil, desto flere risikofyldte aktiver 
som f.eks. aktier og højtforrentede obligationer, vil der ty-
pisk indgå i din portefølje. 

OpsparingPlus Børneopsparing følger Bankens taktiske al-
lokeringsstrategi, der har fokus på at eksponere porteføl-
jerne imod de aktivklasser (f.eks. aktier og obligationer) 
og/eller geografiske regioner (Europa, USA, Asien mv.) 
samt sektorer (IT, Sundhed mv.), som Banken vurderer vil 
give det højeste risikojusterede afkast. Investeringsstrate-
giens succes afhænger af Bankens evne til at skelne gode 
investeringer fra dårlige, set over investeringens løbetid. 
Dette er investeringsprincipper, som Alm. Brand koncer-
nen selv benytter til at forvalte sine egne penge. 

På kort til mellemlang sigt vurderer Banken konjunkturfor-
hold, usikkerhed i markederne, den relative værdiansæt-
telse af forskellige aktivklasser og den kortsigtede finans- 
og pengepolitik.  

På lang sigt er fokus bl.a. på de enkelte geografiske regio-
ners langsigtede vækstpotentiale, herunder den demogra-
fiske udvikling, strukturelle reformer og den langsigtede fi-
nans- og pengepolitik. 

OpsparingPlus Børneopsparing anvender hovedsageligt 
aktivt forvaltede investeringsforeninger for derved at til-
stræbe et afkast, der er højere end markedsafkastet.  

Hvem er OpsparingPlus Børneopsparing  

relevant for? 
OpsparingPlus Børneopsparing henvender sig til oprette-
ren af en børneopsparing til børn og unge under 21 år, der 
ønsker at investere barnets børneopsparing ved at sprede 
risikoen på aktier og obligationer, og som ikke ønsker den 
store løbende involvering og et minimum af administra-
tion. Barnets børneopsparing skal være oprettet inden at 
barnet fylder 14 år. 

OpsparingPlus Børneopsparing egner sig til børneopspa-
ringer, men er ikke ideelt til børnebørns opsparinger pga. 
de nuværende skatteregler.  

 

Fakta 

OpsparingPlus Børneopsparing 

Forvalter Alm. Brand Bank 

Kontoførende Alm. Brand Bank 

Finansielle 
Instrumenter 

Investeringsforeninger 

Basisvaluta Danske kroner og euro 

Investeringsprofiler1 
Meget lav / Lav / Mellem / Høj / Meget 
høj 

Ind- og udtrædelses-
omkostninger 

Bankens kurtagesats og afdelingernes 
emissions- og indløsningsfradrag 

Administrations-
gebyr2 

10.000-300.000 kr. 
300.000-500.000 
kr. 
>500.000 Kr. 

1,00% 
0,50% 
0,00% 

Benchmark3 

 
Korte 
obl. 

Lange 
obl. 

Aktier 

Meget lav 75% 15% 10% 

Lav - 75% 25% 

Mellem - 50% 50% 

Høj - 30% 70% 

Meget høj - 10% 90% 

Opgørelse4 Daglig 

Afkastrapportering Kvartalsvis 
1) Risikoprofilen Meget lav er kun egnet for udvalgte kunder. Kontakt din investerings-

rådgiver for mere information. 2) Administrationsgebyret er inkl. moms og varierer med 

depotets månedsvise gennemsnitlige kursværdi. Gebyret opkræves kvartalsvist bagud. 3) 

Korte obl.: Nykredit CM 1Y Gov Indeks; Lange obl.: Nykredit CM 5Y Gov Indeks; Aktier: 

MSCI World.  4) Porteføljens værdi opgøres på daglig basis. Reuters, Bloomberg eller 

anden anerkendt leverandør benyttes til at opgøre værdien. For finansielle instrumenter, 

der er denomineret i andre valutaer end DKK, omregnes værdien dagligt til DKK med 

Nationalbankens officielle valutakurser. 

Hvad sker der i praksis? 
Der kan indskydes kontanter på en børneopsparingskonto 
efter gældende regler. I 2020 må der indskydes maksimalt 
6.000 kr. om året og maksimalt 72.000 kr. pr. børneopspa-
ring. Hvert barn kan kun eje én skattefritaget børneopspa-
ring.  

For at sikre en fornuftig spredning i porteføljen vil indestå-
ende på børneopsparingskontoen først blive investeret når 
indeståendet overstiger 10.000 kr. Indtil barnets børneop-
sparing overstiger 10.000 kr., vil midlerne stå på børneop-
sparingskontoen, der forrentes til bankens gældende rente 
for børneopsparingskonti. 

Derefter investerer Banken barnets midler i en portefølje, 
der afspejler Bankens anbefalede portefølje i overensstem-
melse med investeringsprofilen. 

Kursudsving kan medføre, at denne fordeling ændrer sig. 
Banken vil i så fald ultimo hver måned rebalancere (dvs. 
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købe og sælge værdipapirer) porteføljen, så den igen afspej-
ler Bankens anbefalede portefølje. 

