
Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer idno

Indberetningsperiode (åååå) refperio

Løbenummer loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn firmanavn

Gadenavn og nr. gadenavn

Postnr. postnr

Postboks boks

By by

Telefonnr. tlf

Kontaktpersoner

Navn Telefonnr. E-mail adresse

fuldtnavn tlf email



Antal/beløb

1.000 kr.

A. Oplysninger om indberetningspligt

1.

Virksomheden er indberetningspligtig på konsolideret niveau (Ja/Nej). 

Hvis der er svaret "Ja", henvises til fane Konc, hvor det skal angives, hvilke virksomheder der indberettes 

for.

Pkon

2.

Virksomheden er indberetningspligtig på delkonsolideret niveau (Ja/Nej). 

Hvis der er svaret "Ja", henvises til fane Konc, hvor det skal angives, hvilke virksomheder der indberettes 

for.

Pdkon

3. Virksomheden er indberetningspligtig på virksomhedsniveau (Ja/Nej) Psolo

4.

Virksomheden er helt undtaget fra at indberette oplysningerne i afsnittene C-J 

efter objektive betingelser iht. Bekendtgørelse nr. 1582 af 13-12-2016, § 18, stk. 7, jf. stk. 4, 2. pkt. eller 

bekendtgørelse nr. 1583 af 13-12-2016, § 23 stk. 7, jf. stk. 4, 2. pkt. (Ja/Nej)

Pej

5.

Virksomheden er helt eller delvist undtaget fra at indberette oplysningerne i afsnittene C-J 

efter subjektive betingelser iht. Bekendtgørelse nr. 1582 af 13-12-2016, § 18, stk. 7, jf. stk. 4, 1. pkt. 

eller bekendtgørelse nr. 1583 af 13-12-2016, § 23 stk. 7, jf. stk. 4, 1. pkt. (Ja/Nej)

PdejS

6.
Virksomheden er delvist undtaget fra at indberette oplysningerne i afsnittene C-J ud fra en 

proportionalitetsbetragtning iht. Bekendtgørelse nr. 1582 af 13-12-2016 § 19, stk. 3. (Ja/Nej)
PdejP

7.
Virksomheden skal fuldt ud indberette oplysningerne i afsnit afsnittene C-J iht. 

Bekendtgørelse nr. 1582 af 13-12-2016, § 18, stk. 1, eller § 19, stk. 1 (Ja/Nej)
Palt

8.
Er virksomheden likvideret eller tvangsopløst i regnskabsåret (Ja/Nej). 

Hvis svaret er "Ja", kan virksomheden undlade at indberette oplysningerne i afsnittene C-J
Plitv

Virksomhedsoplysninger

Virk



B. Virksomhedsoplysninger

9. Samlet antal ansatte i alt i regnskabsåret Vant

10. Virksomhedens samlede balancesum i regnskabsåret Vbal

11.

Har virksomheden modtaget statsstøtte eller fået tilsagn om statsstøtte, 

herunder statsligt kapitalindskud eller individuel statsgaranti i regnskabsåret og 

hermed omfattet af § 77 b i lov om finansiel virksomhed (Ja/Nej)

Vsta

C. Ansvars- og forretningsområder

12. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på investeringsområdet (12a + 12b) SBi

12a.  - Heraf udgør samlet fast løn iFL

12b.  - Heraf udgør samlet variabel løn iVL

13. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på detailkundeområdet (13a + 13b) SBd

13a.  - Heraf udgør samlet fast løn dFL

13b.  - Heraf udgør samlet variabel løn dVL

14. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på formueforvaltningsområdet  (14a + 14b) SBf

14a.  - Heraf udgør samlet fast løn fFL

14b.  - Heraf udgør samlet variabel løn fVL

15. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret for stabsfunktioner (15a + 15b) SBs

15a.  - Heraf udgør samlet fast løn sFL

15b.  - Heraf udgør samlet variabel løn sVL

16. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret for uafhængige kontrolfunktioner (16a + 16b) SBk

