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MEDLEMMERNES EGEN FORENING

Handelsinvest er medlemmernes egen investeringsforening, der 
ledes af en bestyrelse. Medlemmerne vælger bestyrelsen på 
den årlige generalforsamling.

Investeringsforeningen Handelsinvest er et godt alternativ til at 
investere direkte i obligationer og aktier. Det giver en række for-
dele i form af bedre risikospredning, porteføljepleje og lavere 
omkostninger for det enkelte medlem.

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S varetager den daglige 
administration af Investeringsforeningen Handelsinvest.

HVORDAN BLIVER DU MEDLEM?

Du kan blive medlem af Investeringsforeningen Handelsinvest 
ved at købe andele i den eller de afdelinger, som passer til din 
investeringshorisont, investeringsprofil samt risikovillighed. Du 
kan søge oplysninger om Investeringsforeningen Handelsinvest 
og de enkelte afdelinger på www.handelsinvest.dk.

Andelene kan købes gennem alle pengeinstitutter, men øn-
sker du konkrete råd og vejledning omkring investeringen i 
Handelsinvest, kan du kontakte en af filialerne i Handelsbanken. 

Filialerne i Handelsbanken har uddannede medarbejdere med 
specialkendskab til Handelsinvests produkter.

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen 
Handelsinvest afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 10.00 i 
Herning.

INVESTERINGSFORENINGEN HANDELSINVEST

Østergade 2, 7400 Herning 
Telefon 97 12 33 55
www.handelsinvest.dk
info@handelsinvest.dk
CVR-registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
14092242.

DIREKTION

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S
Østergade 2, 7400 Herning.
Administrerende direktør Henrik Kragh

REVISION

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250
2000 Frederiksberg.
CVR. nr. 30 70 02 28

DEPOTSELSKAB

J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. 
Morgan Europe Limited, Storbritannien 
J.P. Morgan Copenhagen Branch
Kalvebod Brygge 39-41
1560 Copenhagen V

RÅDGIVER

Investeringsforeningen Handelsinvest har indgået afta-
le med Handelsbanken Asset Management som primær råd-
giver. Handelsbanken Fonder er underrådgiver på afdelinger-
ne Virksomhedsobligationer, Verden, Europa, Nordamerika, 
Fjernøsten, Norden, Latinamerika og Kina. Global Evolution er 
underrådgiver på Handelsinvest Højrentelande.
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for Investeringsforeningen Handelsinvest.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. 

Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver finansielle stilling samt 
resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske  
forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 29. februar 2016

Direktion for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S:

Henrik Kragh
Administrerende direktør

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest:

Lone Mørch  Gert N. S. Jensen  Bjarne Degn Hugo Sørensen Ulrik Lundsfryd 
Formand Næstformand

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2016.
 
 
 
 
 
_________________________
Dirigent
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne i Investeringsforeningen Handelsinvest

Påtegning på årsregnskaberne
Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest (11 afdelinger) for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2015, omfattende den enkelte afdelings resultatopgørelse, balance og noter samt fællesnoter. 
Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger aflægges efter lov om investeringsforeninger m.v.

Ledelsens ansvar for årsregnskaberne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde årsregnskaber for de enkelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af vores revision. Vi har udført  
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette  
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne 
for de enkelte afdelinger er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne for de enkel-
te afdelinger. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede. Formålet 
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekti-
viteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke 
givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2015 samt af resultatet af de enkelte afdelingers aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overens-
stemmelse med lov om investeringsforeninger m.v.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-
læg til den udførte revision af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskaberne for de enkelte afdelinger.

København, den 29. februar 2016
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR. nr. 30 70 02 28

Ole Karstensen Ove Svejstrup
statsaut. revisor statsaut. revisor
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ÅRETS AFKAST

2015 ligner på mange måder 2014 og så alligevel ikke.

Lighedspunkterne er blandt andet lave renter, en stærk USD og 
de pæne afkast  på aktiemarkederne.

Lighederne ophører, når vi ser på de forskellige afkast for-
delt på lande/regioner og aktivklasser (aktier og obligationer). 
De lave renter har været hårde ved afkastene på obligationer-
ne, der har været ikke-eksisterende i 2015. På aktiemarkeder-
ne har den helt store solstrålehistorie været Danmark med et 
afkast på over 40%. Herudover har der generelt været pæne 
positive afkast i resten af verden. Kina har ligesom øvrige mar-
keder oplevet store udsving i løbet af 2015 og endte lavere 
end i 2014, men stadig et 2-cifret afkast og bedre end de fle-
ste konkurrenter.

Den kedelige historie i 2015 var Latinamerika med et 2-cifret 
negativt afkast og afkastet er et udtryk for, at de Latin ame-
rikanske lande har det svært blandt andet på grund af de fal-
dende olie- og metalpriser og de Latinamerikanske aktiemarke-
der er faldet markant over en bred kam.   

Det samlede indtryk er et 2015 med store udsving, men et godt 
slutresultat for vore investorer.

Nærmere oplysninger om afdelingernes afkast og risikomål kan læ-
ses på de enkelte afdelingssider længere fremme i årsrapporten. 

UDBYTTER

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 
udbytter for knap 440 mio. kr. 

Størst udbytte kommer fra andelsklasserne i Handelsinvest 
Danmark. 

Det er her vigtigt at huske på, at udbytte og afkast ikke er det 
samme og at der sjældent er sammenhæng imellem disse. 
Investeringsforeninger skal udlodde realiserede udbytter, ren-
ter og kursgevinster, hvorimod urealiserede resultater ikke ud-
loddes. 

Såfremt det beregnede udbytte i de enkelte afdelinger udgør 
mindre end 0,10 kr. pr. andel af de udstedte andele overføres 
beløbet til udlodning året efter. Detaljerede oplysninger om af-
delingernes udlodning og udbytte kan findes i afsnittet ”Anvendt 
regnskabspraksis” samt i afsnittet ”Udbytter opdelt på ind-
komstformer”. 

På siderne 22-62 findes der mere om de enkelte afdelinger her-
under resultatopgørelse og balance, og her fremgår bestyrel-
sens forslag til udlodning ligeledes.

FORENINGENS RESULTAT OG  
FORMUEUDVIKLING

Det samlede resultat i foreningen blev på 729 mio. kr. mod  
718 mio. kr. i 2014.

Den samlede medlemsformue steg med 1.584 mio. kr., såle-
des at formuen ultimo 2015 udgjorde 10.184 mio. kr. Det sva-
rer til en stigning i formuen på 18% mod en stigning i formuen 
på 17% i 2014. 

Udviklingen i medlemsformuen
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Formuen er både vokset via afkast til eksisterende investo-
rer samt tilgang af mange nye midler. Investorerne har i løbet 
af 2015 investeret 1.178 mio. kr. i nye midler via Handelsinvest 
mod 857 mio. kr. i 2014. 

I lighed med 2014 har der været større interesse for at investere 
i aktier fremfor obligationer. Ser vi på tilgangen de senere år er 
tilgangen til aktier markant større end for obligationer. En del af 
forklaringen kan formodentlig findes i de negative renter på ind-
lån, der har skærpet investorernes risikoappetit.

Nettosalget fordelt på aktivklasser
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På aktiesiden har der været størst interesse for at investe-
re i Handelsinvest Europa med 504 mio. kr. og Handelsinvest 
Danmark med 375 mio. kr. 

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERNE

Omkostninger er en nødvendig del for at kunne udbyde inve-
steringsprodukter, men det er et område, vi løbende forsøger at 
forbedre os på. 
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Det er da også med tilfredshed, at vi kan se tilbage på 2015, 
hvor det for 5. år i træk, viser at omkostningsprocenten er fal-
dende, og siden 2010 er omkostningerne reduceret med 29 
procent. Arbejdet for yderligere reduktioner vil fortsætte i 2016.

Udviklingen i omkostningsprocent
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Foreningens samlede omkostningsprocent er faldet fra 1,57% i 
2010 til 1,11% i 2015.

Den fortsatte vækst i formuen medvirker til faldende omkost-
ninger, da vi i de fleste aftaler har indbygget en sammenhæng 
mellem de enkelte afdelingers formue og omkostninger. 

Det betyder, at omkostningerne falder ved større formue. 

Ultimo 2013 skiftede foreningen depotbank fra Handelsbanken 
til JP Morgan. Skiftet blev blandt andet begrundet med en mulig 
besparelse for foreningens investorer, og det gav pæne bespa-
relser i 2014 og er fortsat i 2015.

SAMFUNDSANSVAR

Handelsinvest har indført en politik om samfundsansvar. 
Politikken er en forlængelse af investeringspolitikken og det er 
bestyrelsens klare opfattelse, at ønsket om langsigtede gode af-
kast går hånd i hånd med politikken om samfundsansvar.

I valget af rådgivere ønsker vi kun at samarbejde med rådgive-
re, der lever op til FN’s principper om samfundsansvar i investe-
ringsbeslutningerne (UNPRI).

Anvendelsen af denne politik har ikke medført ændringer i por-
teføljesammensætningerne i 2015.
 
Politikken har heller ikke medført nogen ændringer i de virksom-
heder, vi har investeret i.

Handelsinvest har valgt ikke at have en aktiv investor-politik. 
Dette betyder, at vi som hovedregel ikke er aktive med afgivel-
se af stemmer på generalforsamlinger, med mindre en udela-
delse vurderes at kunne medføre en negativ indflydelse på inve-
steringen.

ANDELSKLASSER

I 2014 blev der oprettet andelsklasser i en række afdelinger og 
det er ligeledes sket i 2015. 

Ved andelsklasser i en investeringsforening forstås, at en inve-
steringsforeningsafdeling har udstedt beviser med forskellige 
rettigheder.

En andelsklasse er en underopdeling af en afdeling, hvor man 
kan bruge stordriftsfordelene ved at have en samlet afdeling, 
hvor alle investeringerne ligger, mens de enkelte andelsklasser 
under afdelingen kan målrettes forskellige investorer.

Oprettelse af andelsklasser er med til at øge formuen i forenin-
gen og derved reducere omkostningerne for alle investorer.

USIKKERHED VED INDREGNING ELLER 
MÅLING

Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usik-
kerhed ved indregning eller måling af balanceposter i forenin-
gens afdelinger. 

USÆDVANLIGE FORHOLD DER KAN HAVE 
PÅVIRKET INDREGNINGEN ELLER MÅLINGEN

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have på-
virket indregningen eller målingen heraf.

BEGIVENHEDER INDTRÅDT EFTER REGN-
SKABSÅRETS UDLØB

Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som 
forrykker vurderingen af årsrapporten.

Alle investorer i Handelsinvest Private Banking Højrentelande 
andelsklasse indløste medio januar 2016 deres andele. 
Bestyrelsen besluttede derfor at lukke andelsklassen ned, idet 
der ikke var efterspørgsel af produktet.
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GRÆSK GÆLDSKRISE, ANGREB PÅ DEN 
DANSKE FASTKURSPOLITIK, FRYGT FOR EN 
HÅRD LANDING I KINAS ØKONOMI, FLYGT-
NINGESTRØMME, TERRORANGREB, UROLIG-
HEDER I MELLEMØSTEN SAMT NYE FALD I 
OLIEPRISEN. DET VAR TEMAER, DER PRÆ-
GEDE ET UROLIGT 2015. OGSÅ 2016 FÅR SINE 
UDFORDRINGER.

2015 bød på en stribe skelsættende begivenheder for de fi-
nansielle markeders vedkommende. En selvforstærkende spi-
ral mod en mere lempelig pengepolitik i det meste af verden 
sendte således renterne ned i negativt territorium. Specielt 
den europæiske centralbanks (ECB) beslutning om at påbe-
gynde opkøb af europæiske statsobligationer havde stor ef-
fekt på renteniveauerne. Denne beslutning gav aktiemarkeder-
ne en meget positiv begyndelse på året, som senere blev af-
løst af en mere volatil markedsudvikling, men endte i et gan-
ske pænt afkast for året som helhed. 2015 blev også året, 
hvor den amerikanske centralbank (Fed) endelig valgte at 
sætte renten op, hvilket sidst skete i 2006.

På den økonomiske vækstfront var den største overraskelse 
nok, at euroområdet viste sig fra en stærkere side end ven-
tet. Flere af de tidligere så hårdt prøvede periferilande har lagt 
den værste krise bag sig, hjulpet af både en svagere EUR, la-
ve oliepriser, en meget lempelig pengepolitik samt en mindre 
grad af finanspolitiske stramninger. Det økonomiske opsving 
var dog fortsat kun af moderat karakter og ikke på et niveau, 
der gav anledning til en større feststemning. Det betød også, 
at ECB valgte at foretage nye pengepolitiske lempelser, som 
størrelsesmæssigt dog ikke levede op til investorernes (op-
skruede) forventninger. 

KINAS AKTIEKOLLAPS

Overskriftmæssigt tiltrak Kina sig mest opmærksomhed. 
Negative økonomiske nøgletal, samt et kollaps i det kraftigt op-
pustede kinesiske A-aktiemarked skubbede til markedernes 
frygt for en hård økonomisk landing i verdens næststørste øko-
nomi. Selv om centralbanken trykkede på speederen med såvel 
rentenedsættelser som finanspolitiske lempelser og klumsede 
forsøg på at begrænse aktienedturen, var indtrykket, at især in-
dustri- og byggesektoren var fanget i en nedadgående spiral. 
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Konsekvensen af opbremsningen i Kina satte også tydeli-
ge spor på råvaremarkederne med nye fald i olieprisen, som 
blev forstærket af kollapset i OPEC-kartellets sammenhold. 
Det havde afledte negative effekter på en stribe råvareafhæn-
gige lande, som for eksempel Brasilien, men også lande som 
Norge og Rusland blev hårdt ramt. 

140

120

100

80

60

40

20

0

Olieprisudvikling

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2015

PÆNT, IKKE PRANGENDE I USA

I USA voksede økonomien i et tilstrækkeligt stærkt, omend ik-
ke prangende, tempo til at generere fortsatte fald i ledighe-

FARVEL TIL ENDNU ET TURBULENT 
ÅR, GODDAG TIL ET NYT 
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“ Pilen pegede opad i 2015, 
men der var bump på vejen.”
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den. Selv om industrisektoren led under den stærkere USD 
og den svagere globale efterspørgsel, blev det modvejet af 
positive tendenser i den langt større servicesektor. Det stigen-
de pres på arbejdsmarkedet medførte, at FED valgte at sæt-
te renten op for første gang siden 2006, som følge af risikoen 
for et stigende lønpres i økonomien, efter ellers at have ud-
skudt beslutningen i flere omgange. Obligationsrenterne re-
agerede dog kun i begrænset omfang, da stort set alle inve-
storer havde forventet renteændringen.

UROLIGE TIDER I LATINAMERIKA

I Brasilien gik alt i den forkerte retning. Økonomien var i bak-
gear, de offentlige budgetter forværredes, og den politiske 
mulighed for at reformere økonomien var ikke eksisterende 
takket være et obstruktivt parlament. Politikerleden fik des-
uden ny næring i takt med afdækningen af en omfattende 
korruptionssag i det statsejede energiselskab Petrobras, og 
folkelige protester og krav om præsident Rousseffs afgang 
hørte til dagligdagen. Såvel Petrobras som staten Brasilien 
måtte i 2015 se deres kreditværdighed sænket til under mid-
del, det vil sige det mindre fine selskab. 

Venezuela var økonomisk hårdt ramt af olieprisfaldet, men en 
jordskredssejr til oppositionen, som udløste 2/3 flertal i par-
lamentet, skabte håb om mildere politiske vinde. Det sam-
me gjorde sig også gældende i Argentina, hvor 12 års kon-
troversiel økonomisk politik under Kirchner-dynastiet blev af-
sluttet, da oppositionens Mauricio Macri vandt præsidentval-
get. Mexico fastholdt sin position som reformivrigt foregangs-
land, men ud over Indien og – med lidt god vilje - Indonesien, 
var det småt med reformtiltag i det bredere emerging mar-
kets-univers.

PRES PÅ DEN DANSKE KRONE

I Danmark oplevede vi i begyndelsen af året et hidtil uset an-
greb på den danske fastkurspolitik, som førte til massive ind-
greb fra Nationalbankens side, blandt andet i form af mar-
kante negative renter. Presset på kronen aftog dog igen, så 
Nationalbanken kunne påbegynde en normalisering af de 
pengepolitiske indgreb, omend de negative renter var kom-
met for at blive i 2015. 
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ET ÅR MED MERE URO

Nu har vi taget hul på et nyt år, hvor mange af de temaer, der 
prægede den turbulente udvikling i især den sidste halvdel af 
2015, fortsat er gældende. Indledningsvist har 2016 således 
været præget af usikkerhed om den globale økonomis styrke, 
og det har sat et negativt præg på udviklingen på de finan-
sielle markeder i årets første dage med indledende markan-
te fald på aktiemarkederne til følge. Der er da også udsigt til, 
at 2016 bliver et år fyldt med risici og udfordringer. Den geo-
politiske usikkerhed er bestemt ikke blevet mindre på grund 
af de seneste stigende spændinger mellem Saudi Arabien og 
Iran. Nordkorea er også igen dukket op som en risikofaktor, 
efter landets erklærede brintbombesprængning, og ISIS samt 
konflikterne i Syrien og Yemen virker heller ikke umiddelbart til 
at forsvinde. Risikoen for terrorangreb er en yderligere faktor i 
dette spil, som kan medvirke til at dæmpe muligheden for et 
stærkere økonomisk opsving. 

Et af de væsentligste temaer bliver dog formentlig fortsat ud-
viklingen i den kinesiske økonomi. Der hersker vist ikke den 
store tvivl om, at der er et strukturelt nedadgående pres på 
den økonomiske vækst, men det åbne spørgsmål er fortsat, 
om myndighederne kan undgå en hård landing i økonomien. 
Det virker under alle omstændigheder svært at se, at Kina i 
2016 vil kunne øge sit bidrag til den samlede globale økono-
miske aktivitet. Der er især en risiko for, at kineserne vil ty til 
devalueringer af valutakursen i et forsøg på at dæmme op for 
vækstnedgangen, som kan give anledning til negative afledte 
effekter på resten af verden. 

“ Korruptionssagen i statseje-
de Petrobras skabte ballade i 
Brasilien i 2015.”
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VÆKST I EUROOMRÅDET – MÅSKE

Som tilfældet var det i 2015, ser det for nuværende ud til, 
at euroområdet har muligheden for at blive en af de positi-
ve overraskelser på vækstfronten. Der er dog også mange ri-
sikomomenter for opsvinget i Europa, som i bedste fald fort-
sat kun ventes at være af moderat karakter. En del af risicie-
ne er knyttet til de politiske usikkerheder, der fortsat hersker 
omkring det europæiske samarbejde. Flygtningestrømme, po-
litisk uro i flere lande, tvivl om det britiske medlemskab af EU 
samt frygten for terrorangreb er således forhold, der tegner et 
usikkert billede af den europæiske unions økonomiske fremtid 
og sammenhold. Vi er på den baggrund heller ikke sikre på, 
at risikoen for deflation forsvinder lige med det samme – spe-
cielt ikke, hvis olieprisen presses længere ned end nu. På den 
baggrund kan der fortsat være et pres på den europæiske 
centralbank (ECB) for at øge stimulansen til økonomien endnu 
mere. Det virker dog, som om ECB er ved at løbe tør for am-
munition, og at for eksempel en optrapning af bankens obli-
gationsopkøb ikke vil vise sig at have nogen større realøkono-
misk effekt, i en situation hvor renterne allerede er tæt på re-
kordlave, og hvor der i forvejen er rigeligt med likviditet i det 
finansielle system. 

HVAD GØR FED?

Et tema, der også vil få betydning for udviklingen på de fi-
nansielle markeder, er hvordan den amerikanske central-
bank (FED) vil agere. Forventningerne i markedet er meget af-
dæmpede med hensyn til hvor mange renteforhøjelser, der 
vil komme i løbet af året. Et stærkere lønpres end ventet kan 
dog meget vel tvinge banken til at skulle sætte renten hurtige-
re i vejret, som kan trække dampen ud af et allerede dæmpet 
økonomisk opsving. 

Overordnet set har FED valgt at påbegynde renteforhøjelserne 
på et tidspunkt hvor de amerikanske virksomheder allerede 
er ramt af et stigende lønpres, som sammen med en stærke-
re USD giver en vis risiko for, at opsvinget løber på de sidste 
kræfter. Det betyder også, at risikoen for at amerikansk øko-
nomi måske bliver ramt af recession tidligere end hidtil ventet, 
kan blive et tema i løbet af året. 
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SIGNALET ALLE SUKKER EFTER

Efter tre år med skuffende afkast (især lokalgælden målt mod 
dollar) er investorerne umiddelbart ikke indstillet på at lade 
tvivlen komme emerging markets-landene til gode.
  
Vi ser dog lyspunkter. Hvad amerikansk økonomi angår, er 
det tydeligt, at servicesektoren har æren for fremgangen på 
arbejdsmarkedet, mens den traditionelle fremstillingsindustri 
lider under dollarstyrke og svindende konkurrenceevne.  Dette 
er isoleret set ikke et dårligt udgangspunkt for tiltagende eks-
port til USA, og skulle den amerikanske forbundsbank hen ad 
vejen føle sig fristet til at stramme pengepolitikken mere, end 
markedet i øjeblikket forventer, vil det antageligt være en føl-
ge af fortsat fremgang på arbejdsmarkedet og/eller tiltagende 
inflation. Førstnævnte vil øge husholdningernes efterspørgsel, 
mens sidstnævnte kan skyldes stigende lønninger og/eller sti-
gende råvarepriser. Stigende råvarepriser vil være signalet om 
tiltagende global vækst, alle sukker efter, og udgøre vende-
punktet for EM-valutaerne. Vi må muligvis afvente andet halv-
år, før det sker, men det vil ske – efter vores mening.

Overordnet ser 2016 således ud til at blive et år, hvor der vil 
være en del forhold at tage højde for, når man skal træffe si-
ne investeringsbeslutninger. Lave renter vil dog fortsat kunne 
understøtte aktiemarkederne gennem hele 2016. 

“ Hvor meget vil FED sætte renten 
op i år? Et spørgsmål, der følges 
nøje.”
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Al investering indebærer risici – således også investering via 
investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked 
eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem.

AKTIVTYPER

I Handelsinvest investerer vi i obligationer og aktier. Der er stor 
forskel på risikoen mellem disse, men der kan også være stor 
forskel på risikoen indenfor de to kategorier. 

De obligationer vi investerer i, er typisk udstedt af forskelli-
ge stater, selskaber eller realkreditinstitutter. Obligationer ud-
løber til kurs 100, hvorfor den oprindelige værdi af obligatio-
nen er intakt ved obligationens udløb. Undtagelser fra dette 
sker i tilfælde, hvor udsteder er i en dårlig økonomisk situati-
on og ikke kan indfri sine forpligtelser (se udstederrisiko i det 
følgende).

Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. 
Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et 
selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvin-
der, kan aktiekursen falde til nul.

GENERELLE RISICI

Der er en række forskellige risici, men populært taler man pri-
mært om disse risici i forbindelse med Investering:

• Markedsrisiko
• Landerisiko
• Renterisiko
• Selskabsspecifik risiko
• Branchespecifik risiko
• Likviditetsrisiko
• Valutakursrisiko
• Modpartsrisiko
• Udstederrisiko
• Rådgiverrisiko

Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvik-
ler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det mar-
ked, der investeres i. Mange markeder har indbyrdes sam-
menhæng, men man kan søge at minimere markedsrisikoen 
ved at investere i flere aktivklasser. 

Der er stor forskel på markedsrisikoen for eksempelvis dan-
ske obligationer og kinesiske aktier. Det gør ikke det ene til en 
bedre investering, men er blot et eksempel på, at risikoen er 
forskellig.

Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. 
Flere af vore afdelinger er fokuseret mod specifikke lande og/
eller regioner og den økonomiske udvikling i disse områder vil 
have stor betydning for udviklingen i din investering.

Renterisiko er risikoen på en portefølje, hvis renten stiger el-
ler falder. Stiger renten vil en obligationsportefølje typisk falde 
i værdi – det omvendte ved faldende rente. En stigende rente 
kan også være negativ for aktier, men der er dog ingen enty-
dig sammenhæng.

Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte 
selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en 
god branche men være dårligt ledet. I en sådan situation vil et 
sådant selskab typisk give et dårligere – eller endog negativt – 
afkast. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker 
til at mindske de selskabsspecifikke risici.

Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man 
kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomi-
en, men for en specifik branche er der tilbagegang. 

Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer du ejer, ik-
ke kan omsættes. Har du behov for pengene og er der ingen 
købere, kan den pris du ender med at få være meget forskel-
lig fra markedsprisen. I investeringsforeninger søger vi at mini-
mere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere for-
skellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra mar-
ked til marked. 

Valutakursrisikoen er til stede i alle vore afdelinger, der inve-
sterer i udenlandske værdipapirer. Det vil sige alle afdelinger 
bortset fra de to afdelinger med danske obligationer og afde-
ling Danmark har valutakursrisiko.

Vi opgør alle værdier i danske kroner med den til enhver tid 
gældende valutakurs. I afdeling Nordamerika har vi eksempel-
vis mange amerikanske værdipapirer – disse opgøres i dollar 
som vi så omregner til danske kroner. Derfor er der en stor ri-
siko/eksponering mod dollar i denne afdeling. 

Modpartsrisikoen er risikoen for at den man ”handler med”, ik-
ke kan opfylde sine betingelser. I en investeringsforening er 
dog indbygget meget sikkerhed omkring dette parameter og 
alle handler med værdipapirer vi laver, sker med samtidig ud-
veksling af værdipapirer og betaling. På den måde er mod-
partsrisikoen meget begrænset. Samtidig er investeringsfor-
eninger underlagt en række restriktioner, der også medvirker 
til at modvirke denne risiko. 

Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke 
kan opfylde sine betingelser. Har man købt aktier i et selskab 
eller obligationer udstedt af et selskab, kan dette selskab gå 
konkurs. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er 
lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en ak-
tieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10% af for-
muen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udsteder-
risikoen.

Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt 
til at vælge værdipapirer, ikke er god nok. Man kan opnå høje-
re afkast på flere måder – blandt andet ved at tage højere risi-
ko. Derfor følger vi nøje vore rådgivere og søger at sikre at af-
kast og risiko følges ad. Eksempelvis er der i en smal porteføl-
je som Europa med kun 17-21 selskaber foretaget mange fra-
valg. Er disse fravalg ikke de rigtige, risikerer du som investor 
ikke at få nok i afkast eller endog tabe penge. 

RISIKOSPREDNING

For hver afdeling er nøje specificeret en investeringsinstruks. 
Denne angiver hvad der må investeres i og evt. mulighed for 
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risikoafdækning. Typisk skal min. 95% af de enkelte afdelin-
gers formue være investeret i markedet – en investeringsfor-
ening kan således ikke gå ud af markedet. 

Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen 
til den valgte investeringsstrategi. Vore afdelinger har generelt 
mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumen-
ter. Det er dog kun i Handelsinvest Højrentelande vi i øjeblikket 
gør brug af denne mulighed. Dette sker for at mindske sårbar-
heden overfor udsving i amerikanske dollar.

Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. 
Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast – og 
dermed har man pådraget sig en ny risiko. 

AKTIVE INVESTORER

Alle vore afdelinger har i dag en aktiv investeringsinstruks. Det 
vil sige, vi tager aktivt stilling til markedet og foretager løbende 
til- og fravalg på de enkelte markeder. 

Flere af vore aktieafdelinger har relativt få aktier i porteføljerne, 
men indeholder dog alligevel spredning på brancher og sek-
torer.

STRATEGIVALG

Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi an-
befaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring 
placeringen – det kan også være nødvendigt at foretage ju-
steringer hen ad vejen. På handelsinvest.dk har vi flere kon-
krete forslag til porteføljesammensætninger med baggrund 
i forskellige risikoønsker og tidshorisonter. Disse er naturlig-
vis kun vejledende, idet dit strategivalg alene bør afhænge af 
din situation.

DRIFTSRISIKO

Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsfor-
eningen. 

Investeringsforeningen Handelsinvest har indgået en aftale med 
Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administrati-
on af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet 
af Svenska Handelsbanken AB.

Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgiv-
ning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest 
Investeringsforvaltning, der begge er underlagt kontrol fra 
Finanstilsynet.

Derudover revideres årsrapporten af vore generalforsamlings-
valgte revisorer, som også en gang årligt kommer på uan-
meldt besøg.

Oveni disse kontroller er Handelsinvest desuden GIPS-
certificeret. GIPS er et internationalt kvalitetsstempel, som 
blandt andet dokumenterer, at vi har pålidelige forretningsgan-
ge og arbejdsbeskrivelser.

Anvendelsen af IT er et uundværligt hjælpemiddel i den dag-
lige administration. Vi søger løbende at automatisere manuel-
le arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stil-
les generelt høje krav til IT-sikkerheden i den finansielle sek-
tor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest, 
der gerne skulle sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere 
økonomiske risici.

Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de 
forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er 
overholdt.

Desuden overvåges administrationen af en selvstændig comp-
liance funktion. 

RISIKOINDIKATOR

Af den enkelte afdeling/andelsklasses regnskab fremgår dens 
risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet 
central investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mel-
lem 1 og 7, hvor »1« udtrykker laveste risiko og »7« højeste ri-
siko. Kategorien »1« udtrykker ikke en risikofri investering.
 

Lav risiko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Høj risiko

1 2 3 4 5 6 7
 Typisk lavt afkast Typisk høj afkast

 
Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af ud-
svingene i afdelingen/andelsklassens regnskabsmæssige indre 
værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store 
historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på 
indikatoren (6–7). Små udsving er lig med en lavere risiko 
og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingen/
andelsklassens placering på skalaen er ikke konstant. 
Placeringen kan ændre sig med tiden. På handelsinvest.dk 
kan man for den enkelte afdeling/andelsklasse, under punktet 
»Risiko«, se afdelingen/andelsklassens aktuelle og senest op-
daterede placering på risikoindikatoren. Risikoindikatoren tager 
ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksem-
pelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i 
valutaer. Det er vigtigt at huske, at historiske data ikke er indi-
kator for fremtidig udvikling.
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BAGGRUND OG FORMÅL

Bestyrelsen for investeringsforeningen Handelsinvest har med 
udgangspunkt i Investeringsfondbranchen’s fund governance 
anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik.

1.  GENERALFORSAMLING OG INVESTORERS 
FORHOLD

Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens 
investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes 
hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til 
generalforsamling via web-siden og medlemsbladet Resumé. 

Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordens 
punkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på 
generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til 
bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlin-
gens afholdelse. 

Det tilstræbes at hele bestyrelsen er til stede på generalforsam-
lingen.

2. BESTYRELSEN

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære ge-
neralforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 5 personer. I 
2015 blev der holdt 9 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden 
og direktionen/administrator afholder møder efter behov.
 
Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels 
den enkeltes erfaring og kompetence, dels om alle relevante 
kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesar-
bejdets art og omfang. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig 
ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger 
på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige med-
lemmer. 

Bestyrelsen har gennemgået og godkendt eventuelle øvrige le-
delseserhverv ud fra primært et tidsmæssigt synspunkt.

Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator 
evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mel-
lem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for 
Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S.

Intet medlem af bestyrelsen:
• er eller har været ansat i foreningens administration
•  har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen  

eller dens administration som andet end medlem (investor).

Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2015 udgjor-
de 585.000 kr. (585.000 kr. i 2014). Bestyrelsen er ikke om-
fattet af optionsordninger eller lignende. Honoraret for et me-
nigt bestyrelsesmedlem udgjorde 90.000 kr. (90.000 kr. i 2014). 
Næstformanden blev honoreret med kr. 135.000 (135.000 kr. i 
2014) og formanden blev honoreret med 180.000 kr. (180.000 
kr. i 2014). 

3. UDØVELSE AF STEMMERETTIGHEDER

Investeringsforeningen Handelsinvest har som følge af sine ak-
tieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. 
Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/ad-
ministrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller 
hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har 
indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes 
generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens 
politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder.

Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for interessekon-
flikter for at sikre korrekt behandling af sager med potentielle in-
teressekonflikter.

4. KOMMUNIKATION

Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver 
et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er besty-
relsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysnin-
ger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være 
tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for informa-
tion er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af 
oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårs-
rapporter, foreningens prospekter og vedtægter, Interesserede 
kan tilmelde sig nyhedsbreve via e-mails på handelsinvest.dk. 
Endelig udsendes medlemsbladet Resumé to gange årligt.

5. REVISION

Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der 
foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående 
vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering 
af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen ta-
ger stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de ge-
neralforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. 
I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regn-
skabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gen-
nemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder.

6. AKTIEUDLÅN

Foreningen bruger pt. ikke aktieudlån.

POLITIK FOR AT ØGE ANDELEN AF 
DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I 
BESTYRELSEN

Bestyrelsen har opstillet langsigtede måltal for, at højst 60% af 
bestyrelsens medlemmer er af samme køn og arbejder for at nå 
dem. Bestyrelsen er forpligtet til at have en sammensætning af 
kompetencer og erfaring, der sikrer foreningens virke og udvik-
ling og ikke mindst medlemmernes midler. Den rette profil vil al-
tid blive prioriteret over kandidatens køn. 

Der er bestyrelsens mål at andelen af det generalforsamlings 
valgte underrepræsenterede køn, kommer til at udgøre 40% af 
bestyrelsesmedlemmer fra 2018.



LEDELSESBERETNING BESTYRELSEN

18 Handelsinvest

BESTYRELSE

Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer,  
der selv konstituerer sig med formand og næstformand.

Lone Mørch, 
formand, 59 år
Advokat (L) 

Valg til bestyrelsen den 25. marts 2010
Konstitueret som formand den 19. marts 2015

Andre ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen for:
Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S

Gert N. S. Jensen 
næstformand, 70 år
Fhv. økonomidirektør
.

Valgt til bestyrelsen den 18. april 1996 
Konstitueret som næstformand den 19. marts 2015

Andre ledelseshverv:
Næstformand for:
Ejendomsselskabet Textilforum A/S

Medlem af bestyrelsen for:
Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S
Herning Vand A/S
Herning Vand Holding A/S
Herning Rens A/S

Bjarne Degn, 67 år
Fhv. bankdirektør.

Valgt til bestyrelsen den 31. marts 2005.

Hugo Sørensen, 51 år
Direktør.

Valgt til bestyrelsen den 26. marts 2007.

Andre ledelseshverv:
 
Medlem af bestyrelsen for:
Vangárd Retail A/S
Compotech A/S
HMS Holding Aulum ApS

Ulrik Lundsfryd, 51 år
Direktør

Valgt til bestyrelsen den 21. marts 2013.

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesformand for:
Digicure A/S
Viasol A/S
Wald & Welle GmbH

Næstformand for:
Re-Match ApS
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DIREKTION

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, Østergade 2, 7400 Herning.

Henrik Kragh, 51 år 
Administrerende direktør

Ansat som administrerende direktør 12. januar 2015.



DANSKE OBLIGATIONER

20 Handelsinvest



DANSKE OBLIGATIONER

21Handelsinvest

Afdelingen investerer i danske obligationer, realkreditobligati-
oner og erhvervspapirer noteret på Københavns Fondsbørs. 
Målet er at skabe et afkast, der over en treårig periode, giver 
minimum et afkast svarende til afkastet på benchmark minus 
de årlige omkostninger. Afdelingen har en gennemsnitlig varig-
hed i intervallet 2 til 6 år. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
3 år på grund af kursudsving på andelene.

Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrap-
portens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobe-
skrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede 
af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risi-
ci fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at 
investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der 
kan hentes på handelsinvest.dk.

AFDELINGENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 3
Benchmark: Nordea Constant Maturity 3 år (50 %)  
samt 5 år (50 %)
ISIN kode: DK0060040087
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Asset Management

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved ind-
regning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde 
hændelser efter regnskabsårets afslutning. 

Afdelingens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af viden-
ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige ind-
tjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Den 4 årige statsrente, der er det primære rentesegment 
for afdelingen, er faldet ca. 0,18 procentpoint over året. 
Rentefaldet for realkreditobligationer var dog mindre og kon-
verterbare obligationer oplevede pæne rentestigninger. Dette 
har påvirket afkastet negativt, da hovedparten af beholdningen 
er i realkreditobligationer. Vores forventninger i starten af året, 
om svagt stigende renter, blev dermed delvist opfyldt, dog ik-
ke i statsrenterne. 

Afdelingens afkast blev på -0,33 % efter omkostninger på 
0,55 %. Afkastet i Handelsinvest Danske Obligationer kom 
dermed til at ligge indenfor vores forventninger ved årets start 
om et afkast på minus 1,00% til plus 1,00 %.  Resultatet 
kan sammenlignes med et afkast på benchmark på 0,49 %. 
Dermed er afdelingens målsætning om at overgå benchmark 
ikke opnået. 

Vi har i år 2015 oplevet udsving i den mellemlange rente. Den 
Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede i starten af året, 
at den ville opkøbe obligationer for EUR 1.140 mia. Det resul-

terede i et rentefald og den 4 årige danske statsrente kom i 
midten af februar helt ned i minus 0,50 %, et fald på 0,60 % 
fra årets start. Det næste halve år steg renten igen til niveauet 
fra begyndelsen af året. 

I Danmark kan Danmarks Nationalbank erklære sig selv som 
ubetingede sejrherre over valutaspekulanterne i krigen om den 
danske fastkurspolitik. Valutareserven var efter december må-
ned nede på DKK 435 mia., hvilket var under niveauet fra ind-
gangen af 2015. Vi forventer derfor en dansk indskudsbevis-
rente, der gradvist vil nærme sig den europæiske, og derfor 
også vil presse den korte del af den danske rentekurve op. 

Årets sidste kvartal sluttede med at den amerikanske central-
bank (FED) kom med en renteforhøjelse på 0,25 %, den første 
renteforhøjelse siden 2006. Det var dog ingen overraskelse, da 
stort set hele markedet havde forventet dette. FED fremhæve-
de endnu engang, at banken vil have en meget gradvis tilgang 
til flere renteforhøjelser.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 1,00 kr. i udbytte pr.  
andel.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI. 

Da afdelingen investerer i danske obligationer, har afdelin-
gen en forretningsmæssig risiko på udviklingen i Danmark. 
Risikoen består hovedsageligt af renterisiko, landerisiko, ud-
steder risiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om inve-
steringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man 
læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om for-
eningens overordnede vurdering af disse risici.

Den danske økonomi har stor afhængighed af den internatio-
nale udvikling hvorfor udviklingen på disse markeder smitter af 
på udviklingen i denne afdeling. 

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Renten er i høj grad styret af ECB og denes opkøbspro-
gram. Den fortsat svage inflationsudvikling kan betyde, at ECB 
vil øge sine stimulanstiltag. Vi ser dog økonomien i USA og 
Europa bevæge sig i den rigtige retning. Vi tror derfor, at ren-
terne er tæt på bunden og at vi vil se svagt stigende renter i 
2016. Afkastforventningerne for det kommende år for afdelin-
gen er i niveauet 0,00 – 2,00 %.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 76.830 78.675
2 Renteudgifter 179 0
 I alt renter og udbytter 76.651 78.675
   
3 Kursgevinster og -tab:  
 Obligationer -69.339 77.052
 Handelsomkostninger 0 4
 I alt kursgevinster og -tab -69.339 77.048
   
 I alt nettoindtægter 7.312 155.723
4 Administrationsomkostninger 18.819 18.829
 Årets nettoresultat -11.507 136.894
5 Til rådighed for udlodning  

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  19
 Noterede obl. fra danske udstedere 72.987  74.629
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere 3.843  4.027
 I alt renteindtægter 76.830  78.675
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 179  0
 I alt renteudgifter 179  0
    
3 Kursgevinster og -tab:   
 Obligationer:   
 Noterede obl. fra danske udstedere -73.861  59.118
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere 4.522  17.934
 I alt kursgevinster og -tab, obligationer -69.339  77.052
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 0  56
  Dækket af emissions- og  

indløsningsindtægter 0  52
 Handelsomkostninger ved løbende drift 0  4
 I alt kursgevinster og -tab -69.339  77.048

4 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 12.280 150 12.170 84
 Gebyrer til depotselskab 781 0 743 0
  Andre omk. i forbindelse med  

formueplejen 3.868 0 3.699 0
 Øvrige omkostninger 71 311 64 357
 Fast administrationshonorar 1.282 0 1.629 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 18.282 537 18.305 524
 I alt administrationsomkostninger  18.819  18.829
     
5 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 76.651  78.675 
 Kursgevinst til udlodning -18.731  4.215 
  Administrationsomkostninger til  

modregning i udlodning 18.819  18.829 
  Udlodningsregulering ved  

emission/indløsning 33  2.656 
 Udlodning overført fra sidste år1) 1.115  1.021 
 I alt til rådighed for udlodning 40.249  67.738 
 Heraf foreslået udlodning 39.117  66.623 
 Heraf foreslået overført til udl. næste år 1.132  1.115  
 

BALANCE

 Aktiver

7 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 6.289 7.686
 I alt likvide midler 6.289 7.686
   
7 Obligationer:  
  Noterede obligationer fra  

danske udstedere 3.236.667 3.133.578
  Noterede obligationer fra  

udenlandske udstedere 151.128 231.697
 I alt obligationer 3.387.795 3.365.275
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 35.027 38.031
 Andre tilgodehavender 255 255
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 0 2.173
 I alt andre aktiver 35.282 40.459
   
 Aktiver i alt 3.429.366 3.413.420
   
 Passiver  
   
6 Medlemmernes formue 3.426.748 3.412.336
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 1.043 1.084
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 1.575 0
 I alt anden gæld 2.618 1.084
   
 Passiver i alt 3.429.366 3.413.420

2015
Hele tkr.

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Hele tkr.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) -11.507 136.894 22.369 90.868 85.762
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 3.426.748 3.412.336 3.086.895 2.395.999 1.478.686
Cirkulerende kapital (tkr.) 3.259.791 3.172.518 2.920.564 2.211.785 1.390.209
Indre værdi pr. andel 105,12 107,56 105,70 108,33 106,36
Udlodning pr. andel 1,20 2,10 2,70 3,50 2,75
Årets afkast (pct.) -0,3 4,4 0,8 4,6 6,8
Benchmarkafkast (pct.) 0,5 4,2 -1,2 2,4 8,2
Sharpe ratio 1,2 1,4 1,4 1,1 0,6
Sharpe ratio (benchmark) 0,9 1,1 0,9 1,1 1,0
Standardafvigelse 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6
Standardafvigelse (benchmark) 2,7 3,0 3,1 3,5 3,4
Omkostningsprocent (pct.) 0,55 0,58 0,60 0,63 0,74
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 2.045.025 1.256.952 1.599.542 1.548.160 772.884
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 1.330.818 734.879 744.185 610.384 243.041
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 3.375.843 1.991.831 2.343.727 2.158.544 1.015.925
Omsætningshastighed 0,32 0,21 0,24 0,29 0,18
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 0,58 0,74 0,78 0,82 0,86
Officiel kurs 105,15 108,40 106,40 109,50 107,00

NOTER

7 Oplysninger om porteføljesammensætning.
  Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk

6 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 3.172.518 3.412.336 2.920.564 3.086.895
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12  66.623  78.856
  Ændring i udbetalt udlodning på grund  

af emission/indløsning   2.318  2.133
 Emissioner i året 312.473 329.796 336.654 355.761
 Indløsninger i året 225.200 240.280 84.700 90.604
 Emissionstillæg  573  106
 Indløsningsfradrag  135  6
  Regulering af udlodning ved emissioner  

og indløsninger i året   -33  -2.656
 Overført til udlodning fra sidste år1)  -1.115  -1.021
 Overført til udlodning næste år  1.132  1.115
 Foreslået udlodning  39.117  66.623
 Overført fra resultatopgørelsen   -50.608  72.834
 I alt medlemmernes formue 3.259.791 3.426.748 3.172.518 3.412.336

2015
Cirk.

beviser
nom.

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

NOTER
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TYPEFORDELING LØBETIDSFORDELING

Realkredit 93%

Kontant 2%

Erhverv 1%
Kontant 2%

0-2 år 1%

2-4 år 26%

4-6 år 15%

6-8 år 1%8-10 år 8%
>10 år 47%

Stat 4%

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

2,00% DK Skibskreditfond 2019 17,03

3,50% Nykredit IO 2044 6,85

2,00% Kommunekredit 2024 4,56

Var. Danmarks Skibskredit 2021 3,66

2,00% Realkredit Danmark 2020 3,46

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

120

110

100

90
31.12
2011

31.12
2012

31.12
2013

31.12
2014

31.12
2015

PROCENTVIS FORDELING AF  
FINANSIELLE INSTRUMENTER 2015 2014

Børsnoterede finansielle instrumenter 98,86% 98,62%

 98,86% 98,62%

Andre aktiver/anden gæld 1,14% 1,38%

I alt 100,00% 100,00%
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Afdelingen investerer i obligationer udstedt af virksomhe-
der. Det er hensigten at investere i obligationer med rating fra 
BBB- eller bedre. Der kan dog investeres op til 30 % i obliga-
tioner uden rating eller med en rating dårligere end BBB-. Der 
investeres primært i obligationer udstedt i EUR og DKK. Ved 
køb af obligationer udstedt i andre valutaer afdækkes valutari-
sikoen. Dog kan porteføljen have en placering på op til 10 % i 
andre valutaer uden dækning. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år på grund af kursudsving på andelene.

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i 
afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

AFDELINGENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 3
Benchmark: Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index
ISIN kode: DK 0060262061
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved ind-
regning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde 
hændelser efter regnskabsårets afslutning. 

Afdelingen benytter rådgivere, der har en stor såvel bred som 
dybtgående videnekspertise. Afdelingen er derfor ikke af-
hængig af videnressourcer, der er af særlig betydning for den 
fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Virksomhedsobligationer har generelt klaret sig dårligt i 2015. 
Kreditspændene blev i løbet af året kraftigt udvidet til stats-
obligationer og dette har medvirket til afkastet i afdelingen. 
Dermed blev vores forventninger i starten af 2015 om ind-
snævring af spændet ikke opfyldt. Afdelingens afkast blev 
på 0,16 % efter omkostninger på 1,11 %. Handelsinvest 
Virksomhedsobligationer kom dermed til at ligge indenfor vo-
res forventninger ved årets start om et afkast i niveauet - 0,50 
% - 2,00 %.  Resultatet kan sammenlignes med et afkast på 
benchmark på minus 0,35 %. Dermed er afdelingens målsæt-
ning om at overgå benchmark opnået. 

2015 har været turbulent med kraftige rentebevægelser med 
fokus på verdens centralbanker. Den Europæiske Centralbank 
(ECB) annoncerede i starten af året, at den ville opkøbe obli-
gationer for EUR 1.140 mia. og vi så rentefald i virksomheds-
obligationer. I slutningen af april steg renterne igen og det gik 
især ud over virksomhedsobligationer, hvor vi så en udvidelse 
af kreditspændene til niveauer tilbage til 2013. 

Årets sidste kvartal sluttede med at den amerikanske central-
bank (FED) kom med en renteforhøjelse på 0,25 %, den første 
renteforhøjelse siden 2006. Det var dog ingen overraskelse, da 
stort set hele markedet havde forventet dette. FED gjorde det 
klart, at den vil fortsætte med at geninvestere afdrag fra dens 
beholdning af obligationer indtil normaliseringen af det penge-
politiske renteniveau er godt undervejs. Ligeledes fremhævede 
FED endnu engang, at banken vil have en meget gradvis til-
gang til flere renteforhøjelser.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 2,00 kr. i udbytte pr.  
andel. 

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI. 

Afdelingen investerer i obligationer udstedt af virksomheder, 
og har en forretningsmæssig risiko på udviklingen i markedet 
for erhvervsobligationer. Risikoen består hovedsageligt af en 
renterisiko, en udstederrisiko på den enkelte virksomhed, råd-
giverrisiko samt en valutarisiko. I årsrapportens afsnit om inve-
steringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man 
læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om for-
eningens overordnede vurdering af disse risici.