Alle værdipapirerne står i barnets eget personlige depot, 
men det er muligt løbende at følge med i, hvilke værdipapi-
rer som bliver købt og solgt via net- og mobilbanken. 

Kvartalsvis modtages en afkastrapport i eArkiv i netban-
ken, som giver et fuldt overblik over din porteføljes sam-
mensætning, omkostninger og afkast.  

Der kan efter gældende regler løbende indskydes flere mid-
ler via netbanken, hvorefter banken sørger for at investere 
disse. Banken sørger også for, at der ikke står for meget på 
kontoen, eller at den ikke går i overtræk. Det betyder et mi-
nimum af administration for dig. 

Med OpsparingPlus Børneopsparing vælger du et udbeta-
lingstidspunkt for barnets opsparing. Barnets opsparing 
kan tidligst udbetales til barnet, når barnet er 14 år, og se-
nest i det år hvor barnet fylder 21 år. Du bør løbende over-
veje, om du skal ændre investeringsprofil i forhold til udbe-
talingstidspunktet. Hvis ikke du aftaler andet med Banken, 
så neddrosles risikoen i barnets portefølje automatisk 
ifølge Bankens neddroslingspolitik, som du kan se på 
almbrand.dk/opsparingplus. Inden neddrosling af risi-
koen, modtager opretteren af ordningen besked herom. 

Afkast og omkostninger 
Dit afkast består af kursudviklingen på dine værdipapirer 
og eventuelt udbytte.  

Omkostningerne til at drive den enkelte investeringsfor-
ening, kaldet Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP), dækkes 
af den enkelte investeringsforening. ÅOP fremgår af fakta-
arket for den enkelte afdeling, som du kan finde på investe-
ringsforeningens egen hjemmeside. 

I tillæg til ordningens administrationsgebyr (se fakta-tabel-
len på side 1) betaler du standardkurtage for handel med 
værdipapirer, jf. Bankens almindelige priser og vilkår på 
almbrand.dk. 

Banken modtager ikke provision for formidling af de ud-
valgte investeringsforeninger, der indgår i ordningen. 

Afkastkontoen forrentes, jf. Bankens almindelige priser og 
vilkår for børneopsparinger. Udtrædelse af ordningen, så-
som ved udbetaling eller frigivelse af børneopsparingen, vil 
medføre handelsomkostninger som anført i fakta-tabellen.  

Vilkår og risikomærkning 
Alle handler indgås af Banken, som forvalter barnets mid-
ler på baggrund af en fuldmagt. Handlerne indgås i barnets 
navn og for barnets regning og risiko. 

Banken investerer kun i investeringsforeninger, der be-
skattes efter realisationsprincippet og som er underlagt 
UCITS-direktivet. Banken investerer ikke i rød-markerede 
investeringsforeninger i OpsparingPlus Børneopsparing, jf. 
Finanstilsynets risikomærkering som du kan læse mere om 
på almbrand.dk. 

Om risikoen 
Markedsrisiko: Den altovervejende risiko i Opsparing-
Plus Børneopsparing er eksponering imod en række geo-
grafisk forskellige værdipapirmarkeder. Fejlvurderer Ban-
ken udviklingen på værdipapir-markederne, kan det med-
føre tab. 

Valutarisiko: Afkastet i OpsparingPlus børneopsparing 
opgøres i danske kroner. OpsparingPlus Børneopsparing 
investerer i investeringsforeninger i danske kroner og euro 
(handelsvalutaerne). Investeringsforeninger investerer 
dog ofte på aktie- og obligationsmarkeder i mange forskel-
lige lande og i flere forskellige valutaer. Dette indebærer, at 
værdien af investeringsforeningen kan ændre sig, når den 
opgøres i dens opgørelsesvaluta. 

Likviditetsrisiko: OpsparingPlus Børneopsparing an-
vender en handelsstrategi, der forudsætter likviditet/om-
sættelighed i markedet. Det betyder, at handelsstrategien 
og dermed rebalanceringspolitikken kan miste effekt ved 
pludselig og markant likviditetsmangel.  

Udstederrisiko: Ved investering i værdipapirer er der en 
risiko for, at udsteder kan gå konkurs. I UCITS-godkendte 
investeringsforeninger opbevares kundernes midler sepa-
rat fra andre midler, hvilket begrænser udstederrisikoen 
betydeligt.  

Modpartsrisiko: Som kunde i OpsparingPlus Børneop-
sparing indgås alle handler med Banken som modpart. Den 
direkte modpartsrisiko er derfor begrænset til risikoen for, 
at Banken ikke kan opfylde sine finansielle forpligtelser.  

Skat 
Ifølge skattereglerne for børneopsparinger medregnes af-
kastet (i form af renter, kursgevinster og udbytter) af mid-
lerne ikke i barnets skattepligtige indkomst inden for bin-
dingsperioden.  

Ønsker du at få fastlagt skattereglernes konkrete betyd-
ning, anbefaler Banken, at du kontakter en revisor eller sø-
ger information hos Skat.  

 