16a.  - Heraf udgør samlet fast løn kFL

16b.  - Heraf udgør samlet variabel løn kVL

17. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret for bestyrelsesmedlemmer (17a + 17b) SBb

17a.  - Heraf udgør samlet fast løn bFL

17b.  - Heraf udgør samlet variabel løn bVL

18. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret for direktionsmedlemmer (18a + 18b) SBdi

18a.  - Heraf udgør samlet fast løn diFL

18b.  - Heraf udgør samlet variabel løn diVL

19. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på andre forretningsområder (19a + 19b) SBxf

19a.  - Heraf udgør samlet fast løn xfFL

19b.  - Heraf udgør samlet variabel løn xfVL

Gruppenavn Pli

Virk



Antal/beløb

1.000 kr.

D. Totale beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret

1. Samlet antal medlemmer/udpegede ansatte i alt Tmed

2. Samlet antal modtagere af fast løn Tmod

3. Samlet optjent fast løn i regnskabsåret Tfast

E. Aftaler om variabel løn indgået før 1. januar 2011

4.
Samlet antal personer omfattet af aftaler om variabel løn indgået før den 1. januar 2011 udenfor 

overenskomst
Vantp

5. Samlet optjent løn i regnskabsåret omfattet af aftaler indgået før den 1. januar 2011 Vopf

5a. Samlet optjent fast løn i regnskabsåret omfattet af aftaler indgået før den 1. januar 2011 Vope

5b.
Samlet optjent variabel løn i regnskabsåret omfattet af aftaler indgået før den 1. januar 2011 udenfor 

overenskomst
Vopv

F. Oplysninger om variabel løn

6. Samlet antal modtagere af variabel løn (både iht. og uden for overenskomst) Vantm

I henhold til overenskomst

7. Samlet antal modtagere af variabel løn iht. overenskomst i regnskabsåret Viantm

8. Samlet optjent variabel løn i regnskabsåret iht. overenskomst Vivl

Udenfor overenskomst

9. Samlet antal modtagere af variabel løn uden for overenskomst i regnskabsåret Vuantm

10. Samlet optjent variabel løn i regnskabsåret uden for overenskomst (10a-10e) Vuvl

Heraf (angiv tildelingsmåden):

10a.  - Kontanter Vko

10b.  - Aktier og aktielignende instrumenter Va

10c.  - Hybride kernekapitalinstrumenter Vhk

10d.  - Supplerende kapitalinstrumenter Vsk

10e.  - Andre instrumenter Vxi

Oplysninger om aflønning

Tot



Forholdet mellem udbetalt/udskudt variabel løn:

10f.  - Udbetalte beløb i regnskabsåret Vudb

10g.  - Udskudte beløb i regnskabsåret Vuds

G. Nettoskattemetoden

11. Samlet antal modtagere af variabel løn hvor nettoskattemetoden er anvendt i regnskabsåret Nantm

12. Samlet optjent variabel løn i regnskabsåret hvor nettoskattemetoden er anvendt Nvl

H. Bagatelgrænsen

13.
Samlet antal personer omfattet af bagatelgrænsen i bekendtgørelse nr. 1582 af 13-12-2016, § 9, stk. 2 eller 

bekendtgørelse nr. 1583 af 13-12-2016, § 21, i regnskabsåret
Bantm

14.
Samlet udbetalt variabel løn i regnskabsåret i henhold til bagatelgrænsen i bekendtgørelse nr. 1582 af 13-12-

2016, § 9 stk. 2 eller eller bekendtgørelse nr. 1583 af 13-12-2016, § 21
Bvl

I. Udskudt variabel løn fra tidligere regnskabsår

15. Total sum af udskudt variabel løn uden for overenskomst for samtlige regnskabsår (15a+15b+15c) UTot

Heraf:

15a.  - Optjente og tildelte beløb Uot

15b.  - Udbetalte beløb Uub

15c.  - Reducerede beløb Urb

16. Samlet beløb tilbagebetalt f.eks. på grundlag af ond tro eller fejlagtige oplysninger, iht. FiL § 77a, stk. 5 UTott

J. Godtgørelser

Nyansættelsesgodtgørelser

17.  - Samlet antal modtagere af nyansættelsesgodtgørelser udbetalt i regnskabsåret Gnantm

18.  - Samlet beløb udbetalt i nyansættelsesgodtgørelser i regnskabsåret Gnsb

Fastholdelsesbonus

19.  - Samlet antal modtagere af fastholdelsesbonusser i regnskabsåret Gfantm

20.  - Samlet beløb tildelt i fastholdelsesbonusser i regnskabsåret Gfsb

21.  - Samlet beløb udbetalt i fastholdelsesbonusser i regnskabsåret Gfud

Fratrædelsesgodtgørelse

22.  - Samlet antal modtagere af fratrædelsesgodtgørelser udbetalt i regnskabsåret Gfrantm

23.  - Samlet beløb udbetalt i fratrædelsesgodtgørelser i regnskabsåret Gfrsb

24.  - Samlet antal modtagere af fratrædelselsgodtgørelser tildelt i regnskabsåret Gfrantmt

25.  - Samlet beløb tildelt i fratrædelselsgodtgørelser i regnskabsåret Gfrsbt

26.  - Højeste beløb tildelt en enkelt person i fratrædelselsgodtgørelser i regnskabsåret Gfrhb

Gruppenavn LG

Bestyrelse

Direktion

Andre væsentlige risikotagere

Fanen består af 3 repeterende ark

Tot



Antal

1.

Har virksomheden personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i 

virksomheden har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der overstiger et beløb svarende til 

1 mio. euro (herefter benævnt "højtlønnede personer") (Ja/Nej)

mio1V

2.

Har virksomheden personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i et af 

virksomhedens EU-datterselskaber har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der overstiger 

et beløb svarende til 1 mio. euro (herefter benævnt "højtlønnede personer") (Ja/Nej)

mio1D

3.
Hvis post 1 og/eller post 2 er besvaret med "Ja", angives det samlede antal højtlønnede personer (3a + 

3b + 3c +3d + 3e + 3f + 3g + 3h)
antP

Heraf:

3a.  - Højtlønnede personer i bestyrelsen antB

3b.  - Højtlønnede personer i direktionen antDi

3c.  - Højtlønnede personer på investeringsområdet antI

3d.  - Højtlønnede personer på detailkundeområdet antDe

3e.  - Højtlønnede personer på formueforvaltningsområdet antF

3f.  - Højtlønnede personer i stabsfunktioner antS

3g.  - Højtlønnede personer i uafhængige kontrolfunktioner antK

3h.  - Højtlønnede personer indenfor andre forretningsområder antX

4.
Samlet antal højtlønnede personer, som har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der 

overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro og op til 2 mio. euro
SA2

5.
Samlet antal højtlønnede personer, som har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der 

overstiger et beløb svarende til 2 mio. euro og op til 3 mio. euro
SA3

6.
Samlet antal højtlønnede personer, som har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der 

overstiger et beløb svarende til 3 mio. euro og op til 4 mio. euro
SA4

7.
Samlet antal højtlønnede personer, som har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der 

overstiger et beløb svarende til 4 mio. euro og op til 5 mio. euro
SA5

8.
Samlet antal højtlønnede personer, som har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der 

overstiger et beløb svarende til 5 mio. euro og derover
SAO5

Gruppenavn Ind

Samlede oplysninger om højtlønnede i virksomheden
Indberetning af antal personer som har optjent en samlet løn over 1 mio. euro i regnskabsåret

Hoj



Antal

1. Er personen ansat i et EØS-datterselskab (Ja/Nej) Dat

2.