Afdelingen investerer hovedsageligt i obligationer udstedt af 
virksomheder i Europa. Afdelingen er derfor påvirket af udvik-
lingen i den europæiske økonomi generelt.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Renten er i høj grad styret af ECB og dens opkøbsprogram. 
Den fortsat svage inflationsudvikling kan betyde, at ECB vil 
øge sine stimulanstiltag. Vi ser dog økonomien i USA og 
Europa bevæge sig i den rigtige retning. Vi tror derfor, at ren-
terne er tæt på bunden og at vi vil se svagt stigende ren-
ter i 2016. Vi ser fortsat en merværdi i virksomhedsobligatio-
ner, da virksomheder generelt har stærke balancer.  I nega-
tiv retning trækker det generelle lave renteniveau, samt vo-
res forventninger om svagt stigende renter de næste 12 mdr. 
Afkastforventningerne for det kommende år for afdelingen er i 
niveauet 0,00 – 2,50 %. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 13.844 12.146
2 Renteudgifter 16 0
 I alt renter og udbytter 13.828 12.146
   
3 Kursgevinster og -tab:  
 Obligationer -9.236 9.668
 Valutakonti -5 -48
 Handelsomkostninger 83 77
 I alt kursgevinster og -tab -9.324 9.543
   
 I alt nettoindtægter 4.504 21.689
4 Administrationsomkostninger 5.288 4.297
 Årets nettoresultat -784 17.392
5 Til rådighed for udlodning

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  1
 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.318  644
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere 12.526  11.501
 I alt renteindtægter 13.844  12.146
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 16  0
 I alt renteudgifter 16  0
    
3 Kursgevinster og -tab:   
 Obligationer:   
 Noterede obligationer fra danske udstedere -1.341  236
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere -7.895  9.432
 I alt kursgevinster og -tab, obligationer -9.236  9.668
    
 Valutakonti -5  -48
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 83  80
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 0  3
 Handelsomkostninger ved løbende drift 83  77
 I alt kursgevinster og -tab -9.324  9.543

4 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 2.723 25 2.219 9
 Gebyrer til depotselskab 354 0 287 0
 Andre omkostninger i forb. med formueplejen 1.510 0 1.132 0
 Øvrige omkostninger 39 57 35 56
 Fast administrationshonorar 504 0 476 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 5.130 158 4.149 148
 I alt administrationsomkostninger  5.288  4.297
     
5 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 13.828  12.146 
 Kursgevinst til udlodning 153  902 
  Administrationsomkostninger til modregning i  

udlodning 5.288  4.297 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning 2.977  2.133 
 Udlodning overført fra sidste år 245  310 
 I alt til rådighed for udlodning, brutto 11.915  11.194 
 Heraf foreslået udlodning 11.859  10.949 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 56  245 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

BALANCE

 Aktiver

7 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 25.061 2.272
 I alt likvide midler 25.061 2.272
   
7 Obligationer:  
  Noterede obligationer fra danske  

udstedere 149.308 39.184
  Noterede obligationer fra udenlandske  

udstedere 441.894 388.030
 I alt obligationer 591.202 427.214
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.348 6.989
 Andre tilgodehavender 35 35
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 0 873
 I alt andre aktiver 8.383 7.897
   
 Aktiver i alt 624.646 437.383
   
 Passiver  
   
6 Medlemmernes formue 624.155 437.039
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 491 344
 I alt anden gæld 491 344
   
 Passiver i alt 624.646 437.383

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 

Årets nettoresultat (tkr.) -784 17.392 2.202 17.491 344
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 624.155 437.039 340.260 361.506 185.005
Cirkulerende kapital (tkr.) 592.937 405.529 324.914 336.568 183.168
Indre værdi pr. andel 105,26 107,77 104,72 107,41 101,00
Udlodning pr. andel 2,00 2,70 2,30 3,50 0,00
Årets afkast (pct.) 0,2 5,2 0,8 6,3 1,0
Benchmarkafkast (pct.) -0,4 8,2 2,4 14,0 2,8
Sharpe ratio 1,1 1,9 - - -
Sharpe ratio (benchmark) 1,8 2,6 - - -
Standardafvigelse 2,8 2,1 - - -
Standardafvigelse (benchmark) 3,3 3,1 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,11 1,22 1,24 1,25 0,09
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 277.081 132.842 43.955 452.204 164.981
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 97.808 45.454 45.206 289.953 0
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 374.889 178.296 89.161 742.157 164.981
Omsætningshastighed 0,20 0,11 0,00 0,91 0,02
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,37 1,48 1,50 1,64 1,38
Officiel kurs 106,50 108,50 106,40 109,20 102,70

28.11.11-
31.12.11

7 Oplysninger om porteføljesammensætning.
  Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.
dk Afdelingen ejer obligationer for 11.649 tkr. i 2015 og for 17.335 tkr. i 2014 i Svenska 
Handelsbanken, der er foreningens væsentligste samarbejdspartner. Afdelingen ejer obligationer 
for 5.968 tkr. i 2015 og for 6.137 tkr. i 2014 i J.P. Morgan, der er foreningens depotselskab.

6 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 405.529 437.039 324.914 340.260
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12  10.949  7.473
  Ændring i udbetalt udlodning på grund  

af emission/indløsning   -184  28
 Emissioner i året 189.508 200.530 84.315 90.409
 Indløsninger i året 2.100 2.250 3.700 3.895
 Emissionstillæg  745  304
 Indløsningsfradrag  8  14
  Regulering af udlodning ved emissioner  

og indløsninger i året   -2.977  -2.133
 Overført til udlodning fra sidste år  -245  -310
 Overført til udlodning næste år  56  245
 Foreslået udlodning  11.859  10.949
 Overført fra resultatopgørelsen   -9.477  8.641
 I alt medlemmernes formue 592.937 624.155 405.529 437.039

2015
Cirk.

beviser
nom.

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

NOTER
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TYPEFORDELING LØBETIDSFORDELING

Virksomhedsobli. 85%

8-10 år 4% Kontant 4%Kontant 4%

0-2 år 9%

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

1,00% Nykredit 2020, Danmark 6,52

1,38% Alfa Laval 2022, Sverige 4,78

2,00% Realkredit Danmark 2020, Danmark 4,66

4,88% DONG 2014, Danmark 4,34

3,88% Nasdaq OMX 2021, USA 4,31

PROCENTVIS FORDELING AF  
FINANSIELLE INSTRUMENTER 2015 2014

Børsnoterede finansielle instrumenter 94,72% 97,75%

 94,72% 97,75%

Andre aktiver/anden gæld 5,28% 2,25%

I alt 100,00% 100,00%

VÆRDIUDVIKLING

28.11
2011

31.12
2012

31.12
2013

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2015

31.12
2014

120

110

100

90

2-4 år 19%

4-6 år 41%

6-8 år 23%

Realkredit 11%
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2-4 år 19%

Afdelingen og andelsklasserne investerer i udenlandske obligati-
oner, der er udstedt af lande eller relateret til lande, der er under 
udvikling til industrinationer. Disse lande findes i Latinamerika, 
Afrika, Østeuropa, Mellemøsten og Asien. Højrentelande kan 
både investere i lokale valutaer og obligationer udstedt i hoved-
valutaerne. Afdelingen og andelsklasserne har en aktiv strategi – 
både med hensyn til renteeksponering og valutaeksponering. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år 
som følge af risikoen for relativt store kursudsving på andelene.

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassen særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

HØJRENTELANDE AK

 
ANDELSKLASSENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 4 
Benchmark: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified afdækket til 
DKK + 25% GBI-EM Global Diversified omregnet til DKK og 25% 
ELMI+ omregnet til DKK
ISIN kode: DK 0060014918
Porteføljerådgiver: Global Evolution 

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af viden-
ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

2015 vil blive husket for Euro-zonens endeløse krisemøder 
med Grækenland øverst på agendaen i 1. halvår og en ameri-
kansk vækst som skuffede fælt især i 1. kvartal. Set i bakspej-
let og fra et emerging markets perspektiv, var problemerne i 1. 
halvår dog begrænsede i forhold til, hvad der ventede i 2. halv-
år. Råvareprisfaldet havde ganske vist været et tema allerede 
siden 2. halvår 2014, hvor oliepriserne for alvor begyndte ned-
turen, men efter en vis stabilisering af råvaremarkedet i 1. halv-
år 2015, gik bunden ud af råvaremarkedet igen i 2. halvår 2015, 
da Saudi Arabien tonede rent flag og signalerede priskrig med 
det formål at forsvare markedsandele, alt imens bekymringerne 
over den kinesiske vækstnedgang- og omstillingsproces vokse-
de. At Iran den 14. juli fik en aftale på plads vedrørende landets 
atomenergiprogram, som hvis overholdt vil ophæve sanktioner-
ne mod landet herunder olieeksporten, blev set som endnu en 
årsag til de lavere oliepriser.

Handelsinvest Højrentelande AK har i 2015 leveret et nega-
tivt afkast på 6,33 % efter omkostninger på 1,31 %, mens re-
ferenceindekset har leveret et negativt afkast på 2,82 %. 
Handelsinvest Højrentelande AK har således leveret et resultat, 
som er væsentlig dårligere end referenceindekset.

Det relativt dårlige afkast skal ses i lyset af en valgt nul-vægt-
ning af Rusland i de første 10 måneder af 2015 og en nul-
vægtning af Ukraine og Hviderusland. Nul-vægtene i Rusland 
og Ukraine var begge taget med udgangspunkt i den væbnede 
konflikt i det østlige Ukraine, sanktioner mod Rusland samt risi-
koen for en manglende opfyldelse af Minsk II-traktaten og ende-
lig vores forventning om en Ukrainsk gældsrestrukturering, der 
ville være mindre investorvenlig, end det blev tilfældet.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i obligationer udstedt af lande på 
de internationale markeder, har andelsklassen en forretnings-
mæssig risiko på udviklingen på disse markeder. Risikoen be-
står hovedsageligt af markedsrisiko, renterisiko, landerisiko, sel-
skabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgi-
verrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risiko-
beskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de for-
skellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurde-
ring af disse risici.

Andelsklassen har eksponering mod en bred vifte af lande, 
men ultimo 2015 var henholdsvis Brasilien, Tyrkiet, Mexico og 
Indonesien de største investeringsområder, fordi vi vurderede, 
at disse fire lande virkede mest attraktive ud fra en risiko/afkast-
betragtning. Forudsat vi ikke ændrer investeringsstrategien, vil 
den økonomiske og politiske udvikling i disse fire lande have 
særlig stor betydning for investorernes fremtidige afkast.

Andre risici inkluderer øget inflation, som er et stigende problem 
i Emerging Markets. Dette kan påvirke andelsklassen. 

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Udsigterne for 1. halvår 2016 ser desværre ud til at blive lige så 
udfordrende som 2015 var. Vi er imidlertid ganske komforta-
ble med afkastudsigterne for emerging markets-landenes dollar-
obligationer. Dels virker en rente på næsten på 6,40 % (på in-
deksniveau) tillokkende i lyset af de nul-renter, der kendetegner 
de fleste lande i EU, dels er vi ikke voldsomt bekymrede for de 
amerikanske renter, hvor vi venter en 10-årig rente på maksi-
malt 2,60 % ved udgangen af halvåret.

I afkastmæssig sammenhæng forventer vi, at andelsklassen vil 
levere et helårsresultat på ca. 2-4 %. Dette bygger på vores for-
ventning om kun moderate amerikanske rentestigninger, en 
gradvis styrkelse af den amerikanske dollar i løbet af de næste 
tre måneder og en vending i råvarepriserne i 2. halvår. 
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Andelsklassen investerer i udenlandske obligationer, der er ud-
stedt af lande eller relateret til lande, der er under udvikling 
til industrinationer. Disse lande findes i Latinamerika, Afrika, 
Østeuropa, Mellemøsten og Asien. Højrentelande kan både in-
vestere i lokale valutaer og obligationer udstedt i hovedvaluta-
erne. Andelsklassen har en aktiv strategi – både med hensyn til 
renteeksponering og valutaeksponering. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år 
som følge af risikoen for relativt store kursudsving på andelene.

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

ANDELSKLASSENS PROFIL

Ikke børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoklasse: 4 
Benchmark: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified afdækket til 
DKK + 25% GBI-EM Global Diversified omregnet til DKK og 25% 
ELMI+ omregnet til DKK
ISIN kode: DK 0060562619
Porteføljerådgiver: Global Evolution 

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af viden-
ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

2015 vil blive husket for Euro-zonens endeløse krisemøder 
med Grækenland øverst på agendaen i 1. halvår og en ameri-
kansk vækst som skuffede fælt især i 1. kvartal. Set i bakspej-
let og fra et emerging markets perspektiv, var problemerne i 1. 
halvår dog begrænsede i forhold til, hvad der ventede i 2. halv-
år. Råvareprisfaldet havde ganske vist været et tema allerede 
siden 2. halvår 2014, hvor oliepriserne for alvor begyndte ned-
turen, men efter en vis stabilisering af råvaremarkedet i 1. halv-
år 2015, gik bunden ud af råvaremarkedet igen i 2. halvår 2015, 
da Saudi Arabien tonede rent flag og signalerede priskrig med 
det formål at forsvare markedsandele, alt imens bekymringerne 
over den kinesiske vækstnedgang- og omstillingsproces vokse-
de. At Iran den 14. juli fik en aftale på plads vedrørende landets 
atomenergiprogram, som hvis overholdt vil ophæve sanktioner-
ne mod landet herunder olieeksporten, blev set som endnu en 
årsag til de lavere oliepriser.

Handelsinvest Private Banking Højrentelande AK har i 2015 leve-
ret et negativt afkast på 6,21 % efter omkostninger på 1,11 %, 

mens referenceindekset har leveret et negativt afkast på 2,82 %. 
Handelsinvest Private Banking Højrentelande AK har således le-
veret et resultat, som er væsentlig dårligere end referenceindek-
set.

Det relativt dårlige afkast skal ses i lyset af en valgt nul-vægt-
ning af Rusland i de første 10 måneder af 2015 og en nul-
vægtning af Ukraine og Hviderusland. Nul-vægtene i Rusland 
og Ukraine var begge taget med udgangspunkt i den væbnede 
konflikt i det østlige Ukraine, sanktioner mod Rusland samt risi-
koen for en manglende opfyldelse af Minsk II-traktaten og ende-
lig vores forventning om en Ukrainsk gældsrestrukturering, der 
ville være mindre investorvenlig, end det blev tilfældet.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i obligationer udstedt af lande på 
de internationale markeder, har andelsklassen en forretnings-
mæssig risiko på udviklingen på disse markeder. Risikoen be-
står hovedsageligt af markedsrisiko, renterisiko, landerisiko, sel-
skabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgi-
verrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risiko-
beskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de for-
skellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurde-
ring af disse risici.

Andelsklassen har eksponering mod en bred vifte af lande, 
men ultimo 2015 var henholdsvis Brasilien, Tyrkiet, Mexico og 
Indonesien de største investeringsområder, fordi vi vurderede, 
at disse fire lande virkede mest attraktive ud fra en risiko/afkast-
betragtning. Forudsat vi ikke ændrer investeringsstrategien, vil 
den økonomiske og politiske udvikling i disse fire lande have 
særlig stor betydning for investorernes fremtidige afkast.

Andre risici inkluderer øget inflation, som er et stigende problem 
i Emerging Markets. Dette kan påvirke andelsklassen. 

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Alle investorer i Handelsinvest Private Banking Højrentelande 
andelsklasse indløste medio januar 2016 deres andele. 
Bestyrelsen besluttede derfor at lukke andelsklassen ned, idet 
der ikke var efterspørgsel af produktet.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 27.419 27.450
 I alt renter og udbytter 27.419 27.450
   
2 Kursgevinster og tab:  
 Obligationer 2.619 49.666
 Afledte finansielle instrumenter -48.704 -56.948
 Valutakonti 802 761
 Handelsomkostninger 0 28
 I alt kursgevinster og tab -45.283 -6.549
   
 I alt nettoindtægter -17.864 20.901
3 Administrationsomkostninger 5.574 6.359
 Årets nettoresultat -23.438 14.542
4 Til rådighed for udlodning  

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 8  25
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere 26.105  25.826
 Unoterede obligationer 1.306  1.599
 I alt renteindtægter 27.419  27.450
    
2 Kursgevinster og -tab:   
 Obligationer:   
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere 3.719  45.255
 Unoterede obligationer -1.100  4.411
 I alt kursgevinster og -tab, obligationer 2.619  49.666
    
 Afledte finansielle instrumenter:   
 Valutaterminsforretninger -48.704  -56.948
  I alt kursgeinvster og -tab, afledte  

finansielle instrumenter -48.704  -56.948
    
 Valutakonti 802  761
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 0  43
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 0  15
 Handelsomkostninger ved løbende drift 0  28
 I alt kursgevinster og -tab -45.283  -6.549

3 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 2.552 14 2.956 12
 Gebyrer til depotselskab 471 0 443 0
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 1.942 0 2.118 0
 Øvrige omkostninger 1 58 40 68
 Fast administrationshonorar 460 0 639 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 5.426 148 6.196 163
 I alt administrationsomkostninger  5.574  6.359
     
4 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 27.419  27.450 
 Kursgevinst til udlodning -14.305  -86.741 
  Administrationsomkostninger til modregning i  

udlodning 5.574  6.359 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning 24.447  -956 
 Udlodning overført fra sidste år -60.104  128 
 I alt til rådighed for udlodning, brutto -28.117  -66.478 
  Administrationsomkostninger incl.  

udlodningsreg., som ikke kan modregnes -3.261  -6.374 
 I alt til rådighed for udlodning, netto -24.856  -60.104 
 Heraf foreslået udlodning 0  0 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år -24.856  -60.104 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

BALANCE

 Aktiver

6 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 16.717 16.487
 I alt likvide midler 16.717 16.487
   
6 Obligationer:  
  Noterede obligationer fra udenlandske  

udstedere 210.758 429.899
 Unoterede obligationer 13.650 28.749
 I alt obligationer 224.408 458.648
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Unoterede afledte finansielle instrumenter 3.470 0
 I alt afledte finansielle instrumenter 3.470 0
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.277 9.067
 Andre tilgodehavender 60 60
 I alt andre aktiver 4.337 9.127
   
 Aktiver i alt 248.932 484.262
   
 Passiver  
   
5 Medlemmernes formue 246.535 475.617
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Unoterede afledte finansielle instrumenter 1.276 8.033
 I alt afledte finansielle instrumenter 1.276 8.033
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 455 612
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 666 0
 I alt anden gæld 1.121 612
   
 Passiver i alt 248.932 484.262

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat(tkr.) -23.438 14.542 -63.066 74.006 19.504
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 246.535 475.617 461.031 607.421 493.148
Cirkulerende kapital (tkr.) - - 516.933 560.796 513.083
Indre værdi pr. andel - - 89,19 108,31 96,11
Udlodning pr. andel - - 2,60 9,25 2,00
Årets afkast (pct.) - - -9,9 15,0 4,3
Benchmarkafkast (pct.) - - -5,8 16,5 7,3
Sharpe ratio - - 1,1 0,4 0,2
Sharpe ratio (benchmark) - - 1,3 0,6 0,3
Standardafvigelse - - 7,9 12,8 12,7
Standardafvigelse (benchmark) - - 7,5 12,1 11,9
Omkostningsprocent (pct.) - - 1,30 1,33 1,67
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 404.951 468.428 704.492 481.363 762.007
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 617.710 496.039 742.812 444.386 713.392
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 1.022.661 964.467 1.447.304 925.749 1.475.399
Omsætningshastighed 0,93 1,00 1,01 0,76 1,09
Årlig omkostning i procent (ÅOP) - - 1,67 1,66 2,03
Officiel kurs - - 90,60 109,70 96,90

5 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 475.617  461.031
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12 0  13.440
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning  0  83
 Emissioner i året 13.736  59.628
 Indløsninger i året 220.211  46.375
 Emissionstillæg 40  91
 Indløsningsfradrag 791  57
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året  -24.447  956
 Overført til udlodning fra sidste år 60.104  -128
 Overført til udlodning næste år -24.856  -60.104
 Foreslået udlodning 0  0
 Overført fra resultatopgørelsen  -34.239  73.818
 I alt medlemmernes formue 246.535  475.617

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

6 Oplysninger om porteføljesammensætning
   Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henven-

delse til Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside 
handelsinvest.dk

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 85,49% 90,39%
Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 5,54% 6,04%
Øvrige finansielle instrumenter 0,89% -1,69%
 91,91% 94,74%
Andre aktiver/anden gæld 8,09% 5,26%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

NOTER
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen -19.451  16.652
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 2.637  826
Klassens resultat -22.088  15.826

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 496.713 444.369 516.933 461.031
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  0  13.440
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0  83
Emissioner i året 6.000 5.379 29.685 26.857
Indløsninger i året 225.100 195.750 49.905 46.129
Emissionstillæg  12  85
Indløsningsfradrag  706  57
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -22.500  893
Overført til udlodning fra sidste år  56.155  -120
Overført til udlodning næste år  -23.456  -56.155
Foreslået udlodning  0  0
Overført fra resultatopgørelsen   -32.287  71.207
I alt medlemmernes formue 277.613 232.628 496.713 444.369

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) -22.088 15.826 -63.066 74.006 19.504
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 232.628 444.369 461.031 607.421 493.148
Cirkulerende kapital (tkr.) 277.613 496.713 516.933 560.796 513.083
Stykstørrelse (kr.) 100 100 100 100 100
Indre værdi pr. andel 83,80 89,46 89,19 108,31 96,11
Udlodning pr. andel 0,00 0,00 2,60 9,25 2,00
Årets afkast (pct.) -6,3 3,3 -9,9 15,0 4,3
Benchmarkafkast (pct.) -2,8 6,9 -5,8 16,5 7,3
Sharpe ratio 0,1 0,5 1,1 0,4 0,2
Sharpe ratio (benchmark) 0,0 0,9 1,3 0,6 0,3
Standardafvigelse 7,4 7,4 7,9 12,8 12,7
Standardafvigelse (benchmark) 2,5 7,0 7,5 12,1 11,9
Omkostningsprocent (pct.) 1,31 1,34 1,30 1,33 1,67
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,56 1,59 1,67 1,66 2,03
Officiel kurs 83,64 90,00 90,60 109,70 96,90

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014

2014

2013 2012 2011

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 25.872  25.646
Kursgevinst til udlodning -13.498  -81.042
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 5.281  5.978
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 22.500  -893
Udlodning overført fra sidste år -56.155  120
I alt til rådighed for udlodning, brutto -26.562  -62.147
Administrationsomkostninger incl. udlodningsreg.,  
som ikke kan modregnes -3.106  -5.992
I alt til rådighed for udlodning, netto -23.456  -56.155
Heraf foreslået udlodning 0  0
Heraf foreslået overført til udlodning næste år -23.456  -56.155

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

10,40% Tyrkiet 2019, Tyrkiet 4,87

3,65% Malaysia 2019, Malaysia 4,28

7,75% Mexico 2017, Mexico 3,46

3,25% Thailand 2017, Thailand 3,18

4,38% Colombia 2023, Colombia 3,03

LANDEFORDELING

Resten 54%

Brasilien 10%
Tyrkiet 7%

Mexico 7%

Indonesien 7%

Colombia 5%

Rusland 5%Sydafrika 5%

LØBETIDSFORDELING

0-2 år 24%

6-8 år 12%

8-10 år 18%

>10 år 17%

2-4 år 14%

4-6 år 15%

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2011

31.12
2012

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
(8.9-31.12)

Andel af resultat af fællesporteføljen -1.216  -1.265
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 134  19
Klassens resultat -1.350  -1.284

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 32.560 31.248 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende 
beviser 31.12  0  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0  0
Emissioner i året 8.810 8.357 32.810 32.771
Indløsninger i året 25.920 24.461 250 246
Emissionstillæg  28  6
Indløsningsfradrag  85  1
Regulering af udlodning ved emissioner og 
indløsninger i året   -1.947  63
Overført til udlodning fra sidste år  3.949  -8
Overført til udlodning næste år  -1.400  -3.949
Foreslået udlodning  0  0
Overført fra resultatopgørelsen   -1.952  2.610
I alt medlemmernes formue 15.450 13.907 32.560 31.248

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) -1.350 -1.284
Medlemmernes formue inklusive udlodning til  
  medlemmerne for året (tkr.) 13.907 31.248
Cirkulerende kapital (tkr.) 15.450 32.560
Stykstørrelse (kr.) 10.000 10.000
Indre værdi pr. andel 9.001,23 9.596,95
Udlodning pr. andel 0,00 0,00
Årets afkast (pct.) -6,2 -3,9
Benchmarkafkast (pct.) -2,8 -2,4
Sharpe ratio - -
Sharpe ratio (benchmark) - -
Standardafvigelse - -
Standardafvigelse (benchmark) - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,11 0,38
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,20 1,30
Officiel kurs 8.984,67 9.578,59

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014
(8.9-31.12)

2014

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 1.547  1.803
Kursgevinst til udlodning -807  -5.698
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 293  381
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 1.947  -63
Udlodning overført fra sidste år -3.949  8
I alt til rådighed for udlodning, brutto -1.555  -4.331
Administrationsomkostninger incl. udlodningsreg.,  
som ikke kan modregnes -155  -382
I alt til rådighed for udlodning, netto -1.400  -3.949
Heraf foreslået udlodning 0  0
Heraf foreslået overført til udlodning næste år -1.400  -3.949

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

10,40% Tyrkiet 2019, Tyrkiet 4,87

3,65% Malaysia 2019, Malaysia 4,28

7,75% Mexico 2017, Mexico 3,46

3,25% Thailand 2017, Thailand 3,18

4,38% Colombia 2023, Colombia 3,03

VÆRDIUDVIKLING

08.09
2014

08.12
2014

08.03
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.
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LANDEFORDELING

Resten 54%

Brasilien 10%
Tyrkiet 7%

Mexico 7%

Indonesien 7%
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LØBETIDSFORDELING
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Afdelingen og andelsklasserne har en aktiv strategi og har til 
hensigt at investere i 80-150 aktier uden hensyn til den enkelte 
akties vægt i andelsklassernes benchmark. Den valgte strategi 
skal give porteføljemanageren mulighed for at skabe et afkast, 
der ligger over benchmark. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 4 
år, da kursudsvingene på verdens aktiemarkeder i perioder kan 
være relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

VERDEN AK

 
ANDELSKLASSENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 5
Benchmark: MSCI World inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0010157296
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
dette, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser 
efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgå-
ende videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig 
af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidi-
ge indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Verden leverede et afkast på 12,5 % i 2015, ef-
ter omkostninger på 1,50 % mod et benchmarkafkast på 9,0 %, 
svarende til et positivt merafkast på 3,5 %-point relativt til ben-
chmark. Året indledtes stærkt og var oppe med næsten 16 % 
allerede i første kvartal, men faldt herefter noget tilbage. Ved 
halvårsskiftet blev de indledende afkastforventninger korrigeret 
op fra 8-12 % til 17-22 % på baggrund af en forventning om at 
risikoappetitten ville vende tilbage til markederne i andet halv-
år. Det viste sig dog ikke at være tilfældet i nogen nævneværdig 
grad, og afkastet blev således dårligere end de korrigerede for-
ventninger.

