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Hvor finder du information om din Gevinst/Tab i Nordea Investor?
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Mine beholdninger

• På siden mit overblik er det i 
komponenten “mine 
beholdninger” muligt at se 
urealiseret gevinst/tab. 

• Det er ikke muligt at tilgå 
beregningsgrundlaget fra denne 
komponent

Min portefølje

• På siden “min portefølje” 
dannes et overblik over din 
beholdning. Ud for det 
enkelte papir fremgår  
urealiseret gevinst/tab som 
beløb og procent. 

På produktsiden

• På siden for det enkelte 
papir (du er klikket ind på 
papiret) vil en fane med 
gevinst / tab detaljer være 
tilgængelig, hvis du har 
papiret i beholdningen. 

Hvad der fremgår af din gevinst/tab beregning i Nordea Investor har ikke nogen betydning for hvad Nordea indberetter til SKAT. 

Gevinst /tab er alene til din brug
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Du kan opleve, at gevinst/tab ikke kan 

beregnes i Nordea Investor. 

Det skyldes, at vi mangler information i 

beregningsgrundlaget. Årsagen findes ofte i: 

• Aktiesplit / Omvendt split

• Ændring af fondskode

• Udbyttebeviser

• Overførsel fra andet pengeinstitut

Transaktioner på disse tages ikke automatisk 

med i beregningsgrundlaget.  
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Gevinst/tab fremgår ikke 

Du finder beregningsgrundlaget ved at:

1. Klikke på  procentsatsen eller rediger (ud for papiret under 

“min portefølje”)

2. Klikke på gevinst/tab detaljer (på produktsiden)

Hvor finder jeg beregningsgrundlaget
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Eksempel på beregningsgrundlag

• Beregningsgrundlaget viser de 

informationer gevinst/tab beregnes ud 

fra.

• Gevinst tab/beregningen nulstilles hver 

gang beholdningen har været i 0.

• Det er i beregningsgrundlaget muligt at 

tilføje transaktioner manuelt. 
– Klik på tilføj anden type transaktion for at tilføje 

enten udbytte, split, omvendt split, udtrækning eller 

for at ændre beregningsdato.

• Transaktioner, som er tilføjet manuelt, 

fremgår ved, at de kan ændres og er 

markeret med en lille pen. 
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Aktiesplit / omvendt split i Nordea Investor

Eksempel på aktiesplit: 

• Lad os antage at kursen på AP Møller Mærsk (APM) er i kurs 200.000. APM synes nu, at deres aktie er blevet så høj i kurs, at der skal 

foretages et aktiesplit i forholdet 1/20.

• Du har 5 stk. APM til en samlet værdi af 1.000.000 (5x200.000) og får nu tildelt 20 aktier for hver aktie, som ejes, altså 5x20, så du i alt 

efter splittet ejer 100 aktier. Du tildeles altså yderligere 95 aktier.

• Ved aktiesplittet falder kursen til 200.000/20 = kurs 10.000

• Beholdningsopgørelsen efter splittet er 100 styk aktier til kurs 10.000 = værdi 1.000.000

• Du hverken vinder eller taber ved aktiesplittet. Det er gevinst/tab neutralt.

• Når der foretages aktiesplit øger virksomheden antallet af udestående aktier uden at nedbringe markedsværdien. 

Forestil dig, at 1000 kr. sedlen fjernes, fordi en analyse viser, at mange forretninger ikke kan tage imod den, da den er 

for stor.
– sedlen ombyttes til 2 * 500 kr. Værdien er den samme, men du har nu 2 sedler.  = Split i forholdet 1:2 men samme værdi

– sedlen ombyttes 5* 200 kr. Værdien er den samme, men du har nu 5 sedler = split i forholdet 1:5 men samme værdi

• Når der foretages omvendt split, mindsker virksomheden antallet af udestående aktier uden at øge markedsværdien.
Altså det modsatte end ved aktiesplit
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Aktiesplit / omvendt split i Nordea Investor

Eksempel fortsat

• Når du går ind i Nordea Investor efter et aktiesplit, vil antal stk. være ændret og 

gevinst/tab vil ikke kunne beregnes. Du skal klikke på ”redigér”, og sendes derved til 

beregningsgrundlaget. 

• I beregningsgrundlaget får du en besked om, at beholdningen ikke stemmer overens 

med den beregnede beholdning, og der skal korrigeres med 95 stk. 

• Aktiesplittet tilføjes ved at ”tilføje anden transaktion” og her vælge aktiesplit. Tilføj den 

dato, hvor aktierne er tilføjet depotet samt de 95 stk. Herefter fungerer gevinst/tab 

beregneren igen. ☺

• Du har fået besked om eventuelle aktiesplit i netbank

Hvis omvendt split
• Ved omvendt split er scenariet fuldstændig det samme som ovenstående blot med 

modsatte fortegn. 

• Ved redigering i beregningsgrundlaget vælges omvendt split og dato samt stk. indtastes. 

• Har du ejet x stk., som ikke passede på split forholdet, modtager du kompensation, som 

ligeledes kan indtastes. 

• Du får besked i Netbank om omvendt split og eventuel kompensation. 
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Ændring af fondskode

• Hvis du har købt en aktie, som efterfølgende skifter 

fondskode, vil det kun være transaktioner fra den 

nuværende fondskode, som fremgår. Transaktioner 

fra tidligere fondskode skal derfor manuelt tilføjes 

(også split mv). 

• Transaktioner på tidligere fondskode kan findes i 

Nordea Investor under “ Min Portefølje” og 

“transaktioner”. 
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Værdipapirer overført fra et andet pengeinstitut

• Hvis du overfører værdipapirer fra et andet pengeinstitut, får vi 

ikke transaktionsdata med. 

• Du skal derfor manuelt tilføje transaktioner foretaget før 

overførsel. Det gælder både køb og salg men også andre 

transaktioner som split, udbyttebeviser mv. 