Ansvars- eller forretningsområde, som personen er/var beskæftiget inden for i regnskabsåret (1 er lig med bestyrelsen, 2 er lig med 

direktionen, 3 er lig med investeringsområdet, 4 er lig med detailkundeområdet, 5 er lig med formueforvaltningsområdet, 6 er lig med 

stabsfunktioner, 7 er lig med uafhængige kontrolfunktioner, og 8 er lig med andre forretningsområder)

Omr

2a.
Hvis personen er beskæftiget indenfor ansvars- eller forretningsområde nr. 4-8, er vedkommende da medlem af den daglige ledelse indenfor 

det angivne ansvars- eller forretningsområde (Ja/Nej)
Mdl

2b. Varetager den ansatte en kontrolfunktion inden for det angivne ansvars- eller forretningsområde (Ja/Nej) Kon

3. Er personen en væsentlig risikotager (Ja/Nej) Vri

4. Samlet løn inkl. pension (5 + 6 + 7) (1.000 kr.) Sfl

5. Samlet fast løn inkl. faste pensionsydelser (5a + 5b + 5c) (1.000 kr.) SflP

Heraf:

5a.  - Kontanter (1.000 kr.) SflK

5b.  - Aktier og aktielignende instrumenter (1.000 kr.) SflA

5c.  - Andre instrumenter (1.000 kr.) SflX

6. Samlet variabel løn ekskl. variable pensionsydelser (6a + 6b + 6c) (1.000 kr.) Svl

Heraf:

6a.  - Kontanter (1.000 kr.) SvlK

6b.  - Aktier og aktielignende instrumenter (1.000 kr.) SvlA

 - Andre instrumenter (1.000 kr.) SvlX

7. Samlede variable pensionsydelser (1.000 kr.) Svp

8. Samlet udskudt variabel løn (8a + 8b + 8c) (1.000 kr.) Sul

8a.  - Kontanter (1.000 kr.) SulK

8b.  - Aktier og aktielignende instrumenter (1.000 kr.) SulA

8c.  - Andre instrumenter (1.000 kr.) SulX

9. Er nettoskattemetoden anvendt til beregning af de udbetalte og udskudte variable løndele i regnskabsåret (Ja/Nej) NeSk

9a. Hvis "Ja", anfør personens trækprocent, som er anvendt beregning af de udbetalte udskudte variable løndele i regnskabsåret Pro

10. Har personen fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i regnskabsåret (Ja/Nej) Frat

10a. Størrelsen på fratrædelsesgodtgørelse udbetalt i regnskabsåret (1.000 kr.) FratS

11. Har personen fået tildelt variabel løn for en flerårig periode i forbindelse med et incitaments/bonus-program, som ikke opgøres årligt (Ja/Nej) VLin

11a. Samlet optjent variabel løn tildelt for en flerårig periode i forbindelse med et incitaments/bonus-program, som ikke opgøres årligt (1.000 kr.) SLin

12. Navngivent land, hvor den ansatte udfører sit arbejde Land

Gruppenavn Pers

Dette er et repeterende ark med fortløbende nr. for hver person

Oplysninger om individuelle højtlønnede personer

Supplerende oplysninger om enkelte unavngivne personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i virksomheden eller et EØS-

datterselskab har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der overstiger et beløb svarende til 1  mio euro

Indi



Nr. Virksomhedens navn CVR-nr. FT.nr. Gruppenavn

nr navn cvr ft Kon

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. virksomhed

Oplysninger om de virksomheder, der er omfattet af  indberetningen
Såfremt der er angivet "Ja" i enten post 1 eller 2 på fanen Virk, er virksomheden indberetningspligtig på konsolideret eller delkonsolideret niveau. 

Posterne i Konc skal udfyldes med angivelse af samtlige virksomheder, der er omfattet af AAL-indberetningen. For hver virksomhed skal angives 

virksomhedens navn, CVR-nr. samt evt. FT.nr. (sidstnævnte forudsat at virksomheden har et FT.nr.)

Konc