Året har været påvirket af store bevægelser på de internationa-
le valutamarkeder, hvor navnlig den amerikanske dollar er ble-
vet styrket, mens valutaen i flere af vækstmarkederne er blevet 
svækket. Derudover har fokus været på faldende olie- og råva-
rer, kinesisk vækstfrygt, gældskrise i Grækenland og rentestig-
ninger fra den amerikanske centralbank.

Andelsklassen er tematisk forvaltet og et af de temaer, der bi-
drog mest til det positive afkast i 2015 var ”Produktivitet”. 
Herunder var det navnlig eksponeringen mod digitalisering 
og automatisering, der gav gode afkast. Omvendt har temaet 
”Miljø” udviklet sig dårligere end ventet. Succesfulde investerin-
ger i vedvarende energi er blevet opvejet af skuffende udvikling i 
selskaberne indenfor vand- og energieffektiviseringer.

Aktiviteten i andelsklassen har været højere i 2015 end vanligt. 
Året har været præget af store bevægelser i både op- og ned-
adgående retning, hvilket vi har forsøgt at udnytte bedst mu-
ligt. Det er blandt andet værd at bemærke, at eksponeringen 
mod olie-, gas- og råvaresektorerne er blevet reduceret til et 
minimum. I stedet er der blevet satset på investeringer inden-
for vedvarende energi ved blandt andet at købe Gamesa, Xinyi 
Solar og NGK Insulators.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i aktier på de internationale marke-
der, har andelsklassen en forretningsmæssig risiko på udviklin-
gen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en ge-
nerel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, bran-
chespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens 
afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofakto-
rer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt 
om foreningens overordnede vurdering af disse risici.

USA er andelsklassens største investeringsområde, da vi for-
venter at USA er længst fremme i konjunkturforløbet. Forudsat 
vi ikke ændrer investeringsstrategien, vil den økonomiske og 
politiske udvikling i USA have særlig stor betydning for investo-
rernes fremtidige afkast.

Der er dog tale om en global portefølje med global eksponering, 
hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for 
andelsklassens resultater.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Forventningen er at den globale vækst vil forbedres gen-
nem 2016 drevet af stimulansprogrammer fra såvel Europa og 
Japan, men også i nogen grad fra Kina. I USA forventes kon-
junkturen at fortsætte på et pænt niveau, mens det europæiske 
reformarbejde bør understøtte en tiltagende vækst. Alt dette bør 
være understøttende for aktiemarkederne. Risikoen vurderes 
først og fremmest at ligge på obligationsmarkederne. I et sce-
narie med kraftigt stigende markedsrenter kan flere virksomhe-
der og stater komme i problemer på grund af de voksende lå-
neomkostninger. Alligevel vurderes de globale aktiemarkeder at 
kunne levere et positivt afkast i niveauet 5-10 %.
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Andelsklassen har en aktiv strategi og har til hensigt at investere i 
80-150 aktier uden hensyn til den enkelte akties vægt i andelsklas-
sens benchmark. Den valgte strategi skal give porteføljemanageren 
mulighed for at skabe et afkast, der ligger over benchmark. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
4 år, da kursudsvingene på verdens aktiemarkeder i perioder 
kan være relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

ANDELSKLASSENS PROFIL

Unoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 5
Benchmark: MSCI World inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060671584
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm  

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
dette, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser 
efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af viden-
ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Verden Engros AK blev lanceret 4/12-2015 og le-
verede et afkast på -1,2 % efter omkostninger på 0,10 % mod 
et benchmarkafkast på -1,6 %, svarende til et positivt merafkast 
på 0,4 %-point relativt til benchmark. 

Forventningens glæde var den største, og selvom både den 
Europæiske Centralbankschef Mario Draghi og chefen for 
Federal Reserve Janet Yellen langt hen ad vejen leverede, som 
markedet på forhånd havde ønsket, var det ikke tilstrækkeligt til 
at tilfredsstille investorerne efterfølgende. Fra ECB blev der lan-
ceret en række understøttende lempelser, mens FED annonce-
rede første rentestigning i 9 år. Kombineret med tiltagende be-
kymring om tilstanden i den kinesiske økonomi (igen igen), var 
dette medvirkende til at sende hovedparten af de internationale 
aktiemarkeder ned i december.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i aktier på de internationale marke-

der, har andelsklassen en forretningsmæssig risiko på udviklin-
gen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en ge-
nerel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, bran-
chespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens 
afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofakto-
rer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt 
om foreningens overordnede vurdering af disse risici.

USA er andelsklassens største investeringsområde, da vi for-
venter at USA er længst fremme i konjunkturforløbet. Forudsat 
vi ikke ændrer investeringsstrategien, vil den økonomiske og 
politiske udvikling i USA have særlig stor betydning for investo-
rernes fremtidige afkast.

Der er dog tale om en global portefølje med global eksponering, 
hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for 
andelsklassens resultater.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Forventningen er at den globale vækst vil forbedres gen-
nem 2016 drevet af stimulansprogrammer fra såvel Europa og 
Japan, men også i nogen grad fra Kina. I USA forventes kon-
junkturen at fortsætte på et pænt niveau, mens det europæiske 
reformarbejde bør understøtte en tiltagende vækst. Alt dette bør 
være understøttende for aktiemarkederne. Risikoen vurderes 
først og fremmest at ligge på obligationsmarkederne. I et sce-
narie med kraftigt stigende markedsrenter kan flere virksomhe-
der og stater komme i problemer på grund af de voksende lå-
neomkostninger. Alligevel vurderes de globale aktiemarkeder at 
kunne levere et positivt afkast i niveauet 5-10 %.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 18
2 Renteudgifter 38 0
3 Udbytter 26.177 22.588
 I alt renter og udbytter 26.139 22.606
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 172.597 193.963
 Valutakonti -752 -92
 Øvrige aktiver/passiver 58 130
 Handelsomkostninger 5.143 10.041
 I alt kursgevinster og -tab 166.760 183.960
   
 I alt nettoindtægter 192.899 206.566
5 Administrationsomkostninger 23.633 18.502
 Resultat før skat 169.266 188.064
6 Skat 3.251 2.769
 Årets nettoresultat 166.015 185.295
7 Til rådighed for udlodning  

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  18
 I alt renteindtægter 0  18
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 38  0
 I alt renteudgifter 38  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 26.177  22.588
 I alt udbytter 26.177  22.588
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 1.770  1.145
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 170.827  192.818
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 172.597  193.963
    
 Valutakonti -752  -92
    
 Øvrige aktiver/passsiver 58  130
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 5.681  10.459
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 538  418
 Handelsomkostninger ved løbende drift 5.143  10.041
 I alt kursgevinster og -tab 166.760  183.960

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 12.573 72 9.765 30
 Gebyrer til depotselskab 881 0 832 0
 Andre omkostninger i forb. med formueplejen 8.175 0 6.055 0
 Øvrige omkostninger 34 153 44 135
 Fast administrationshonorar 1.669 0 1.558 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 23.332 301 18.254 248
 I alt administrationsomkostninger  23.633  18.502
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 3.251  2.769 
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 26.139  22.606 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 3.605  2.968 
 Kursgevinst til udlodning 145.753  121.874 
 Administrationsomk. til modregning i udlodning 23.633  18.502 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning -6.761  -18.371 
 Udlodning overført fra sidste år -140.358  -264.349 
 I alt til rådighed for udlodning, brutto -2.465  -159.710 
  Administrationsomkostninger incl.  

udlodningsreg., som ikke kan modregnes -2.502  -19.352 
 I alt til rådighed for udlodning, netto 37  -140.358 
 Heraf foreslået udlodning 0  0 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 37  -140.358 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 26.822 13.283
 I alt likvide midler 26.822 13.283
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 42.553 0
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.687.509 1.303.032
 I alt kapitalandele 1.730.062 1.303.032
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 614 986
 Andre tilgodehavender 70 70
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 0 1.078
 Aktuelle skatteaktiver 619 253
 I alt andre aktiver 1.303 2.387
   
 Aktiver i alt 1.758.187 1.318.702
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 1.754.110 1.316.817
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 2.335 1.885
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 1.742 0
 I alt anden gæld 4.077 1.885
   
 Passiver i alt 1.758.187 1.318.702

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.



8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 1.316.817  1.020.833
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12 0  0
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning  0  0
 Emissioner i året 289.362  115.459
 Indløsninger i året 18.548  4.932
 Emissionstillæg 433  154
 Indløsningsfradrag 30  8
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året  6.761  18.371
 Overført til udlodning fra sidste år 140.358  264.349
 Overført til udlodning næste år 37  -140.358
 Foreslået udlodning 0  0
 Overført fra resultatopgørelsen  18.860  42.933
 I alt medlemmernes formue 1.754.110  1.316.817
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 166.015 185.295 51.869 122.600 -32.738
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 1.754.110 1.316.817 1.020.833 731.588 406.135
Cirkulerende kapital (tkr.) - 497.704 451.404 346.108 244.108
Indre værdi pr. andel - 264,58 226,15 211,38 166,38
Udlodning pr. andel - 0,00 0,00 0,00 0,00
Årets afkast (pct.) - 17,0 7,0 27,1 -9,1
Benchmarkafkast (pct.) - 18,6 21,2 14,5 -2,6
Sharpe ratio - 1,1 1,0 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) - 1,4 1,2 0,0 0,0
Standardafvigelse - 10,4 12,8 17,3 17,1
Standardafvigelse (benchmark) - 8,8 11,5 15,6 15,7
Omkostningsprocent (pct.) - 1,60 1,62 1,71 1,98
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 1.225.719 1.430.532 456.357 329.588 307.830
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 966.415 1.307.844 224.537 134.461 154.345
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 2.192.134 2.738.376 680.894 464.049 462.175
Omsætningshastighed 0,60 1,13 0,21 0,23 0,41
Årlig omkostning i procent (ÅOP) - 2,77 2,11 2,23 2,65
Officiel kurs - 264,98 228,50 214,10 168,30

NOTER

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

9 Oplysninger om porteføljesammensætning
   Oplysninger om porteføljesammensætning. Specifikation af afdelingens porteføljesam-

mensætning kan rekvireres ved henvendelse til Investeringforvaltningsselskabet eller ses på 
Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk 

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 98,63% 98,95%
 98,63% 98,95%
Andre aktiver/anden gæld 1,37% 1,05%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 169.568  185.295
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 3.206  0
Klassens resultat 166.362  185.295

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 497.704 1.316.817 451.404 1.020.833
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  0  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0  0
Emissioner i året 68.650 200.174 48.500 115.459
Indløsninger i året 6.700 18.548 2.200 4.932
Emissionstillæg  433  154
Indløsningsfradrag  30  8
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   6.419  18.371
Overført til udlodning fra sidste år  133.250  264.349
Overført til udlodning næste år  0  -140.358
Foreslået udlodning  0  0
Overført fra resultatopgørelsen   26.694  42.933
I alt medlemmernes formue 559.654 1.665.269 497.704 1.316.817

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 166.362 185.295 51.869 122.600 -32.738
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 1.665.269 1.316.817 1.020.833 731.588 406.135
Cirkulerende kapital (tkr.) 559.654 497.704 451.404 346.108 244.108
Stykstørrelse (kr.) 100 100 100 100 100
Indre værdi pr. andel 297,55 264,58 226,15 211,38 166,38
Udlodning pr. andel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Årets afkast (pct.) 12,5 17,0 7,0 27,1 -9,1
Benchmarkafkast (pct.) 9,0 18,6 21,2 14,5 -2,6
Sharpe ratio 0,8 1,1 1,0 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 1,1 1,4 1,2 0,0 0,0
Standardafvigelse 11,6 10,4 12,8 17,3 17,1
Standardafvigelse (benchmark) 10,4 8,8 11,5 15,6 15,7
Tracking error 4,2 4,9 - - -
Active share 84,1 84,1 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,50 1,13 1,62 1,71 1,98
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 2,07 2,77 2,11 2,23 2,65
Officiel kurs 301,70 264,98 228,50 214,10 168,30

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014

2014

2013 2012 2011

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 24.815  22.606
Ikke refunderbar udbytteskatter 3.422  2.968
Kursgevinst til udlodning 138.371  121.874
Administrationsomk. til modregning i udlodning 22.597  18.502
Udlodningsregulering ved emission/indløsning -6.419  -18.371
Udlodning overført fra sidste år -133.250  -264.349
I alt til rådighed for udlodning, brutto -2.502  -159.710
Administrationsomk. incl. udlodningsreg.,  
som ikke kan modregnes -2.502  -19.352
I alt til rådighed for udlodning, netto 0  -140.358
Heraf foreslået udlodning 0  0
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 0  -140.358

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Apple Computer, USA 2,43

Netease.Com ADR, Kina 1,8

Walt Disney, USA 1,64

Alphabet Koncern, USA 1,61

Gamesa Corp Tecnologica, Spanien 1,58

LANDEFORDELING

Øvrige 28%

Kontanter 1%

Danmark 2%

England 7%

Holland 4%

Schweiz 3%USA 39%

Japan 10%

Mexico 3%

Kina 3%

BRANCHEFORDELING

Finans 16%Forsyning 1%

Industri 17%

Informationsteknologi 26%

Konsumentvarer 9%

Materialer 3%

Sundhedpleje 12%

Forbrugsgoder 15%
Kontant 1%

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2011

31.12
2012

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2013

31.12
2014

31.12
2015
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
4. DECEMBER - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2015
(4.12-31.12)

Andel af resultat af fællesporteføljen -345
Klassespecifikke transaktioner: 
Administrationsomkostninger 2
Klassens resultat -347
 
Til rådighed for udlodning: 
Renter og udbytter 1.324
Ikke refunderbar udbytteskatter 183
Kursgevinst til udlodning 7.382
Administrationsomkostninger til  
modregning i udlodning 1.036
Udlodningsregulering ved emission/indløsning -342
Udlodning overført fra sidste år -7.108
I alt til rådighed for udlodning 37
Heraf foreslået udlodning 0
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 37

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) -347
Medlemmernes formue inklusive udlodning til 
medlemmerne for året (tkr.) 88.841
Cirkulerende kapital (tkr.) 89.000
Stykstørrelse (kr.) 100
Indre værdi pr. andel 99,82
Udlodning pr. andel 0,00
Årets afkast (pct.) -1,2
Benchmarkafkast (pct.) -1,6
Sharpe ratio -
Sharpe ratio (benchmark) -
Standardafvigelse -
Standardafvigelse (benchmark) -
Omkostningsprocent (pct.) 0,10
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,70
Officiel kurs 100,27

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende  
cirkulerende beviser 31.12  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0
Emissioner i året 89.000 89.188
Indløsninger i året 0 0
Emissionstillæg  0
Indløsningsfradrag  0
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   342
Overført til udlodning fra sidste år  7.108
Overført til udlodning næste år  37
Foreslået udlodning  0
Overført fra resultatopgørelsen   -7.834
I alt medlemmernes formue 89.000 88.841

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015
Formue-

værdi

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00%
I alt 100,00% 

2015

LANDEFORDELING

Øvrige 28%

Kontanter 1%

Danmark 2%

England 7%

Holland 4%

Schweiz 3%USA 39%

Japan 10%

Mexico 3%

Kina 3%

BRANCHEFORDELING

Finans 16%Forsyning 1%

Industri 17%

Informationsteknologi 26%

Konsumentvarer 9%

Materialer 3%

Sundhedpleje 12%

Forbrugsgoder 15%
Kontant 1%

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Apple Computer, USA 2,43

Netease.Com ADR, Kina 1,8

Walt Disney, USA 1,64

Alphabet Koncern, USA 1,61

Gamesa Corp Tecnologica, Spanien 1,58

VÆRDIUDVIKLING

04.12
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2015
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100
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Andelingen og andelsklasserne investerer i en smal portefølje på 
ca. 20 aktier. Den valgte strategi skal give porteføljemanageren 
mulighed for at skabe et afkast, der ligger over benchmark. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
4 år, da kursudsvingene på det europæiske aktiemarked i peri-
oder kan være relativt store.

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

EUROPA AK

 
ANDELSKLASSENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI Europe inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0015809065
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgå-
ende videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig 
af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidi-
ge indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Europa leverede et afkast på 10,5 % i 2015, ef-
ter omkostninger på 1,45 % mod et benchmarkafkast på 8,5 % 
Det svarer til et positivt merafkast på 2,0 %-point relativt til ben-
chmark. Afkastforventningen var ved årets begyndelse 10-15 % 
og resultatet levede derfor op til de indledende forventninger.

Den europæiske økonomi er generelt blevet bedre i løbet af 
2015. Forbrugeroptimismen er stigende, bilsalget vokser, re-
gionens indtjeningsforventninger (EPS) for året er dobbeltcifret 
for første gang siden 2010, og det hele understøttes af en svag 
euro relativt til blandt andre dollaren. Dette har alt sammen væ-
ret understøttende for aktiemarkederne og medvirket til at væk-
sten så småt er vendt tilbage. Året har dog været præget af 
store udsving og en høj volatilitet undervejs. Henover somme-
ren var det navnlig fornyet usikkerhed omkring gældskrisen i 
Grækenland der påvirkede, mens det i efteråret var frygt for den 
kinesiske økonomi, der trak de finansielle markeder ned.

De store udsving, som vi har været vidner til, er typisk ensbe-
tydende med at andelsklassen klarer sig bedre end markedet 

på grund af investeringsstrategiens defensive karakter. Dette 
har således også været tilfældet i 2015. De selskaber, der bi-
drog mest positivt til fondens afkast, var Novo Nordisk, Reckitt 
Benckiser og Autoliv. På den negative side var det primært briti-
ske Johnson Matthey og Burberry der bidrog.

I løbet af 2015 har andelsklassen investeret i bryggerigigan-
ten Heineken, dækproducent og underleverandør til bilindustri-
en Continental samt Assa Abloy, der er markedsleder inden-
for låsesystemer. For at finansiere dette er der blevet solgt ud af 
Swatch, Ebro Foods og Rotork. Indivor, der kom ind i porteføl-
jen som et spin-off fra Reckitt Benckiser, blev ligeledes solgt.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI. 

Da andelsklassen investerer i europæiske aktier, har andelsklas-
sen en forretningsmæssig risiko på udviklingen i Europa.

Risikoen består hovedsageligt af markedsrisiko, landerisiko, sel-
skabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgi-
verrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risiko-
beskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de for-
skellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurde-
ring af disse risici.

Andelsklassen har en meget smal portefølje, hvorfor selskabsri-
sikoen er væsentlig at have for øje.  

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Andelsklassen investerer i kvalitetsselskaber, der så vidt det er 
muligt drives af forskellige faktorer for på den måde at sprede 
risikoen bedst muligt. Holdningen er, at dette er vejen til, at sik-
re det bedst mulige afkast over tid. Porteføljens selskaber vur-
deres løbende i forhold til de bevægelser, der observeres i den 
globale økonomi og sammensætningen optimeres og finjuste-
res, når det vurderes hensigtsmæssigt. Indtjeningsudsigterne 
for porteføljens underliggende selskaber vurderes at være at-
traktiv, og på den baggrund ventes andelsklassen at kunne le-
vere et afkast i størrelsesordenen 5-10 % i løbet af 2016.
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Andelsklassen investerer i en smal portefølje på ca. 20 aktier. 
Den valgte strategi skal give porteføljemanageren mulighed for 
at skabe et afkast, der ligger over benchmark. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
4 år, da kursudsvingene på det europæiske aktiemarked i peri-
oder kan være relativt store.

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens ge-
nerelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår ne-
denfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

ANDELSKLASSENS PROFIL

Unoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI Europe inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060563344
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgå-
ende videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig 
af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidi-
ge indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Private Banking Europa AK leverede et afkast på 
10,7 % i 2015, efter omkostninger på 1,30 % mod et bench-
markafkast på 8,5 % Det svarer til et positivt merafkast på  
2,2 %-point relativt til benchmark. Afkastforventningen var ved 
årets begyndelse 10-15 % og resultatet levede derfor op til de 
indledende forventninger.

Den europæiske økonomi er generelt blevet bedre i løbet af 
2015. Forbrugeroptimismen er stigende, bilsalget vokser, re-
gionens indtjeningsforventninger (EPS) for året er dobbeltcifret 
for første gang siden 2010, og det hele understøttes af en svag 
euro relativt til blandt andre dollaren. Dette har alt sammen væ-
ret understøttende for aktiemarkederne og medvirket til at væk-
sten så småt er vendt tilbage. Året har dog været præget af 
store udsving og en høj volatilitet undervejs. Henover somme-
ren var det navnlig fornyet usikkerhed omkring gældskrisen i 
Grækenland der påvirkede, mens det i efteråret var frygt for den 
kinesiske økonomi, der trak de finansielle markeder ned.

De store udsving, som vi har været vidner til, er typisk ensbe-
tydende med at andelsklassen klarer sig bedre end markedet 
på grund af investeringsstrategiens defensive karakter. Dette 
har således også været tilfældet i 2015. De selskaber, der bi-

drog mest positivt til andelsklassens afkast, var Novo Nordisk, 
Reckitt Benckiser og Autoliv. På den negative side var det pri-
mært britiske Johnson Matthey og Burberry der bidrog.

I løbet af 2015 har andelsklassen investeret i bryggerigigan-
ten Heineken, dækproducent og underleverandør til bilindustri-
en Continental samt Assa Abloy, der er markedsleder inden-
for låsesystemer. For at finansiere dette er der blevet solgt ud af 
Swatch, Ebro Foods og Rotork. Indivor, der kom ind i porteføl-
jen som et spin-off fra Reckitt Benckiser, blev ligeledes solgt

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI. 

Da andelsklassen investerer i europæiske aktier, har andelsklas-
sen en forretningsmæssig risiko på udviklingen i Europa.

Risikoen består hovedsageligt af markedsrisiko, landerisiko, sel-
skabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgi-
verrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risiko-
beskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de for-
skellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurde-
ring af disse risici.

Andelsklassen har en meget smal portefølje, hvorfor selskabsri-
sikoen er væsentlig at have for øje.  

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Andelsklassen investerer i kvalitetsselskaber, der så vidt det er 
muligt drives af forskellige faktorer for på den måde at sprede 
risikoen bedst muligt. Holdningen er, at dette er vejen til, at sik-
re det bedst mulige afkast over tid. Porteføljens selskaber vur-
deres løbende i forhold til de bevægelser, der observeres i den 
globale økonomi og sammensætningen optimeres og finjuste-
res, når det vurderes hensigtsmæssigt. Indtjeningsudsigterne 
for porteføljens underliggende selskaber vurderes at være at-
traktiv, og på den baggrund ventes andelsklassen at kunne le-
vere et afkast i størrelsesordenen 5-10 % i løbet af 2016.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
1 Renteindtægter 0 2
2 Renteudgifter 33 0
3 Udbytter 14.809 4.928
 I alt renter og udbytter 14.776 4.930
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 20.681 7.758
 Valutakonti -297 -103
 Øvrige aktiver/passiver 23 22
 Handelsomkostninger 1.512 663
 I alt kursgevinster og -tab 18.895 7.014
   
 I alt nettoindtægter 33.671 11.944
5 Administrationsomkostninger 8.778 3.560
 Resultat før skat 24.893 8.384
6 Skat 1.806 386
 Årets nettoresultat 23.087 7.998
7 Til rådighed for udlodning  

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 18.281 3.032
 I alt likvide midler 18.281 3.032
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 36.694 12.347
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 694.072 199.747
 I alt kapitalandele 730.766 212.094
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 381 190
 Andre tilgodehavender 15 15
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 278 0
 Aktuelle skatteaktiver 707 299
 I alt andre aktiver 1.381 504
   
 Aktiver i alt 750.428 215.630
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 743.532 215.322
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 913 308
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 5.983 0
 I alt anden gæld 6.896 308
   
 Passiver i alt 750.428 215.630

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  2
 I alt renteindtægter 0  2
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 33  0
 I alt renteudgifter 33  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 610  292
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.199  4.636
 I alt udbytter 14.809  4.928
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 14.107  4.268
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.574  3.490
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 20.681  7.758
    
 Valutakonti -297  -103
 Øvrige aktiver/passsiver 23  22
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 2.682  990
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 1.170  327
 Handelsomkostninger ved løbende drift 1.512  663
 I alt kursgevinster og -tab 18.895  7.014

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 4.789 30 1.957 5
 Gebyrer til depotselskab 376 0 131 0
  Andre omkostninger i forbindelse  

med formueplejen 2.747 0 1.043 0
 Øvrige omkostninger 40 72 35 41
 Fast administrationshonorar 648 0 265 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 8.600 178 3.431 129
 I alt administrationsomkostninger  8.778  3.560
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 1.806  386 
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 14.776  4.930 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 2.199  584 
 Kursgevinst til udlodning 21.657  19.050 
  Administrationsomkostninger til modregning 

i udlodning 8.778  3.560 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning -23.576  -231 
 Udlodning overført fra sidste år -14.977  -38.364 
 I alt til rådighed for udlodning, brutto -13.097  -18.759 
  Administrationsomkostninger incl.  

udlodningsreg., som ikke kan modregnes -10.935  -3.782 
 I alt til rådighed for udlodning, netto -2.162  -14.977 
 Heraf foreslået udlodning 0  0 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år -2.162  -14.977 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.
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8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 215.322  200.308
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12 0  0
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning  0  0
 Emissioner i året 545.661  89.227
 Indløsninger i året 41.746  82.425
 Emissionstillæg 1.134  131
 Indløsningsfradrag 74  83
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året  23.576  231
 Overført til udlodning fra sidste år 14.977  38.364
 Overført til udlodning næste år -2.162  -14.977
 Foreslået udlodning 0  0
 Overført fra resultatopgørelsen  -13.304  -15.620
 I alt medlemmernes formue 743.532  215.322

Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 23.087 7.998 23.419 23.797 -11.509
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 743.532 215.322 200.308 141.513 90.901
Cirkulerende kapital (tkr.) - - 75.441 60.762 47.502
Indre værdi pr. andel - - 265,52 232,90 191,36
Udlodning pr. andel - - 0,00 2,00 1,00
Årets afkast (pct.) - - 14,9 22,3 -8,6
Benchmarkafkast (pct.) - - 19,8 17,7 -8,3
Sharpe ratio - - 0,8 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) - - 0,8 0,0 0,0
Standardafvigelse - - 15,2 19,4 19,1
Standardafvigelse (benchmark) - - 14,4 18,5 18,2
Omkostningsprocent (pct.) - - 1,87 1,93 2,15
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 719.471 136.434 69.956 66.479 39.807
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 218.799 127.995 35.506 39.240 60.262
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 938.270 264.429 105.462 105.719 100.069
Omsætningshastighed 0,29 0,44 0,20 0,18 0,35
Årlig omkostning i procent (ÅOP) - - 2,40 2,49 2,70
Officiel kurs - - 264,30 231,73 187,90

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

9 Oplysninger om porteføljesammensætning
   Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk 
Afdelingen ejer aktier for 36.738 tkr. i 2015 og 15.671 tkr. 2014 i Svenska Handelsbanken, der 
var foreningens væsentligste samarbejdspartner. 

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 98,28% 98,50%
 98,28% 98,50%
Andre aktiver/anden gæld 1,72% 1,50%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

NOTER
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 16.572  7.113
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 3.990  411
Klassens resultat 12.582  6.702

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 57.604 159.675 75.441 200.308
Udlodning fra sidste år vedrørende  
cirkulerende beviser 31.12  0  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0  0
Emissioner i året 135.250 417.921 12.500 33.350
Indløsninger i året 5.350 16.846 30.337 80.861
Emissionstillæg  913  95
Indløsningsfradrag  30  81
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   18.724  156
Overført til udlodning fra sidste år  11.107  28.450
Overført til udlodning næste år  -1.682  -11.107
Foreslået udlodning  0  0
Overført fra resultatopgørelsen   -15.567  -10.797
I alt medlemmernes formue 187.504 574.275 57.604 159.675

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat(tkr.) 12.582 6.702 23.419 23.797 -11.509
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 574.275 159.675 200.308 141.513 90.901
Cirkulerende kapital (tkr.) 187.504 57.604 75.441 60.762 47.502
Stykstørrelse (kr.) 100 100 100 100 100
Indre værdi pr. andel 306,27 277,19 265,52 232,90 191,36
Udlodning pr. andel 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
Årets afkast (pct.) 10,5 4,4 14,9 22,3 -8,6
Benchmarkafkast (pct.) 8,5 6,6 19,8 17,7 -8,3
Sharpe ratio 0,6 0,7 0,8 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 0,6 0,7 0,8 0,0 0,0
Standardafvigelse 12,8 11,9 15,2 19,4 19,1
Standardafvigelse (benchmark) 13,0 11,5 14,4 18,5 18,2
Tracking error 5,2 6,3 - - -
Active share 90,5 91,4 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,45 1,80 1,87 1,93 2,15
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,98 2,42 2,40 2,49 2,70
Officiel kurs 307,54 276,51 264,30 231,73 187,90

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014

2014

2013 2012 2011

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 11.413  3.656
Ikke refunderbar udbytteskatter 1.698  433
Kursgevinst til udlodning 16.728  14.127
Administrationsomkostninger til modregning  
i udlodning 6.933  2.704
Udlodningsregulering ved emission/indløsning -18.724  -156
Udlodning overført fra sidste år -11.107  -28.450
I alt til rådighed for udlodning, brutto -10.321  -13.960
Administrationsomkostninger incl. udlodningsreg., 
som ikke kan modregnes -8.639  -2.853
I alt til rådighed for udlodning, netto -1.682  -11.107
Heraf foreslået udlodning 0  0
Heraf foreslået overført til udlodning næste år -1.682  -11.107

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Roche Holding, Schweiz 6,64

Hennes & Mauritz, Sverige 6,56

Reckitt Benckiser, England 6,55

Heineken, Holland 6,34

Prudential, England 6,18

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2011

31.12
2012

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2013

31.12
2014

31.12
2015

175

150
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100
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BRANCHEFORDELING

LANDEFORDELING

Finans 11%

Industri 22%

Informationsteknologi 2%

Konsumentvarer 18%

Materialer 14%

Sundhedspleje 11%

Forbrugsgoder 20%

Kontanter 2%

Kontanter 2%
Danmark 5%

England 27%

Frankrig 14%

Holland 6%

Schweiz 11%

Spanien 3%

Sverige 22%

Tyskland 10%
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
(29.8-31.12)
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 11.483  1.353
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 978  57
Klassens resultat 10.505  1.296

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 54.540 55.646 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende  
cirkulerende beviser 31.12  0  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0  0
Emissioner i året 116.090 127.740 56.090 55.876
Indløsninger i året 20.730 24.900 1.550 1.564
Emissionstillæg  221  35
Indløsningsfradrag  44  3
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   4.852  75
Overført til udlodning fra sidste år  3.870  9.914
Overført til udlodning næste år  -480  -3.870
Foreslået udlodning  0  0
Overført fra resultatopgørelsen   2.264  -4.823
I alt medlemmernes formue 149.900 169.257 54.540 55.646

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 10.505 1.296
Medlemmernes formue inklusive udlodning til  
medlemmerne for året (tkr.) 169.257 55.646
Cirkulerende kapital (tkr.) 149.900 54.540
Stykstørrelse (kr.) 10.000 10.000
Indre værdi pr. andel 11.291,32 10.202,81
Udlodning pr. andel 0,00 0,00
Årets afkast (pct.) 10,7 2,4
Benchmarkafkast (pct.) 8,5 0,2
Sharpe ratio - -
Sharpe ratio (benchmark) - -
Standardafvigelse - -
Standardafvigelse (benchmark) - -
Tracking error - -
Active share - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,30 0,58
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,63 2,10
Officiel kurs 11.338,05 10.177,57

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014
(29.8-31.12)

2014

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 3.363  1.274
Ikke refunderbar udbytteskatter 501  151
Kursgevinst til udlodning 4.929  4.923
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 1.845  856
Udlodningsregulering ved emission/indløsning -4.852  -75
Udlodning overført fra sidste år -3.870  -9.914
I alt til rådighed for udlodning, brutto -2.776  -4.799
Administrationsomkostninger incl. udlodningsreg.,  
som ikke kan modregnes -2.296  -929
I alt til rådighed for udlodning, netto -480  -3.870
Heraf foreslået udlodning 0  0
Heraf foreslået overført til udlodning næste år -480  -3.870

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

BRANCHEFORDELING

LANDEFORDELING

Finans 11%

Industri 22%

Informationsteknologi 2%

Konsumentvarer 18%

Materialer 14%

Sundhedspleje 11%

Forbrugsgoder 20%

Kontanter 2%

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Roche Holding, Schweiz 6,64

Hennes & Mauritz, Sverige 6,56

Reckitt Benckiser, England 6,55

Heineken, Holland 6,34

Prudential, England 6,18

VÆRDIUDVIKLING

29.08
2014

29.11
2014

28.02
2015

31.05
2015

31.08
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
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Afdelingen og andelsklasserne investerer fortrinsvis i amerikan-
ske aktier, samt selskaber hvis væsentligste aktivitet er hjemhø-
rende i Nordamerika, herunder mindre investeringer i Mexico. 
Afdelingen og andelsklasserne har til hensigt at investere i mi-
nimum 40 selskaber på amerikansk plan uden hensyntagen til 
den enkelte akties vægt i andelsklassernes benchmark. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år, da kursudsvingene på det nordamerikanske aktiemarked i 
perioder kan være relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens  
generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og 
risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår  
nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i 
andelsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hen-
tes på handelsinvest.dk.

NORDAMERIKA AK

 
ANDELSKLASSEN PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 5
Benchmark: MSCI Nordamerika inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060159218
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassen har en stor såvel bred som dybdegående viden-
ekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af videnres-
sourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Nordamerika leverede et afkast på 11,4 % i 
2015, efter omkostninger på 1,47 % mod et benchmarkafkast 
på 10,6 %, svarende til et positivt merafkast på 0,8 %-point  
relativt til benchmark. De amerikanske aktier kom flyvende fra 
start i 2015 og havde allerede givet et afkast på mere end 21 
% ved halvårsskiftet. Under en forventning om at markederne 
kunne holde dampen oppe, blev de indledende afkastforvent-
ninger derfor opjusteret fra 5-10 % til 21 - 26 %. Det viste sig 
dog ikke at være tilfældet, og i takt med at risikoappetitten for-
lod markederne sivede afkastet frem til udgangen af året. Det 
endelige afkast blev derfor dårligere end de korrigerede for-
ventninger. 

En medvirkende årsag til det skuffende afkast i 2. halvår 2015 
var, at det er blevet løbende mere tydeligt, at den amerikanske 
økonomi befinder sig i en sencyklisk fase. Om end opsvinget 
fortsat er velfunderet, vækstudsigterne er intakte og både bolig-
markedet og forbrugertilliden oplever fornuftig udvikling, er der 

stadig flere tegn på, at den amerikanske økonomi vil møde ud-
fordringer i 2016. De seneste nøgletal viser, at lånestandarder 
er blevet strammet, kreditspreads er trukket ud, og vi har set de 
første spæde tegn på lønstigninger, hvilket forventes at sætte 
virksomhedernes indtjening under pres.

Andelsklassen har bevaret sin tematiske investeringstilgang i 
2015, hvor fokus er rettet mod stabile selskaber med stærke 
balancer. Et aktuelt tema er ”Demografi”. Herunder bliver der 
eksempelvis investeret i virksomheder, der vinder ved at USA’s 
gennemsnitslevealder er stigende i disse år, samt i selskaber 
der nyder godt af, at den spansktalende andel af befolkningen 
vokser. Et andet eksempel er ”Produktivitet”, hvor fokus er på 
virksomheder, der muliggør en effektiv og automatiseret pro-
duktion. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 54,20 kr. pr. andel i ud-
bytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i nordamerikanske aktier, har an-
delsklassen en forretningsmæssig risiko på udviklingen på disse 
markeder. Risikoen består hovedsageligt af markedsrisiko, lan-
derisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valuta-
risiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investerings-
markeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse nær-
mere om de forskellige typer af risici samt om foreningens over-
ordnede vurdering af disse risici.

Den største eksponering er imod USA og på den baggrund 
samt på baggrund af USA’s betydning for regionen vil udviklin-
gen der have særlig stor betydning for investorernes fremtidi-
ge afkast.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Den amerikanske økonomi vil fortsætte den positive udvikling i 
2016. Navnlig vil den amerikanske forbruger komme til at nyde 
godt af stigende huspriser, lave renter og en lav oliepris. Dette 
vil understøtte privatforbruget, og eftersom privatforbruget ud-
gør op imod 70 % af BNP, bør det sikre en fornuftig vækst i 
2016. Udover de mulige sencykliske udfordringer nævnt længe-
re oppe, kan en risiko i 2016 vise sig at blive forløbet omkring 
den amerikanske centralbanks renteforhøjelser. På nuværende 
tidspunkt forventes 4 renteforhøjelser i løbet af året, men timin-
gen, størrelsen og retorikken omkring dem kan skabe udsving 
og usikkerhed på markederne. Antal renteforhøjelser kan natur-
ligvis også blive et tema. Alligevel forventes de nordamerikan-
ske markeder at kunne levere et positivt afkast på 5-10 % igen-
nem 2016.
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Andelsklassen investerer fortrinsvis i amerikanske aktier, 
samt selskaber hvis væsentligste aktivitet er hjemhøren-
de i Nordamerika, herunder mindre investeringer i Mexico. 
Andelsklassen har til hensigt at investere i minimum 40 selska-
ber på amerikansk plan uden hensyntagen til den enkelte akties 
vægt i andelsklassens benchmark. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år, da kursudsvingene på det nordamerikanske aktiemarked i 
perioder kan være relativt store 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens  
generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og 
risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår neden-
for. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i  
andelsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hen-
tes på handelsinvest.dk.

ANDELSKLASSENS PROFIL

Ikke børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 5
Benchmark: MSCI Nordamerika inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060563187
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassen en stor såvel bred som dybtgående videneksper-
tise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af videnressourcer, 
der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Nordamerika Private Bank leverede et afkast på 
11,4 % i 2015, efter omkostninger på 1,34 % mod et bench-
markafkast på 10,6 %, svarende til et positivt merafkast på  
0,8 %-point relativt til benchmark. De amerikanske aktier kom 
flyvende fra start i 2015 og havde allerede givet et afkast på 
mere end 21 % ved halvårsskiftet. Under en forventning om at 
markederne kunne holde dampen oppe, blev de indledende af-
kastforventninger derfor opjusteret fra 5-10 % til 21 - 26 %. Det 
viste sig dog ikke at være tilfældet, og i takt med at risikoap-
petitten forlod markederne sivede afkastet frem til udgangen af 
året. Det endelige afkast blev derfor dårligere end de korrigere-
de forventninger. 

En medvirkende årsag til det skuffende afkast i 2. halvår 2015 
var, at det er blevet løbende mere tydeligt, at den amerikanske 
økonomi befinder sig i en sencyklisk fase. Om end opsvinget 
fortsat er velfunderet, vækstudsigterne er intakte og både bolig-
markedet og forbrugertilliden oplever fornuftig udvikling, er der 
stadig flere tegn på at den amerikanske økonomi vil møde ud-
fordringer i 2016. De seneste nøgletal viser at lånestandarder er 
blevet strammet, kreditspreads er trukket ud, og vi har set de 

første spæde tegn på lønstigninger, hvilket forventes at sætte 
virksomhedernes indtjening under pres.

Afdelingen har bevaret sin tematiske investeringstilgang i 2015, 
hvor fokus er rettet mod stabile selskaber med stærke balancer. 
Et aktuelt tema er ”Demografi”. Herunder bliver der eksempel-
vis investeret i virksomheder, der vinder ved at USA’s gennem-
snitslevealder er stigende i disse år, samt i selskaber der nyder 
godt af, at den spansktalende andel af befolkningen vokser. Et 
andet eksempel er ”Produktivitet”, hvor fokus er på virksomhe-
der, der muliggør en effektiv og automatiseret produktion. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 1.838,00 kr. pr. andel i 
udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i nordamerikanske aktier, har an-
delsklassen en forretningsmæssig risiko på udviklingen på disse 
markeder. Risikoen består hovedsageligt af markedsrisiko, lan-
derisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valuta-
risiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investerings-
markeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse nær-
mere om de forskellige typer af risici samt om foreningens over-
ordnede vurdering af disse risici.

Den største eksponering er imod USA og på den baggrund 
samt på baggrund af USA’s betydning for regionen vil udviklin-
gen der have særlig stor betydning for investorernes fremtidi-
ge afkast.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Den amerikanske økonomi vil fortsætte den positive udvikling i 
2016. Navnlig vil den amerikanske forbruger komme til at nyde 
godt af stigende huspriser, lave renter og en lav oliepris. Dette 
vil understøtte privatforbruget, og eftersom privatforbruget ud-
gør op imod 70 % af BNP, bør det sikre en fornuftig vækst i 
2016. Udover de mulige sencykliske udfordringer nævnt længe-
re oppe, kan en risiko i 2016 vise sig at blive forløbet omkring 
den amerikanske centralbanks renteforhøjelser. På nuværende 
tidspunkt forventes 4 renteforhøjelser i løbet af året, men timin-
gen, størrelsen og retorikken omkring dem kan skabe udsving 
og usikkerhed på markederne. Antal renteforhøjelser kan natur-
ligvis også blive et tema. Alligevel forventes de nordamerikan-
ske markeder at kunne levere et positivt afkast på 5-10 % igen-
nem 2016.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  3
 I alt renteindtægter 0  3
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 21  0
 I alt renteudgifter 21  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.163  10.864
 I alt udbytter 11.163  10.864
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 107.299  140.423
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 107.299  140.423
    
 Valutakonti -954  733
    
 Øvrige aktiver/passsiver 136  27
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 2.133  4.101
  Dækket af emissions- og  

indløsningsindtægter 1.001  877
 Handelsomkostninger ved løbende drift 1.132  3.224
 I alt kursgevinster og -tab 105.349  137.959

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 7.607 41 7.775 23
 Gebyrer til depotselskab 448 0 463 0
  Andre omkostninger i forbindelse med  

formueplejen 4.186 0 3.932 0
 Øvrige omkostninger 36 97 40 110
 Fast administrationshonorar 1.001 0 1.189 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 13.278 214 13.399 216
 I alt administrationsomkostninger  13.492  13.615
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 1.517  1.291 
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 11.142  10.867 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 1.526  1.296 
 Kursgevinst til udlodning 152.466  88.052 
  Administrationsomkostninger til modregning  

i udlodning 13.492  13.615 
  Udlodningsregulering ved  

emission/indløsning 8.376  -2.294 
 Udlodning overført fra sidste år 309  274 
 I alt til rådighed for udlodning 157.275  81.988 
 Heraf foreslået udlodning 157.272  81.679 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 3  309 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 3
2 Renteudgifter 21 0
3 Udbytter 11.163 10.864
 I alt renter og udbytter 11.142 10.867
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 107.299 140.423
 Valutakonti -954 733
 Øvrige aktiver/passiver 136 27
 Handelsomkostninger 1.132 3.224
 I alt kursgevinster og -tab 105.349 137.959
   
 I alt nettoindtægter 116.491 148.826
5 Administrationsomkostninger 13.492 13.615
 Resultat før skat 102.999 135.211
6 Skat 1.517 1.291
 Årets nettoresultat 101.482 133.920
7 Til rådighed for udlodning  

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 28.417 15.562
 I alt likvide midler 28.417 15.562
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 955.008 976.322
 I alt kapitalandele 955.008 976.322
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 383 423
 Andre tilgodehavender 60 60
 Aktuelle skatteaktiver 16 5
 I alt andre aktiver 459 488
   
 Aktiver i alt 983.884 992.372
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 973.552 991.233
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 1.147 1.139
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 9.185 0
 I alt anden gæld 10.332 1.139
   
 Passiver i alt 983.884 992.372
   

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 101.482 133.920 208.090 66.632 -9.215 
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 973.552 991.233 855.902 550.187 420.189
Cirkulerende kapital (tkr.) - - 391.668 328.734 288.143
Indre værdi pr. andel - - 218,53 167,37 145,83
Udlodning pr. andel - - 43,70 4,00 1,00
Årets afkast (pct.) - - 33,4 15,5 -2,4
Benchmarkafkast (pct.) - - 24,0 13,4 3,0
Sharpe ratio - - 1,4 1,1 1,0
Sharpe ratio (benchmark) - - 0,9 1,1 0,7
Standardafvigelse - - 11,8 12,2 13,5
Standardafvigelse (benchmark) - - 8,6 12,5 10,1
Omkostningsprocent (pct.) - - 1,54 1,66 2,02
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 542.278 638.763 815.949 224.261 351.097
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 668.759 633.470 737.919 144.818 254.484
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 1.211.037 1.272.233 1.553.868 369.079 605.581
Omsætningshastighed 0,37 0,47 0,78 0,20 0,49
Årlig omkostning i procent (ÅOP) - - 2,46 2,17 2,69
Officiel kurs - - 221,30 167,70 146,33

NOTER

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 98,10% 98,50%
 98,10% 98,50%
Andre aktiver/anden gæld 1,90% 1,50%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 991.233  855.902
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12 81.679  171.159
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning  18.707  3.937
 Emissioner i året 253.920  465.951
 Indløsninger i året 311.493  297.706
 Emissionstillæg 875  323
 Indløsningsfradrag 507  65
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året  -8.376  2.294
 Overført til udlodning fra sidste år -309  -274
 Overført til udlodning næste år 3  309
 Foreslået udlodning 157.272  81.679
 Overført fra resultatopgørelsen  -47.108  49.912
 I alt medlemmernes formue 973.552  991.233

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

9 Oplysninger om porteføljesammensætning
   Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk 
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 81.423  113.312
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 5.652  2.029
Klassens resultat 75.771  111.283

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 364.966 731.899 391.668 855.902
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  59.854  171.159
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   17.040  3.937
Emissioner i året 54.755 116.843 122.645 209.689
Indløsninger i året 108.900 235.082 149.347 278.080
Emissionstillæg  643  296
Indløsningsfradrag  374  31
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -5.721  1.695
Overført til udlodning fra sidste år  -308  -202
Overført til udlodning næste år  2  308
Foreslået udlodning  104.435  59.854
Overført fra resultatopgørelsen   -22.637  49.628
I alt medlemmernes formue 310.821 647.634 364.966 731.899

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 75.771 111.283 208.090 66.632 -9.215
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 647.634 731.899 855.902 550.187 420.189
Cirkulerende kapital (tkr.) 310.821 364.966 391.668 328.734 288.143
Stykstørrelse (kr.) 100 100 100 100 100
Indre værdi pr. andel 208,36 200,54 218,53 167,37 145,83
Udlodning pr. andel 33,60 16,40 43,70 4,00 1,00
Årets afkast (pct.) 11,4 15,2 33,4 15,5 -2,4
Benchmarkafkast (pct.) 10,6 27,2 24,0 13,4 3,0
Sharpe ratio 0,7 0,9 1,4 1,1 1,0
Sharpe ratio (benchmark) 1,3 1,7 0,9 1,1 0,7
Standardafvigelse 18,0 16,5 11,8 12,2 13,5
Standardafvigelse (benchmark) 10,8 9,4 8,6 12,5 10,1
Tracking error 8,2 6,0 - - -
Active share 99,9 99,9 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,47 1,55 1,54 1,66 2,02
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,83 2,20 2,46 2,17 2,69
Officiel kurs 212,20 201,97 221,30 167,70 146,33

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

Cirk.
beviser
nom.

2015

2015

2014

2014

2013 2012 2011

Cirk.
beviser
nom.

Formue-
værdi

Formue-
værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 7.412  8.024
Ikke refunderbar udbytteskatter 1.015  957
Kursgevinst til udlodning 101.424  65.015
Administrationsomkostninger til modregning  
i udlodning 9.413  10.427
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 5.721  -1.695
Udlodning overført fra sidste år 308  202
I alt til rådighed for udlodning 104.437  60.162
Heraf foreslået udlodning 104.435  59.854
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 2  308

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Bright Horizons, USA 5,93

Sensient Technologies, USA 5,30

Grand Canyon Education, USA 4,74

Exponent, USA 4,40

Rollins, USA  4,22

LANDEFORDELING

USA 88%

Irland 4%Mexico 6%

Kontant 2%

BRANCHEFORDELING

Finans 11%

Forsyning 2%

Industri 23%

Informationsteknologi 13%

Konsumentvarer 2%
Materialer 5%

Sundhedspleje 9%

Forbrugsgoder 33% Kontant 2%

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.
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LANDEFORDELING

USA 88%

Irland 4%Mexico 6%

Kontant 2%

BRANCHEFORDELING

Finans 11%

Forsyning 2%

Industri 23%

Informationsteknologi 13%

Konsumentvarer 2%
Materialer 5%

Sundhedspleje 9%

Forbrugsgoder 33% Kontant 2%

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Bright Horizons, USA 5,93

Sensient Technologies, USA 5,30

Grand Canyon Education, USA 4,74

Exponent, USA 4,40

Rollins, USA  4,22

VÆRDIUDVIKLING

09.09
2014

09.12
2014

09.03
2015

09.06
2015

09.09
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
(9.9-31.12)
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 27.897  22.849
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 2.186  212
Klassens resultat 25.711  22.637

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 237.330 259.335 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  21.825  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   1.666  0
Emissioner i året 117.130 137.077 256.390 256.263
Indløsninger i året 66.990 76.411 19.060 19.627
Emissionstillæg  232  28
Indløsningsfradrag  133  34
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -2.655  599
Overført til udlodning fra sidste år  -1  -72
Overført til udlodning næste år  1  1
Foreslået udlodning  52.837  21.825
Overført fra resultatopgørelsen   -24.471  284
I alt medlemmernes formue 287.470 325.918 237.330 259.335

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 25.711 22.637
Medlemmernes formue inklusive udlodning til  
medlemmerne for året (tkr.) 325.918 259.335
Cirkulerende kapital (tkr.) 287.470 237.330
Stykstørrelse (kr.) 10.000 10.000
Indre værdi pr. andel 11.337,48 10.927,18
Udlodning pr. andel 1.838,00 919,60
Årets afkast (pct.) 11,4 10,4
Benchmarkafkast (pct.) 10,6 9,7
Sharpe ratio - -
Sharpe ratio (benchmark) - -
Standardafvigelse - -
Standardafvigelse (benchmark) - -
Tracking error - -
Active share - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,34 0,43
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,50 1,87
Officiel kurs 11.467,36 11.005,18

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014
(9.9-31.12)

2014

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 3.730  2.843
Ikke refunderbar udbytteskatter 511  339
Kursgevinst til udlodning 51.042  23.037
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 4.079  3.188
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 2.655  -599
Udlodning overført fra sidste år 1  72
I alt til rådighed for udlodning 52.838  21.826
Heraf foreslået udlodning 52.837  21.825
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 1  1

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse
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Afdelingen og andelsklasserne investerer i selskaber, der er 
hjemmehørende i Fjernøsten eller Indien, eller som har hoved-
aktivitet i Fjernøsten eller Indien. Afdelingen og andelsklasserne 
har til hensigt at investere i minimum 40 selskaber og strategien 
skal give porteføljemanageren mulighed for at skabe et afkast, 
der ligger over benchmark.

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år, da kursudsvingene i perioder kan være relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens gene-
relle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofak-
torer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens 
vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår nedenfor. For 
yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvi-
ses til det gældende prospekt, der kan hentes på handelsinvest.dk.

FJERNØSTEN AK

 
ANDELSKLASSENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI AC Asia ex. Japan inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0015994453
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgå-
ende videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig 
af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidi-
ge indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Fjernøsten leverede et afkast på 6,8 % i 2015, efter 
omkostninger på 1,68 %, mod et benchmarkafkast på 1,4 %, sva-
rende til et positivt merafkast på 5,4 %-point relativt til bench-
mark. Året indledtes med en afkastforventning på mellem  
10-15 % og blev senere opjusteret til 15 - 20 % som resultat af 
en stærk start på året.

De fjernøstlige aktiemarkeder har oplevet markante op- og nedture 
igennem 2015. Året indledtes med den samme eksplosive vækst, 
som 2014 var blevet afsluttet med, og inden midten af april havde 
indekset således allerede givet et afkast på hele 30 %. Hvad der 
herfra begyndte som almindelig gevinsthjemtagning udviklede 
sig hurtigt til mere fundamental vækstbekymring for den kine-
siske økonomi, og ved indgangen af august blev bekymringen 
erstattet af direkte panisk stemning og en markedsudvikling, 
der indikerede en sprunget boble. Alene gennem august faldt 
det kinesiske markedet med næsten 20 %. De sidste måneder 
af året kom markederne dog nogenlunde til besindelse og gik 
gennem fjerde kvartal mere eller mindre uændret.

Andelsklassen er fokuseret på stærke selskaber indenfor inter-
net, turisme og underholdning. Middelklassens andel af befolk-
ningen vokser, og i takt med at middelindkomsten stiger og le-
vestandarden bedres vil efterspørgslen efter forbrugsgoder og 
–tjenester vokse tilsvarende. Eksempler på virksomheder, der 
netop har nydt godt af dette, og samtidig har bidraget til por-
teføljens merafkast i forhold til benchmark, er spilproducenten 
NetEase og lufthavnsoperatøren Airports of Thailand. NetEase 
udgiver mobilversionen af det ultrapopulære fantasyspil Fantasy 
Westward Journey, mens Airports of Thailand står for driften af 
de fleste lufthavne i Thailand. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 6,20 kr. pr. andel i udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i aktier i Fjernøsten og Indien, har 
andelsklassen en forretningsmæssig risiko på udviklingen på 
disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af markedsrisi-
ko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, 
valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investe-
ringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse 
nærmere om de forskellige typer af risici samt om foreningens 
overordnede vurdering af disse risici.

Kina er afdelingens største investeringsområde. Dels på grund 
af denne eksponering og i særdeleshed på grund af den kinesi-
ske økonomis betydning for regionen, vil udviklingen i Kina have 
stor betydning for udviklingen i andelsklassen. 

I flere lande i Fjernøsten er det ikke muligt og/eller meget van-
skeligt for udlændinge at eje aktier. I disse tilfælde har vi an-
vendt amerikanske depotbeviser (ADR’er) og/eller globale de-
potbeviser (GDR’er) for at få den ønskede eksponering mod ak-
tier. På disse instrumenter har andelsklassen en modpartsrisiko 
på udstederen af den pågældende ADR eller GDR.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

2016 forventes at blive et år med stor usikkerhed og der-
for mange udsving. Ultimativt ventes året dog at slutte i plus. 
Forudsætningerne for dette er en antagelse om at industrikon-
junkturen vil bedres, samt at der vil blive annonceret yderligere 
pengepolitiske stimulanser. Navnlig kan serviceorienterede sel-
skaber komme til at opleve positiv udvikling som resultat af den 
omtalte voksende middelklasse. Endeligt er værdiansættelsen 
af de fjernøstlige aktiemarkeder ikke anstrengt på de nuværen-
de niveauer. 

På den baggrund forventes fondens afkast at kunne levere et 
afkast på 5-10% på året. 
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Investerer i selskaber, der er hjemmehørende i Fjernøsten og 
Indien, eller som har hovedaktivitet i Fjernøsten og Indien. 
Andelsklassen har til hensigt at investere i minimum 40 selska-
ber og strategien skal give porteføljemanageren mulighed for at 
skabe et afkast, der ligger over benchmark.

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år, da kursudsvingene i perioder kan være relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens  
generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og 
risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår  
nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i 
afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes 
på handelsinvest.dk.

ANDELSKLASSENS PROFIL

Ikke børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI AC Asia ex. Japan inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060563260
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Fonder, Stockholm 

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af videnres-
sourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Fjernøsten Private Bank leverede et afkast på 7,0 % 
i 2015, efter omkostninger på 1,57 %, mod et benchmarkafkast 
på 1,6 %, svarende til et positivt merafkast på 5,4 %-point re-
lativt til benchmark Året indledtes med en afkastforventning på 
mellem 10-15 % og blev senere opjusteret til 15 - 20 % som 
resultat af en stærk start på året.

De fjernøstlige aktiemarkeder har oplevet markante op- og nedture 
igennem 2015. Året indledtes med den samme eksplosive vækst, 
som 2014 var blevet afsluttet med, og inden midten af april havde 
indekset således allerede givet et afkast på hele 30 %. Hvad der 
herfra begyndte som almindelig gevinsthjemtagning udviklede 
sig hurtigt til mere fundamental vækstbekymring for den kine-
siske økonomi, og ved indgangen af august blev bekymringen 
erstattet af direkte panisk stemning og en markedsudvikling, 
der indikerede en sprunget boble. Alene gennem august faldt 
det kinesiske markedet med næsten 20 %. De sidste måneder 
af året kom markederne dog nogenlunde til besindelse og gik 
gennem fjerde kvartal mere eller mindre uændret.

Andelsklassen er fokuseret på stærke selskaber indenfor inter-
net, turisme og underholdning. Middelklassens andel af befolk-
ningen vokser, og i takt med at middelindkomsten stiger og le-

vestandarden bedres vil efterspørgslen efter forbrugsgoder og 
-tjenester vokse tilsvarende. Eksempler på virksomheder, der 
netop har nydt godt af dette, og samtidig har bidraget til por-
teføljens merafkast i forhold til benchmark, er spilproducenten 
NetEase og lufthavnsoperatøren Airports of Thailand. NetEase 
udgiver mobilversionen af det ultrapopulære fantasyspil Fantasy 
Westward Journey, mens Airports of Thailand står for driften af 
de fleste lufthavne i Thailand. 
 
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 321,60 kr. pr. andel i ud-
bytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da andelsklassen investerer i aktier i Fjernøsten og Indien, har 
andelsklassen en forretningsmæssig risiko på udviklingen på 
disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af markedsrisi-
ko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, 
valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investe-
ringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse 
nærmere om de forskellige typer af risici samt om foreningens 
overordnede vurdering af disse risici.

Kina er andelsklassens største investeringsområde. Dels på 
grund af denne eksponering og i særdeleshed på grund af den 
kinesiske økonomis betydning for regionen, vil udviklingen i Kina 
have stor betydning for udviklingen i andelsklassen. 

I flere lande i Fjernøsten er det ikke muligt og/eller meget van-
skeligt for udlændinge at eje aktier I disse tilfælde har vi anvendt 
amerikanske depotbeviser (ADR’er) og/eller globale depotbevi-
ser (GDR’er) for at få den ønskede eksponering mod aktier. På 
disse instrumenter har andelsklassen en modpartsrisiko på ud-
stederen af den pågældende ADR eller GDR.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

2016 forventes at blive et år med stor usikkerhed og der-
for mange udsving. Ultimativt ventes året dog at slutte i plus. 
Forudsætningerne for dette er en antagelse om at industrikon-
junkturen vil bedres, samt at der vil blive annonceret yderligere 
pengepolitiske stimulanser. Navnlig kan serviceorienterede sel-
skaber komme til at opleve positiv udvikling som resultat af den 
omtalte voksende middelklasse. Endeligt er værdiansættelsen 
af de fjernøstlige aktiemarkeder ikke anstrengt på de nuværen-
de niveauer. 

På den baggrund forventes fondens afkast at kunne levere et 
afkast på 5-10% på året.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  7
 I alt renteindtægter 0  7
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 16  0
 I alt renteudgifter 16  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 16.861  11.907
 I alt udbytter 16.861  11.907
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 36.302  74.699
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 36.302  74.699
    
 Valutakonto -297  479
    
 Øvrige aktiver/passsiver 34  84
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 1.442  571
  Dækket af emissions- og  

indløsningsindtægter 737  460
 Handelsomkostninger ved løbende drift 705  111
 I alt kursgevinster og -tab 35.334  75.151

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 4.914 26 3.947 12
 Gebyrer til depotselskab 719 0 635 0
  Andre omkostninger i forbindelse med  

formueplejen 3.466 0 2.728 0
 Øvrige omkostninger 40 71 59 65
 Fast administrationshonorar 632 0 627 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 9.771 173 7.996 160
 I alt administrationsomkostninger  9.944  8.156
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 1.529  997 
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 16.845  11.914 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 1.528  997 
 Kursgevinst til udlodning 11.476  3.607 
  Administrationsomkostninger til modregning i  

udlodning 9.944  8.156 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning 626  -82 
 Udlodning overført fra sidste år 190  30 
 I alt til rådighed for udlodning 17.665  6.316 
 Heraf foreslået udlodning 17.466  6.126 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 199  190 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 7
2 Renteudgifter 16 0
3 Udbytter 16.861 11.907
 I alt renter og udbytter 16.845 11.914
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 36.302 74.699
 Valutakonto -297 479
 Øvrige aktiver/passiver 34 84
 Handelsomkostninger 705 111
 I alt kursgevinster og -tab 35.334 75.151
   
 I alt nettoindtægter 52.179 87.065
5 Administrationsomkostninger 9.944 8.156
 Resultat før skat 42.235 78.909
6 Skat 1.529 997
 Årets nettoresultat 40.706 77.912
7 Til rådighed for udlodning  

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 10.089 11.710
 I alt likvide midler 10.089 11.710
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 600.310 519.131
 I alt kapitalandele 600.310 519.131
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 399 279
 Andre tilgodehavender 15 15
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 0 1.245
 I alt andre aktiver 414 1.539
   
 Aktiver i alt 610.813 532.380
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 609.749 531.438
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 1.064 942
 I alt anden gæld 1.064 942
   
 Passiver i alt 610.813 532.380
   

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 40.706 77.912 6.425 25.689 -16.596
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 609.749 531.438 377.340 198.283 109.815
Cirkulerende kapital (tkr.) - - 214.856 116.942 75.112
Indre værdi pr. andel - - 175,62 169,56 146,20
Udlodning pr. andel - - 0,40 1,00 6,75
Årets afkast (pct.) - - 4,2 21,0 -16,1
Benchmarkafkast (pct.) - - -1,4 20,9 -14,8
Sharpe ratio - - 0,7 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) - - 0,8 0,2 0,0
Standardafvigelse - - 16,4 20,4 20,1
Standardafvigelse (benchmark) - - 16,4 20,0 19,6
Omkostningsprocent (pct.) - - 1,78 1,99 2,32
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 220.348 115.172 197.660 72.451 89.251
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 174.897 34.858 30.150 10.083 43.423
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 395.245 150.030 227.810 82.534 132.674
Omsætningshastighed 0,15 0,01 0,01 0,02 0,39
Årlig omkostning i procent (ÅOP) - - 2,17 2,38 2,88
Officiel kurs - - 178,60 168,58 146,32

NOTER

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 98,45% 97,68%
 98,45% 97,68%
Andre aktiver/anden gæld 1,55% 2,32%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 531.438  377.340
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12 6.126  859
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning  -398  -81
 Emissioner i året 126.791  195.538
 Indløsninger i året 83.132  118.667
 Emissionstillæg 305  210
 Indløsningsfradrag 165  45
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året  -626  82
 Overført til udlodning fra sidste år -190  -30
 Overført til udlodning næste år 199  190
 Foreslået udlodning 17.466  6.126
 Overført fra resultatopgørelsen  23.857  71.544
 I alt medlemmernes formue 609.749  531.438

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

9 Oplysninger om porteføljesammensætning
   Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk 
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 34.515  76.422
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 4.433  1.000
Klassens resultat 30.082  75.422

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 212.331 436.467 214.856 377.340
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  4.884  859
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   -239  -81
Emissioner i året 44.135 97.393 52.003 93.314
Indløsninger i året 11.250 25.785 54.528 108.892
Emissionstillæg  249  197
Indløsningsfradrag  52  26
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -457  72
Overført til udlodning fra sidste år  -189  -25
Overført til udlodning næste år  199  189
Foreslået udlodning  15.203  4.884
Overført fra resultatopgørelsen   15.326  70.302
I alt medlemmernes formue 245.216 533.335 212.331 436.467

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 30.082 75.422 6.425 25.689 -16.596
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 533.335 436.467 377.340 198.283 109.815
Cirkulerende kapital (tkr.) 245.216 212.331 214.856 116.942 75.112
Stykstørrelse (kr.) 100 100 100 100 100
Indre værdi pr. andel 217,50 205,56 175,62 169,56 146,20
Udlodning pr. andel 6,20 2,30 0,40 1,00 6,75
Årets afkast (pct.) 6,8 17,3 4,2 21,0 -16,1
Benchmarkafkast (pct.) 1,4 19,1 -1,4 20,9 -14,8
Sharpe ratio 0,4 0,6 0,7 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 0,3 0,6 0,8 0,2 0,0
Standardafvigelse 15,4 13,1 16,4 20,4 20,1
Standardafvigelse (benchmark) 14,8 12,7 16,4 20,0 19,6
Tracking error 4,6 4,4 - - -
Active share 65,5 62,6 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,68 1,75 1,78 1,99 2,32
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 2,07 2,12 2,17 2,38 2,88
Officiel kurs 216,16 207,60 178,60 168,58 146,32

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014

2014

2013 2012 2011

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 14.734  9.785
Ikke refunderbar udbytteskatter 1.336  819
Kursgevinst til udlodning 10.038  2.963
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 8.680  6.809
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 457  -72
Udlodning overført fra sidste år 189  25
I alt til rådighed for udlodning, brutto 15.402  5.073
Heraf foreslået udlodning 15.203  4.884
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 199  189

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Netease.Com ADR, Kina 8,25

Tencent Holdings, Kina 7,12

Taiwan Semiconductor, Taiwan 6,75

Samsung Electronic, Syd Korea 4,72

AIA Group, Hong Kong 4,64

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2011

31.12
2012

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2013

31.12
2014

31.12
2015
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LANDEFORDELING

Øvrige 4%
Kontanter 2%

USA 5%

Hong Kong 12%

Kina 36%
Taiwan 15%

Singapore 4%

Fillipinerne 7%

Thailand 7%
Sydkorea 8%

BRANCHEFORDELING

Energi 1%

Finans 31%

Forsyning 1%

Industri 9%

Informations-
teknologi 40%

Materialer 4%

Telekommunikation 4%

Forbrugsgoder 7%

Kontant 2%

Konsumentvarer 1%



PRIVATE BANKING FJERNØSTEN AK

58 Handelsinvest

LANDEFORDELING

Øvrige 4%
Kontanter 2%

USA 5%

Hong Kong 12%

Kina 36%
Taiwan 15%

Singapore 4%

Fillipinerne 7%

Thailand 7%
Sydkorea 8%

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Netease.Com ADR, Kina 8,25

Tencent Holdings, Kina 7,12

Taiwan Semiconductor, Taiwan 6,75

Samsung Electronic, Syd Korea 4,72

AIA Group, Hong Kong 4,64

VÆRDIUDVIKLING

05.09
2014

05.12
2014

05.03
2015

05.06
2015

05.09
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2015

150

125

100

75

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
(5.9-31.12)
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 11.280  2.574
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 656  84
Klassens resultat 10.624  2.490

Medlemmernes formue:
Medlemmernes formue (primo) 92.530 94.971 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende  
cirkulerende beviser 31.12  1.242  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   -159  0
Emissioner i året 26.600 29.398 102.410 102.224
Indløsninger i året 48.770 57.347 9.880 9.775
Emissionstillæg  56  13
Indløsningsfradrag  113  19
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -169  10
Overført til udlodning fra sidste år  -1  -5
Overført til udlodning næste år  0  1
Foreslået udlodning  2.263  1.242
Overført fra resultatopgørelsen   8.531  1.242
I alt medlemmernes formue 70.360 76.414 92.530 94.971

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 10.624 2.490
Medlemmernes formue inklusive udlodning til  
  medlemmerne for året (tkr.) 76.414 94.971
Cirkulerende kapital (tkr.) 70.360 92.530
Stykstørrelse (kr.) 10.000 10.000
Indre værdi pr. andel 10.860,40 10.263,84
Udlodning pr. andel 321,60 134,30
Årets afkast (pct.) 7,0 2,6
Benchmarkafkast (pct.) 1,4 0,3
Sharpe ratio - -
Sharpe ratio (benchmark) - -
Standardafvigelse - -
Standardafvigelse (benchmark) - -
Tracking error - 
Active share - 
Omkostningsprocent (pct.) 1,57 0,51
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,76 1,79
Officiel kurs 10.793,60 10.179,21

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014
(5.9-31.12)

2014

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 2.111  2.129
Ikke refunderbar udbytteskatter 192  178
Kursgevinst til udlodning 1.438  645
Administrationsomkostninger til modregning  
i udlodning 1.264  1.348
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 169  -10
Udlodning overført fra sidste år 1  5
I alt til rådighed for udlodning, brutto 2.263  1.243
Heraf foreslået udlodning 2.263  1.242
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 0  1

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

BRANCHEFORDELING

Energi 1%

Finans 31%

Forsyning 1%

Industri 9%

Informations-
teknologi 40%

Materialer 4%

Telekommunikation 4%

Forbrugsgoder 7%

Kontant 2%

Konsumentvarer 1%
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Afdelingen investerer i 40-100 selskaber fordelt på Danmark, 
Finland, Norge, Sverige og Island. 

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år, da kursudsvingene på det nordiske aktiemarked i perioder 
kan være relativt store.

Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrappor-
tens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivel-
se og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af ud-
viklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici frem-
går nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investe-
re i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hen-
tes på handelsinvest.dk.

AFDELINGENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI Norden inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060048064
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
dette, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser 
efter regnskabsårets afslutning. 

Afdelingens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af videnres-
sourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Norden leverede et afkast på 13,1 % i 2015, ef-
ter omkostninger på 1,78 % mod et benchmarkafkast på 13,9 %, 
svarende til et negativt merafkast på 0,8 %-point relativt til ben-
chmark Året indledtes med en afkastforventning på 8-12 %, 
men blev senere opjusteret til mellem 10-20 %. Afkastet blev 
derfor som forventet.

De nordiske aktiemarkeder kom flyvende fra start og steg med 
mere end 20 % i årets første kvartal. Gassen gik herefter af bal-
lonen, og selvom der var udsving i begge retninger undervejs, 
var tendensen negativ resten af året. Bekymring om væksten i 
Emerging Markets (primært Kina) fik industriselskaberne i navn-
lig Sverige og Finland til at bremse op. I Norge blev markedet 
negativt påvirket af den kraftigt faldende oliepris, der alene de 
seneste 6 måneder er faldet med næsten 50 %. Det danske 
marked var det eneste lyspunkt og udviklede sig stærkt gen-
nem det meste af året. Dette kan blandt andet tilskrives en be-
tydelig andel stabile medicinalselskaber i indekset.

Afdelingen har gennem året fokuseret på selskaber, der ikke er 
strengt afhængige af den globale vækst. Det har betydet, at ak-
tiebeholdningen primært har været bygget op af selskaber med 
stor eksponering mod det nordiske og europæiske marked. 
Derudover har også forbrugsrelaterede selskaber udgjort en  
betydelig del af porteføljen, da stadig flere nøgletal indikerer, at 

forbrugertilliden og forbrugslysten er i en positiv udvikling.
De selskaber, der bidrog mest positivt til fondens afkast var 
Pandora, Vestas, Rockwool, Amer Sports og Unibet. Omvendt 
var der negativ effekt fra beholdningen af AP Møller Mærsk, 
Volvo og Millicom. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 19,90 kr. pr. andel i ud-
bytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Afdelingen har en forretningsmæssig risiko mod udviklingen på 
de nordiske aktiemarkeder. Risikoen består hovedsageligt af 
markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespe-
cifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit 
om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan 
man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om 
foreningens overordnede vurdering af disse risici.

Active share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der 
ikke er sammenfaldende med det valgte benchmark og for at 
måle om en portefølje er aktivt forvaltet. Handelsinvest Norden 
har en active share på 35,51. Man kan ikke alene på baggrund 
af active share vurdere, om en investeringsfond styres aktivt  
eller passivt. På mindre markeder - eksempelvis det nordiske 
aktiemarked – kan det være svært at have en høj active share, 
selvom man investerer aktivt, da udbuddet af selskaber gør det 
vanskeligt at investere meget forskelligt fra benchmark. Vi har 
en aktiv investeringsstrategi i Handelsinvest Norden.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Det forventes, at vi i 2016 vil se virksomhederne rapportere sti-
gende indtjening, at renterne vil forblive på de nuværende me-
get lave niveauer, samt at der vil blive lanceret en del yderlige-
re økonomiske stimulanser. De senere års meget positive af-
kast på de nordiske aktiemarkeder betyder dog, at de nordiske 
aktier begynder at være dyrt prisfastsat. Dette kombineret med 
renteforhøjelser i USA, usikkerhed om olieprisen og den globa-
le manglende investeringsvilje, vurderes at være usikkerhedsfak-
torerne for 2016. På den baggrund forventes afdelingens afkast 
i 2016 at blive mere beskedent end tidligere og komme til at lig-
ge i niveauet 5-7 %.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  3
 I alt renteindtægter 0  3
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 12  0
 I alt renteudgifter 12  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 1.577  729
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.329  4.910
 I alt udbytter 5.906  5.639
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 12.839  9.776
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.029  6.123
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 21.868  15.899
    
 Valutakonti 33  -132
 Øvrige aktiver/passsiver -3  -3
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 417  546
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 36  38
 Handelsomkostninger ved løbende drift 381  508
 I alt kursgevinster og -tab 21.517  15.256

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 1.751 7 1.878 5
 Gebyrer til depotselskab 118 0 123 0
  Andre omkostninger i forbindelse med  

formueplejen 1.070 0 1.097 0
 Øvrige omkostninger 30 34 33 40
 Fast administrationshonorar 196 0 255 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 3.165 117 3.386 128
 I alt administrationsomkostninger  3.282  3.514
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 613  715 
     
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 5.894  5.642 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 612  714 
 Kursgevinst til udlodning 22.579  22.992 
  Administrationsomkostninger til modregning i  

udlodning 3.282  3.514 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning -1.544  -1.732 
 Udlodning overført fra sidste år 102  120 
 I alt til rådighed for udlodning 23.137  22.794 
 Heraf foreslået udlodning 23.058  22.692 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 79  102 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 3
2 Renteudgifter 12 0
3 Udbytter 5.906 5.639
 I alt renter og udbytter 5.894 5.642
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 21.868 15.899
 Valutakonti 33 -132
 Øvrige aktiver/passiver -3 -3
 Handelsomkostninger 381 508
 I alt kursgevinster og -tab 21.517 15.256
   
 I alt nettoindtægter 27.411 20.898
5 Administrationsomkostninger 3.282 3.514
 Resultat før skat 24.129 17.384
6 Skat 613 715
 Årets nettoresultat 23.516 16.669
7 Til rådighed for udlodning  

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 1.989 4.146
 I alt likvide midler 1.989 4.146
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 42.155 40.388
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 124.571 134.493
 I alt kapitalandele 166.726 174.881
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 0 6
 Andre tilgodehavender 20 20
 I alt andre aktiver 20 26
   
 Aktiver i alt 168.735 179.053
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 168.418 178.725
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 317 328
 I alt anden gæld 317 328
   
 Passiver i alt 168.735 179.053

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 23.516 16.669 32.053 34.403 -45.694
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 168.418 178.725 189.222 171.794 172.019
Cirkulerende kapital (tkr.) 115.869 123.998 138.316 148.769 179.448
Indre værdi pr. andel 145,35 144,14 136,80 115,48 95,86
Udlodning pr. andel 19,90 18,30 4,90 1,00 1,00
Årets afkast (pct.) 13,1 9,1 19,4 21,6 -19,6
Benchmarkafkast (pct.) 13,9 7,2 19,7 20,7 -15,4
Sharpe ratio 0,5 0,7 0,9 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 0,5 0,7 0,9 0,0 0,0
Standardafvigelse 15,2 15,4 18,6 25,2 24,7
Standardafvigelse (benchmark) 15,0 14,7 17,9 24,1 23,6
Tracking error 2,5 2,5 - - -
Active share 35,5 33,7 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,78 1,86 1,91 1,96 2,08
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 161.699 170.927 198.617 192.164 289.267
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 191.444 196.783 215.442 225.686 297.635
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 353.143 367.710 414.059 417.850 586.902
Omsætningshastighed 0,79 0,88 1,09 1,09 1,35
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 2,24 2,41 2,52 2,59 2,71
Officiel kurs 145,30 144,71 136,60 115,80 95,24

NOTER

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,00% 97,85%
 99,00% 97,85%
Andre aktiver/anden gæld 1,00% 2,15%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

9 Oplysninger om porteføljesammensætning
  Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk 
Afdelingen ejer aktier for 3.050 tkr. i 2015 og 2.890 tkr. 2014 i Svenska Handelsbanken,  
der er foreningens væsentligste samarbejdspartner. 

8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 123.998 178.725 138.316 189.222
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12  22.692  6.777
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning   376  113
 Emissioner i året 7.431 11.245 1.732 2.435
 ndløsninger i året 15.560 22.823 16.050 22.982
 Emissionstillæg  26  6
 Indløsningsfradrag  45  39
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året   1.544  1.732
 Overført til udlodning fra sidste år  -102  -120
 Overført til udlodning næste år  79  102
 Foreslået udlodning  23.058  22.692
 Overført fra resultatopgørelsen   -1.063  -7.737
 I alt medlemmernes formue 115.869 168.418 123.998 178.725

2015
Cirk.

beviser
nom.

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi
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LANDEFORDELING BRANCHEFORDELING

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Novo Nordisk, Danmark 8,39

Sampo, Finland 3,89

Atlas, Sverige 3,35

Hennes & Mauritz, Sverige 3,21

LM Ericsson, Sverige 3,15

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2012

31.12
2011

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2013

31.12
2014

31.12
2015
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Afdelingen og andelsklasserne investerer i 20-50 danske selska-
ber, og styres efter en aktiv strategi, der sigter mod at opnå et 
bedre afkast end andelsklassernes benchmark.

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år, 
da kursudsvingene på det danske aktiemarked i perioder kan væ-
re relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens  
generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår  
nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på 
handelsinvest.dk.

DANMARK AK

ANDELSKLASSENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: OMXCCAP-indeks inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0010232768
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Asset Management

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning 
og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket resulta-
tet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter 
regnskabsårets afslutning.

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af viden-
ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

For de finansielle markeders vedkommende bød 2015 på en stri-
be skelsættende begivenheder. En selvforstærkende spiral mod 
en mere lempelig pengepolitik i det meste af verden sendte såle-
des renterne ned i negativt territorium. Specielt den Europæiske 
Centralbanks (ECB) beslutning om at påbegynde opkøb af euro-
pæiske statsobligationer, havde stor effekt på renteniveauerne. 

Denne beslutning gav for aktiemarkedernes vedkommende anled-
ning til en meget positiv begyndelse på året, som dog senere blev 
afløst af en mere volatil markedsudvikling, der dog endte op i et 
ganske pænt afkast for året som helhed. Sideløbende med disse 
vigtige pengepolitiske tiltag begyndte de globale industri-indikatorer 
midt på året at vise tegn på at have nået toppen, hvilket fik mange 
investorer til at vælge defensive aktier i stedet for cykliske aktier.

Det danske aktiemarked havde et godt år og blev blandt de bed-
ste i global sammenhæng. Blandt de bedste større aktier var 
Genmab (+154 %), Simcorp (+139 %), DFDS (+128 %) og Vestas 
(+114 %), mens TDC (-27 %) og A.P. Møller-Mærsk (-20 %) lå i 
bunden. Handelsinvest Danmark gav et afkast på 40,8 % i 2015 
(efter omkostninger på 1,30 %), mod et benchmark afkast på  
30,8 %, svarende til et merafkast på 10,0 % point relativt til bench-
mark. De indledende afkastforventninger på 5-15 % blev ved halv-

årsskiftet opjusteret til at være mellem 20-30 % på grund af det 
gode afkast gennem første halvår. Det viste sig dog, at 2. halv-
år blev mere eller mindre lige så godt som første, og afkastet end-
te derfor med at blive endnu bedre end de korrigerede afkastfor-
ventninger.

De største positive bidragsydere til merafkastet kom fra overvægte 
i Vestas, DFDS, Simcorp, Genmab og Pandora. Ligeledes bidrog 
undervægte i A.P. Møller-Mærsk, TDC og Coloplast positivt til mer-
afkastet. Omvendt trak undervægte i Lundbeck og Chr. Hansen 
ned i merafkastet. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 54,20 kr. pr. andel i udbytte.

FORRETNINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE 
RISICI 

Da andelsklassen investerer i danske aktier, har andelsklassen en 
forretningsmæssig risiko på udviklingen i Danmark. Risikoen består 
hovedsageligt af markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, 
branchespecifik risiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om 
investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man 
læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om forenin-
gens overordnede vurdering af disse risici.

Danmark er en lille og meget åben økonomi, der påvirkes meget 
af udviklingen internationalt. Udviklingen i den globale økonomi vil 
derfor have stor betydning for afdelingens fremtidige afkast.

Active share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der ik-
ke er sammenfaldende med det valgte benchmark og for at måle 
om en portefølje er aktivt forvaltet. Handelsinvest Danmark AK har 
en active share på 34,10. Man kan ikke alene på baggrund af acti-
ve share vurdere, om en investeringsfond styres aktivt eller passivt. 
På mindre markeder - eksempelvis det danske aktiemarked – kan 
det være svært at have en høj active share, selvom man investe-
rer aktivt, da udbuddet af selskaber gør det vanskeligt at investere 
meget forskelligt fra benchmark. Vi har en aktiv investeringsstrategi 
i Handelsinvest Danmark AK.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

USA vil opleve høj økonomisk vækst i 2016, og den amerikan-
ske centralbank FED forventes derfor forsigtigt at fortsætte med at 
sætte de korte renter op. Det vil formentlig betyde, at de lange ren-
ter stiger, omend stigningen vil blive holdt i ave af fortsat meget la-
ve korte renter. På trods af at FED strammer pengepolitikken, for-
ventes de fire største centralbanker alt i alt at føre en fortsat eks-
pansiv pengepolitik – godt hjulpet af Japan og EU. Den rigelige li-
kviditet vil fortsat holde renterne meget lave. 

Globale såvel som danske aktier er højt prissat i forhold til egen hi-
storik, og højere kurser skal fremover primært drives af højere ind-
tjeningsvækst. Selvom aktier er højt prissat i forhold til egen histo-
rik, er aktier dog stadig attraktivt prissat relativt til andre aktivklas-
ser, herunder specielt obligationer.  Der er derfor god mulighed for 
at investorerne fortsat vil allokere midler til aktier fra obligationer. 

På denne baggrund forventes stigende aktiekurser, og danske ak-
tier forventes at give et positivt afkast på mellem 5 og 10 % i 2015. 
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Handelsinvest Private Banking Danmark AK investerer i 20-50 dan-
ske selskaber, og styres efter en aktiv strategi, der sigter mod at 
opnå et bedre afkast end andelsklassens benchmark.

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år, 
da kursudsvingene på det danske aktiemarked i perioder kan væ-
re relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens  
generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og ri-
sikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår  
nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i an-
delsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på 
handelsinvest.dk.

AFDELINGENS PROFIL

Ikke børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 5
Benchmark: OMXCCAP-indeks inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060562965
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Asset Management

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning 
og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket resulta-
tet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter 
regnskabsårets afslutning.

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig af viden-
ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

For de finansielle markeders vedkommende bød 2015 på en stri-
be skelsættende begivenheder. En selvforstærkende spiral mod 
en mere lempelig pengepolitik i det meste af verden sendte såle-
des renterne ned i negativt territorium. Specielt den Europæiske 
Centralbanks (ECB) beslutning om at påbegynde opkøb af euro-
pæiske statsobligationer, havde stor effekt på renteniveauerne. 

Denne beslutning gav for aktiemarkedernes vedkommende anled-
ning til en meget positiv begyndelse på året, som dog senere blev 
afløst af en mere volatil markedsudvikling, der dog endte op i et 
ganske pænt afkast for året som helhed.  Sideløbende med disse 
vigtige pengepolitiske tiltag begyndte de globale industri-indikatorer 
midt på året at vise tegn på at have nået toppen, hvilket fik mange 
investorer til at vælge defensive aktier i stedet for cykliske aktier.

Det danske aktiemarked havde et godt år og blev blandt de bed-
ste i global sammenhæng. Blandt de bedste større aktier var 
Genmab (+154 %), Simcorp (+139 %), DFDS (+128 %) og Vestas 
(+114 %), mens TDC (-27 %) og A.P. Møller-Mærsk (-20 %) lå i 
bunden. Handelsinvest Danmark Private Banking gav et afkast på 
41,4 % i 2015 (efter omkostninger på 1,14 %), mod et benchmark 
afkast på 30,8 %, svarende til et merafkast på 10,0 % point rela-
tivt til benchmark. De indledende afkastforventninger på 5-15 % 
blev ved halvårsskiftet opjusteret til at være mellem 20-30 % på 

grund af det gode afkast gennem første halvår. Det viste sig dog 
at 2. halvår blev mere eller mindre lige så godt som første, og afka-
stet endte derfor med, at blive endnu bedre end de korrigerede af-
kastforventninger.

De største positive bidragsydere til merafkastet kom fra overvægte 
i Vestas, DFDS, Simcorp, Genmab og Pandora. Ligeledes bidrog 
undervægte i A.P. Møller-Mærsk, TDC og Coloplast positivt til mer-
afkastet. Omvendt trak undervægte i Lundbeck og Chr. Hansen 
ned i merafkastet. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 1.418,90 kr. pr. andel i  
udbytte.

FORRETNINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE 
RISICI 

Da andelsklassen investerer i danske aktier, har andelsklassen en 
forretningsmæssig risiko på udviklingen i Danmark. Risikoen består 
hovedsageligt af markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, 
branchespecifik risiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om 
investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man 
læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om forenin-
gens overordnede vurdering af disse risici.

Danmark er en lille og meget åben økonomi, der påvirkes meget 
af udviklingen internationalt. Udviklingen i den globale økonomi vil 
derfor have stor betydning for afdelingens fremtidige afkast.

Active share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der ik-
ke er sammenfaldende med det valgte benchmark og for at måle 
om en portefølje er aktivt forvaltet. Handelsinvest Danmark Private 
Banking AK har en active share på 34,10. Man kan ikke alene på 
baggrund af active share vurdere, om en investeringsfond styres 
aktivt eller passivt. På mindre markeder - eksempelvis det danske 
aktiemarked – kan det være svært at have en høj active share, selv-
om man investerer aktivt, da udbuddet af selskaber gør det van-
skeligt at investere meget forskelligt fra benchmark. Vi har en ak-
tiv investeringsstrategi i Handelsinvest Danmark Private Banking AK.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

USA vil opleve høj økonomisk vækst i 2016, og den amerikan-
ske centralbank FED forventes derfor forsigtigt at fortsætte med at 
sætte de korte renter op. Det vil formentlig betyde, at de lange ren-
ter stiger, omend stigningen vil blive holdt i ave af fortsat meget la-
ve korte renter. På trods af at FED strammer pengepolitikken, for-
ventes de fire største centralbanker alt i alt at føre en fortsat eks-
pansiv pengepolitik – godt hjulpet af Japan og EU. Den rigelige li-
kviditet vil fortsat holde renterne meget lave. 

Globale såvel som danske aktier er højt prissat i forhold til egen hi-
storik, og højere kurser skal fremover primært drives af højere ind-
tjeningsvækst. Selvom aktier er højt prissat i forhold til egen histo-
rik, er aktier dog stadig attraktivt prissat relativt til andre aktivklas-
ser, herunder specielt obligationer.  Der er derfor god mulighed for 
at investorerne fortsat vil allokere midler til aktier fra obligationer. 

På denne baggrund forventes stigende aktiekurser, og danske ak-
tier forventes at give et positivt afkast på mellem 5 og 10 % i 2015.
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Handelsinvest Danmark Engros AK investerer i 20-50 danske 
selskaber, og styres efter en aktiv strategi, der sigter mod at 
opnå et bedre afkast end andelsklassens benchmark.

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 
5 år, da kursudsvingene på det danske aktiemarked i perioder 
kan være relativt store. 

Beretningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens  
generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og 
risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. 
Ledelsens vurdering af andelsklassens særlige risici fremgår  
nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i 
andelsklassen henvises til det gældende prospekt, der kan hen-
tes på handelsinvest.dk.

ANDELSKLASSENS PROFIL

Ikke børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: OMXCCAP-indeks inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0060654499
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Asset Management

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning.

Andelsklassens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgå-
ende videnekspertise. Andelsklassen er derfor ikke afhængig 
af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidi-
ge indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Danmark Engros AK blev lanceret 8/9-2015 og 
leverede et afkast på 9,9 % (efter omkostninger på 0,52 %), 
mod et benchmarkafkast på 6,8 %. Det svarer til et positivt 
merafkast på ca. 3,1 %-point.

4. kvartal indledtes med en pæn rebound i oktober og no-
vember ovenpå massive fald i 3. kvartal. Meget af den for-
nyede optimisme var drevet af en retorik fra de toneangiven-
de centralbankchefer, der indledningsvist indgød tro på at 
de ved rentemøderne i december ville levere i tråd med mar-
kedsaktørernes ønsker og senere, at de ville levere mere end 
det. 

Forventningens glæde viste sig dog at være den største, så 
selvom både den Europæiske Centralbankschef Mario Draghi 
og chefen for Federal Reserve Janet Yellen langt hen ad ve-
jen leverede som markedet indledningsvis havde ønsket, var det 
ikke tilstrækkeligt til at tilfredsstille investorerne efterfølgende. 
December leverede derfor negative afkast.

Det danske aktiemarked gav endnu engang højere afkast end de 
fleste globale markeder i 4. kvartal. Blandt de bedste større aktier 
var Genmab (+154 %), Simcorp (+139 %), DFDS (+128 %) og 

Vestas (+114 %), mens TDC (-27 %) og A.P. Møller-Mærsk  
(-20 %) lå i bunden. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 13,50 kr. pr. andel i ud-
bytte.

FORRETNINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE 
RISICI 

Da andelsklassen investerer i danske aktier, har andelsklassen 
en forretningsmæssig risiko på udviklingen i Danmark. Risikoen 
består hovedsageligt af markedsrisiko, landerisiko, selskabsspe-
cifik risiko, branchespecifik risiko og rådgiverrisiko. I årsrappor-
tens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risiko-
faktorer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici 
samt om foreningens overordnede vurdering af disse risici.

Danmark er en lille og meget åben økonomi, der påvirkes me-
get af udviklingen internationalt. Udviklingen i den globale øko-
nomi vil derfor have stor betydning for afdelingens fremtidige af-
kast.

Active share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der 
ikke er sammenfaldende med det valgte benchmark og for at 
måle om en portefølje er aktivt forvaltet. Handelsinvest Danmark 
Engros AK har en active share på 34,10. Man kan ikke alene på 
baggrund af active share vurdere, om en investeringsfond sty-
res aktivt eller passivt. På mindre markeder - eksempelvis det 
danske aktiemarked – kan det være svært at have en høj active 
share, selvom man investerer aktivt, da udbuddet af selskaber 
gør det vanskeligt at investere meget forskelligt fra benchmark. 
Vi har en aktiv investeringsstrategi i Handelsinvest Danmark AK.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

USA vil opleve høj økonomisk vækst i 2016, og den amerikan-
ske centralbank FED forventes derfor forsigtigt at fortsætte med 
at sætte de korte renter op. Det vil formentlig betyde, at de lan-
ge renter stiger, omend stigningen vil blive holdt i ave af fortsat 
meget lave korte renter. På trods af at FED strammer penge-
politikken, forventes de fire største centralbanker alt i alt at føre 
en fortsat ekspansiv pengepolitik – godt hjulpet af Japan og EU. 
Den rigelige likviditet vil fortsat holde renterne meget lave. 

Globale såvel som danske aktier er højt prissat i forhold til egen 
historik, og højere kurser skal fremover primært drives af højere 
indtjeningsvækst. Selvom aktier er højt prissat i forhold til egen 
historik, er aktier dog stadig attraktivt prissat relativt til andre ak-
tivklasser, herunder specielt obligationer.  Der er derfor god mu-
lighed for at investorerne fortsat vil allokere midler til aktier fra 
obligationer. 

På denne baggrund forventes stigende aktiekurser, og danske 
aktier forventes at give et positivt afkast på mellem 5 og 10 % i 
2015.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  4
 I alt renteindtægter 0  4
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 43  0
 I alt renteudgifter 43  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 30.600  12.130
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.089  1.024
 I alt udbytter 31.689  13.154
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 388.838  117.301
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.982  1.687
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 395.820  118.988
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 3.166  2.264
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 705  526
 Handelsomkostninger ved løbende drift 2.461  1.738
 I alt kursgevinster og -tab 393.359  117.250

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 9.310 62 6.142 21
 Gebyrer til depotselskab 535 0 409 0
  Andre omkostninger i forbindelse med  

formueplejen 4.883 0 3.103 0
 Øvrige omkostninger 54 125 39 101
 Fast administrationshonorar 1.377 0 1.088 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 16.159 263 10.781 205
 I alt administrationsomkostninger  16.422  10.986
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 165  154 
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 31.646  13.158 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 322  307 
 Kursgevinst til udlodning 150.188  145.622 
  Administrationsomkostninger til modregning i  

udlodning 16.422  10.986 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning 18.099  20.774 
 Udlodning overført fra sidste år 9  9 
 I alt til rådighed for udlodning 183.198  168.270 
 Heraf foreslået udlodning 182.948  168.261 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 250  9 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 4
2 Renteudgifter 43 0
3 Udbytter 31.689 13.154
 I alt renter og udbytter 31.646 13.158
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 395.820 118.988
 Handelsomkostninger 2.461 1.738
 I alt kursgevinster og -tab 393.359 117.250
   
 I alt nettoindtægter 425.005 130.408
5 Administrationsomkostninger 16.422 10.986
 Resultat før skat 408.583 119.422
6 Skat 165 154
 Årets nettoresultat 408.418 119.268
7 Til rådighed for udlodning  

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 2.138 18.290
 I alt likvide midler 2.138 18.290
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 1.560.184 896.087
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 0 33.237
 I alt kapitalandele 1.560.184 929.324
   
 Andre aktiver:  
 Andre tilgodehavender 45 45
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 1.712 22.976
 Aktuelle skatteaktiver 311 154
 I alt andre aktiver 2.068 23.175
   
 Aktiver i alt 1.564.390 970.789
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 1.560.229 939.112
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 1.430 1.046
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 2.731 30.631
 I alt anden gæld 4.161 31.677
   
 Passiver i alt 1.564.390 970.789
   

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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9 Oplysninger om porteføljesammensætning
   Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk 

NOTER

Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 408.418 119.268 192.785 72.858 -58.927
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 1.560.229 939.112 673.126 405.772 274.816
Cirkulerende kapital (tkr.) - - 186.375 155.095 119.052
Indre værdi pr. andel - - 361,17 261,63 230,84
Udlodning pr. andel - - 31,10 8,00 25,50
Årets afkast (pct.) - - 41,9 25,5 -18,4
Benchmarkafkast (pct.) - - 38,3 23,8 -19,9
Sharpe ratio - - 1,1 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) - - 1,0 0,0 0,0
Standardafvigelse - - 17,8 23,6 23,6
Standardafvigelse (benchmark) - - 16,6 22,6 22,3
Omkostningsprocent (pct.) - - 1,44 1,59 1,96
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 961.389 656.124 348.094 276.310 310.014
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 723.181 514.039 270.508 221.160 296.663
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 1.684.570 1.170.163 618.602 497.470 606.677
Omsætningshastighed 0,34 0,56 0,39 0,54 0,81
Årlig omkostning i procent (ÅOP) - - 1,88 2,13 2,54
Officiel kurs - - 367,50 265,80 230,72

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 100,00% 98,96%
 100,00% 98,96%
Andre aktiver/anden gæld 0,00% 1,04%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 939.112  673.126
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12 168.261  57.963
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning  5.419  2.861
 Emissioner i året 611.810  281.388
 Indløsninger i året 237.198  80.113
 Emissionstillæg 859  497
 Indløsningsfradrag 70  47
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året  -18.099  -20.774
 Overført til udlodning fra sidste år -9  -9
 Overført til udlodning næste år 250  9
 Foreslået udlodning 182.948  168.261
 Overført fra resultatopgørelsen  243.328  -28.218
 I alt medlemmernes formue 1.560.229  939.112

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi



DANMARK AK

68 Handelsinvest

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 357.475  121.144
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 8.960  1.616
Klassens resultat 348.515  119.528

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 220.963 861.206 186.375 673.126
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  154.232  57.963
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   8.725  2.861
Emissioner i året 87.352 351.690 54.872 201.475
Indløsninger i året 50.102 211.969 20.284 78.264
Emissionstillæg  670  399
Indløsningsfradrag  30  44
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -14.111  -19.053
Overført til udlodning fra sidste år  -8  -8
Overført til udlodning næste år  156  8
Foreslået udlodning  139.951  154.232
Overført fra resultatopgørelsen   222.527  -15.651
I alt medlemmernes formue 258.213 1.204.635 220.963 861.206

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 348.515 119.528 192.785 72.858 -58.927
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 1.204.635 861.206 673.126 405.772 274.816
Cirkulerende kapital (tkr.) 258.213 220.963 186.375 155.095 119.052
Stykstørrelse (kr.) 100 100 100 100 100
Indre værdi pr. andel 466,53 389,75 361,17 261,63 230,84
Udlodning pr. andel 54,20 69,80 31,10 8,00 25,50
Årets afkast (pct.) 40,8 17,3 41,9 25,5 -18,4
Benchmarkafkast (pct.) 30,8 17,2 38,3 23,8 -19,9
Sharpe ratio 1,2 1,0 1,1 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 1,1 1,0 1,0 0,0 0,0
Standardafvigelse 14,8 14,8 17,8 23,6 23,6
Standardafvigelse (benchmark) 13,6 13,3 16,6 22,6 22,3
Tracking error 2,2 1,9 - - -
Active share 34,1 29,1 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,30 1,36 1,44 1,59 1,96
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,75 1,86 1,88 2,13 2,54
Officiel kurs 470,30 394,90 367,50 265,80 230,72

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014

2014

2013 2012 2011

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 24.434  12.067
Ikke refunderbar udbytteskatter 249  282
Kursgevinst til udlodning 115.959  133.544
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 14.156  10.150
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 14.111  19.053
Udlodning overført fra sidste år 8  8
I alt til rådighed for udlodning 140.107  154.240
Heraf foreslået udlodning 139.951  154.232
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 156  8

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Novo Nordisk, Danmark 9,49

Pandora, Danmark 8,61

Vestas Wind Systems, Danmark 8,15

Danske Bank, Danmark 7,01

Carlsberg, Danmark 4,94

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2011

31.12
2012

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2013

31.12
2014

31.12
2015
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Sundheds-
pleje 25%

Telekommunikation 1%

Forbrugsgoder 11%
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DE FEM STØRSTE INVESTERINGER PROCENT

Novo Nordisk, Danmark 9,49

Pandora, Danmark 8,61

Vestas Wind Systems, Danmark 8,15

Danske Bank, Danmark 7,01

Carlsberg, Danmark 4,94

VÆRDIUDVIKLING

17.09
2014

17.12
2014

17.03
2015

17.06
2015

17.09
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2015

150

125

100

75

LANDEFORDELING

Danmark 100%

BRANCHEFORDELING

Energi 2%

Finans 13%

Industri 32%

Informationsteknologi 3%Konsumentvarer 7%

Materialer 6%

Sundheds-
pleje 25%

Telekommunikation 1%

Forbrugsgoder 11%

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
(17.9-31.12)

Andel af resultat af fællesporteføljen 39.765  -195
Klassespecifikke transaktioner:   
Administrationsomkostninger 718  65
Klassens resultat 39.047  -260

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 77.660 77.905 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende  
beviser 31.12  14.029  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   -3.306  0
Emissioner i året 65.040 69.636 79.520 79.913
Indløsninger i året 23.090 25.229 1.860 1.849
Emissionstillæg  111  98
Indløsningsfradrag  40  3
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -1.538  -1.720
Overført til udlodning fra sidste år  0  -1
Overført til udlodning næste år  0  0
Foreslået udlodning  16.971  14.029
Overført fra resultatopgørelsen   23.615  -12.568
I alt medlemmernes formue 119.610 144.176 77.660 77.905

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 39.047 -260
Medlemmernes formue inklusive udlodning til  
medlemmerne for året (tkr.) 144.176 77.905
Cirkulerende kapital (tkr.) 119.610 77.660
Stykstørrelse (kr.) 10.000 10.000
Indre værdi pr. andel 12.053,87 10.031,61
Udlodning pr. andel 1.418,90 1.806,50
Årets afkast (pct.) 41,4 0,1
Benchmarkafkast (pct.) 30,8 1,0
Sharpe ratio - -
Sharpe ratio (benchmark) - -
Standardafvigelse - -
Standardafvigelse (benchmark) - -
Tracking error - -
Active share - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,14 0,36
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,40 1,53
Officiel kurs 12.045,66 10.028,69

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00% 100,00%
I alt 100,00% 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015

2014
(17.9-31.12)

2014

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 2.924  1.091
Ikke refunderbar udbytteskatter 30  25
Kursgevinst til udlodning 13.879  12.079
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 1.340  837
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 1.538  1.720
Udlodning overført fra sidste år 0  1
I alt til rådighed for udlodning 16.971  14.029
Heraf foreslået udlodning 16.971  14.029
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 0  0

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse
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2015
Hele tkr.

Andel af resultat af fællesporteføljen 20.870
Klassespecifikke transaktioner: 
Administrationsomkostninger 14
Klassens resultat 20.856

Medlemmernes formue (tkr.):
Medlemmernes formue (primo) 0 0
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende 
 beviser 31.12  0
Ændring i udbetalt udlodning på grund af  
emission/indløsning   0
Emissioner i året 192.788 190.484
Indløsninger i året 0 0
Emissionstillæg  78
Indløsningsfradrag  0
Regulering af udlodning ved emissioner og  
indløsninger i året   -2.450
Overført til udlodning fra sidste år  0
Overført til udlodning næste år  94
Foreslået udlodning  26.026
Overført fra resultatopgørelsen   -2.814
I alt medlemmernes formue 192.788 211.418

Procentvis fordeling af finansielle  
instrumenter
Øvrige finansielle instrumenter 100,00%
I alt 100,00%

2015
Cirk.

beviser
nom.

2015

2015
Formue-

værdi

Til rådighed for udlodning:   
Renter og udbytter 4.288
Ikke refunderbar udbytteskatter 43
Kursgevinst til udlodning 20.351
Administrationsomkostninger til modregning i  
udlodning 926
Udlodningsregulering ved emission/indløsning 2.450
Udlodning overført fra sidste år 0
I alt til rådighed for udlodning 26.120
Heraf foreslået udlodning 26.026
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 94

2015
Hele tkr.

NOTER
Denne note viser noteoplysninger, som er 
specifikke for den enkelte andelsklasse

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
8. SEPTEMBER - 31. DECEMBER

VÆRDIUDVIKLING

08.09
2015

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
2015
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Danmark 100%
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Energi 2%

Finans 13%

Industri 32%

Informationsteknologi 3%Konsumentvarer 7%

Materialer 6%

Sundheds-
pleje 25%

Telekommunikation 1%

Forbrugsgoder 11%

Hoved- og nøgletal
Årets nettoresultat (tkr.) 20.856
Medlemmernes formue inklusive udlodning til 
medlemmerne for året (tkr.) 211.418
Cirkulerende kapital (tkr.) 192.788
Stykstørrelse (kr.) 100
Indre værdi pr. andel 109,66
Udlodning pr. andel 13,50
Årets afkast (pct.) 9,9
Benchmarkafkast (pct.) 6,8
Sharpe ratio -
Sharpe ratio (benchmark) -
Standardafvigelse -
Standardafvigelse (benchmark) -
Tracking error -
Active share -
Omkostningsprocent (pct.) 0,16
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 0,78
Officiel kurs 109,59

2015
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Afdelingen har en aktiv strategi og investerer fortrinsvis i selska-
ber hjemmehørende i Latinamerika. Den aktive strategi skulle 
gerne give mulighed for et afkast over benchmarkets afkast.

Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum  
5 år, da kursudsvingene på det latinamerikanske aktiemarked i 
perioder kan være relativt store. 

Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrappor-
tens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivel-
se og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af ud-
viklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici frem-
går nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investe-
re i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hen-
tes på handelsinvest.dk.

AFDELINGENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI Latinamerica inkl. Udbytte.
ISIN kode: DK 0060103422
Porteføljerådgiver: Handelsbankens Asset Management

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Afdelingen har en stor såvel bred som dybtgående videneksper-
tise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af videnressourcer, der 
er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Latinamerika leverede et afkast på -19,6 % i 
2015, efter omkostninger på 2,52 % mod et benchmarkafkast 
på -23,0 %, svarende til et positivt merafkast på 3,4 %-point re-
lativt til benchmark. Året indledtes med en afkastforventning på 
mellem 5 og 10 % og afkastet blev således markant dårligere 
end ventet.

Den råvaretunge region er blevet ramt af betydelige fald i råva-
repriserne gennem året. Samtidig har regionens største økono-
mi, den Brasilianske, oplevet markant dårligere økonomisk ud-
vikling end forventet. Økonomien er ramt af en kraftig reces-
sion, arbejdsløsheden er eksploderet med negativ reallønsud-
vikling til følge, og forbruger- og erhvervstilliden er styrtdykket. 
Sideløbende med dette har det delvist statsejede olieselskab 
Petrobras været involveret i en kæmpe korruptionsskandale, 
der har trukket tråde hele vejen op til den siddende regering, og 
samtidig sat flere funktioner på de finansielle markeder midlerti-
digt ud af funktion. Dette er alt sammen forklarende faktorer for 
det meget skuffende afkast for 2015, og samtidig årsagen til at 
afkastet er blevet dårligere end hvad der på forhånd var ventet.
Der findes dog også enkelte positive lyspunkter i regionen, 
hvoraf den mexicanske økonomi er et. Efter regeringen i 2014 
optimerede skattesystemet og udvidede skattebasen med hen-
blik på at finansiere et omfangsrigt reformarbejde, er de i 2015 

allerede begyndt at kunne høste de første frugter. De økonomi-
ske nøgletal viser tegn på fremgang, og de mexicanske forbru-
gere er begyndt at bruge penge igen. Reformprocessen fort-
sætter i 2016.

Den fornyede forbrugeroptimisme har blandt andet betydet at 
to af afdelingens mexicanske positioner, tortillaproducenten 
Gruma og drikkevareproducenten FEMSA, har gjort det godt 
gennem året. 

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da afdelingen investerer i aktier på det latinamerikanske mar-
ked, har afdelingen en forretningsmæssig risiko på udviklingen 
på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af markedsri-
siko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, 
valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investe-
ringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse 
nærmere om de forskellige typer af risici samt om foreningens 
overordnede vurdering af disse risici.

Både i form af økonomiens størrelse i regionen og i form 
af afdelingens eksponering, er Brasilien klart den største. 
Udviklingen i Brasilien vil derfor have stor betydning for investo-
rernes fremtidige afkast. Det samme gælder den globale ud-
vikling, da regionen har en væsentlig samhandel med resten af 
verden. 

Andre risici inkluderer modpartsrisikoen på f. eks. amerikanske 
depotbeviser (ADR’er) og globale depotbeviser (GDR’er), som 
afdelingen har investeret i. ADR og GDR er instrumenter, der gi-
ver en eksponering mod en given aktie. Instrumenterne udste-
des typisk af finansielle institutioner, og man får derfor en eks-
ponering mod disse. 

FORVENTNINGERNE TIL 2016

Brasilien forventes fortsat at opleve udfordringer i 2016. Trykket 
på den siddende regering vokser, men forhåbningen er at den 
dybe recession vil tvinge regeringen til at gennemføre nogle af 
de bydende nødvendige reformer, som økonomien har brug 
for. I Mexico forventes landet at fortsætte med at nyde godt af 
det reformarbejde, der allerede er gennemført. Et land, der bli-
ver interessant at følge, er Argentina. Ved valget i 2015 blev der 
brudt med Peronismen, og forhåbningen er nu at der vil blive 
ført en mere ansvarsfuld politik og som i Mexico indledt et nød-
vendigt reformarbejde. På lidt længere sigt vurderes Argentina 
at være et land med mange interessante investeringsmulig-
heder. Alt i alt forventes afdelingen at kunne levere et afkast i 
2016 på ca. 5 %.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

NOTER

2015
Hele tkr.

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 0
2 Udbytter 954 1.216
 I alt renter og udbytter 954 1.216
   
3 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele -6.465 -1.598
 Valutakonti 93 51
 Øvrige aktiver/passiver 2 4
 Handelsomkostninger 33 71
 I alt kursgevinster og -tab -6.403 -1.614
   
 I alt nettoindtægter -5.449 -398
4 Administrationsomkostninger 798 1.211
 Resultat før skat -6.247 -1.609
5 Skat 75 112
 Årets nettoresultat -6.322 -1.721
6 Til rådighed for udlodning  

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  0
 I alt renteindtægter 0  0
    
2 Udbytter:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 954  1.216
 I alt udbytter 954  1.216
    
3 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -6.465  -1.598
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele -6.465  -1.598
    
 Valutakonti 93  51
 Øvrige aktiver/passsiver 2  4
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 70  223
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 37  152
 Handelsomkostninger ved løbende drift 33  71
 I alt kursgevinster og -tab -6.403  -1.614

4 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 54
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 310 1 505 1
 Gebyrer til depotselskab 138 0 201 0
 Andre omkostninger i forb. med formueplejen 191 0 296 0
 Øvrige omkostninger 27 21 33 24
 Fast administrationshonorar 34 0 67 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 700 98 1.102 109
 I alt administrationsomkostninger  798  1.211
     
5 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 75  112 
     
6 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 954  1.216 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 75  112 
 Kursgevinst til udlodning -1.545  -2.343 
 Administrationsomk. til modregning i udlodning 798  1.211 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning 325  926 
 Udlodning overført fra sidste år -442  64 
 I alt til rådighed for udlodning -1.581  -1.460 
  Administrationsomk. incl. udlodningsreg.,  

som ikke kan modregnes -645  -1.018 
  -936  -442 
 Heraf foreslået udlodning 0  0 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år -936  -442 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.

BALANCE

 Aktiver

8 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 346 853
 I alt likvide midler 346 853
   
8 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 22.247 39.946
 I alt kapitalandele 22.247 39.946
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 22 19
 Andre tilgodehavender 15 15
 I alt andre aktiver 37 34
   
 Aktiver i alt 22.630 40.833
   
 Passiver  
   
7 Medlemmernes formue 22.283 40.719
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 63 114
 Mellemværende vedr. handelsafvikling 284 0
 I alt anden gæld 347 114
   
 Passiver i alt 22.630 40.833

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.
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NOTER

7 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 40.113 40.719 70.651 73.540
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12  0  283
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af 

emission/indløsning   0  77
 Emissioner i året 250 254 3.613 3.947
 Indløsninger i året 13.050 12.403 34.151 34.995
 Emissionstillæg  1  13
 Indløsningsfradrag  34  141
  Regulering af udlodning ved emissioner og 

indløsninger i året   -325  -926
 Overført til udlodning fra sidste år  442  -64
 Overført til udlodning næste år  -936  -442
 Foreslået udlodning  0  0
 Overført fra resultatopgørelsen   -5.503  -289
 I alt medlemmernes formue 27.313 22.283 40.113 40.719

2015
Cirk.

beviser
nom.

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

8 Oplysninger om porteføljesammensætning
  Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk

Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) -6.322 -1.721 -18.366 25.033 -32.427
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 22.283 40.719 73.540 125.924 125.883
Cirkulerende kapital (tkr.) 27.313 40.113 70.651 99.501 116.959
Indre værdi pr. andel 81,58 101,51 104,09 126,56 107,63
Udlodning pr. andel 0,00 0,00 0,40 0,00 3,75
Årets afkast (pct.) -19,6 -2,1 -17,8 21,2 -20,9
Benchmarkafkast (pct.) -23,0 -0,3 -17,1 7,4 -16,9
Sharpe ratio 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Standardafvigelse 16,7 16,6 18,9 25,3 27,3
Standardafvigelse (benchmark) 18,7 17,5 19,1 25,8 27,8
Tracking error 5,0 5,0 - - -
Active share 68,9 67,0 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 2,52 2,42 2,15 2,13 2,25
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 9.359 21.049 23.852 29.245 82.634
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 20.523 50.964 58.675 54.791 57.452
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 29.882 72.013 82.527 84.036 140.086
Omsætningshastighed 0,26 0,31 0,23 0,21 0,38
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 2,94 2,93 2,72 2,72 3,25
Officiel kurs 81,70 100,87 104,50 126,40 107,48
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LANDEFORDELING BRANCHEFORDELING
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Fomento Economico, Mexico 6,26

Embotelladora Andina, Chile 4,56

Itau Unibanco, Brasilien 4,45

Promotora Oper, Mexico 4,41

Gruma, Mexico 4,32

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.

31.12
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31.12
2015
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2014
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Peru 6%

Mexico 37%

Brasilien 36%

Chile 15%

Colombia 4%

PROCENTVIS FORDELING AF  
FINANSIELLE INSTRUMENTER 2014 2013

Børsnoterede finansielle instrumenter 99,84% 98,10%

 99,84% 98,10%

Andre aktiver/anden gæld 0,16% 1,90%

I alt 100,00% 100,00%

Energi 2%

Finans 22%

Industri 21%

Informationsteknologi 2%

Konsumentvarer 34%

Sundheds-
pleje 3%

Telekommunikation 4%

Forbrugsgoder 12%
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Afdelingen investerer i selskaber, der er hjemmehørende i 
Kina, Hong Kong eller Taiwan samt i depotbeviser som f.eks. 
amerikanske depotbeviser (ADR’er) og globale depotbeviser 
(GDR’er), eller som har hovedaktivitet i Kina, Hong Kong eller 
Taiwan. Afdelingen har til hensigt at investere i minimum 25 sel-
skaber og strategien skal give porteføljemanageren mulighed for 
at skabe et afkast, der ligger over benchmark.

Grundet risikofaktorerne anbefaler vi en investeringshorisont på 
minimum 5 år. 

Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrappor-
tens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivel-
se og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af ud-
viklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici frem-
går nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investe-
re i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hen-
tes på handelsinvest.dk.

AFDELINGENS PROFIL

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Risikoindikator: 6
Benchmark: MSCI China inkl. udbytte
ISIN kode: DK 0016275977
Porteføljerådgiver: Handelsbanken Fonder, Stockholm

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indreg-
ning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 
resultatet, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hæn-
delser efter regnskabsårets afslutning. 

Afdelingens rådgivere har en stor såvel bred som dybtgående 
videnekspertise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af videnres-
sourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

MARKEDET OG RESULTATERNE I 2015

Handelsinvest Kina leverede et afkast på 14,0 % i 2015, efter 
omkostninger på 1,99 % mod et benchmarkafkast på 2,9 %, 
svarende til et positivt merafkast på 11,1 %-point relativt til ben-
chmark. 

Det kinesiske aktieindeks’ relativt begrænsede afkast er meget 
misvisende for de massive udsving, de kinesiske aktier har været 
gennem i 2015. Året indledtes med den samme eksplosive vækst, 
som 2014 var blevet afsluttet med, og inden midten af april havde 
indekset således allerede givet et afkast på hele 45 %. Afdelingens 
indledende afkastforventninger på 10-15 % blev derfor opjuste-
ret til 27 - 32 %. 

Hvad der herfra begyndte som almindelig gevinsthjemtagning 
udviklede sig hurtigt til mere fundamental vækstbekymring for 
den kinesiske økonomi, og ved indgangen til august måned 
blev bekymringen erstattet af direkte panisk stemning og en 
markedsudvikling, der indikerede en sprunget boble. Alene gen-
nem august faldt det kinesiske markedet med næsten 20 %. 
Herfra kom markederne nogenlunde til besindelse og gik gen-
nem fjerde kvartal mere eller mindre uændret.

Afdelingens positive merafkast i forhold til benchmark kan langt 
hen ad vejen tilskrives en god udvælgelse af aktier og en foku-
sering på stærke selskaber indenfor internet, turisme og under-
holdning. Mange selskaber herunder nyder godt af at middelkla-
sen vokser, hvorfor selskaberne viser god vækst, høj lønsom-
hed og et stærkt cash flow. Afdelingens største positive bidrag 
til afkastet i 2015 stod internetselskaberne NetEase og Tencent 
for. NetEase oplevede stor fremgang på det kinesiske spilmar-
ked med mobilversionen af det populære eventyrspil Fantasy 
Westward Journey. Tencent har omvendt et godt greb om de 
kinesiske mobiltelefonbrugere takket være de meget populære 
kommunikationsapp’s WeChat/Weixin og QQ. 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 34,40 kr. pr. andel i udbytte.

SÆRLIGE RISICI – HERUNDER FORRET-
NINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI

Da afdelingen investerer i kinesiske selskaber eller i selskaber 
med hovedaktivitet i Kina, har afdelingen en forretningsmæs-
sig risiko på udviklingen i Kina. Risikoen består hovedsageligt af 
markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespe-
cifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit 
om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan 
man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om 
foreningens overordnede vurdering af disse risici.

FORVENTNINGERNE TIL 2016

2016 forventes at kunne blive udsat for udsving som minder om 
dem vi har set i 2015, omend de må forventes at blive i noget 
mindre omfang. Industrikonjunkturen har forudsætninger for at 
bedres, og det forventes at yderligere pengepolitiske stimulan-
ser vil blive annonceret. Hvis man ser bort fra de kinesiske A-
aktier er værdiansættelsen heller ikke anstrengt. Strukturelt for-
ventes økonomien at fortsætte med at blive understøttet af den 
voksende middelklasse, der navnlig vil komme selskaber inden-
for serviceorienterede produkter og tjenester til gode.

Alt i alt forventes de kinesiske aktier at kunne levere et afkast på 
5-10 % i 2016.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note 
 Renter og udbytter:  
1 Renteindtægter 0 0
2 Renteudgifter 1 0
3 Udbytter 2.116 2.390
 I alt renter og udbytter 2.115 2.390
   
4 Kursgevinster og -tab:  
 Kapitalandele 7.565 9.201
 Valutakonti 82 129
 Øvrige aktiver/passiver 16 17
 Handelsomkostninger 56 41
 I alt kursgevinster og -tab 7.607 9.306
   
 I alt nettoindtægter 9.722 11.696
5 Administrationsomkostninger 1.240 1.342
 Resultat før skat 8.482 10.354
6 Skat 171 171
 Årets nettoresultat 8.311 10.183
7 Til rådighed for udlodning  

BALANCE

 Aktiver

9 Likvide midler:  
 Indestående i depotselskab 368 1.012
 I alt likvide midler 368 1.012
   
9 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 54.554 60.599
 I alt kapitalandele 54.554 60.599
   
 Andre aktiver:  
 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8 0
 Andre tilgodehavender 10 10
 I alt andre aktiver 18 10
   
 Aktiver i alt 54.940 61.621
   
 Passiver  
   
8 Medlemmernes formue 54.827 61.494
   
 Anden gæld:  
 Skyldige omkostninger 113 127
 I alt anden gæld 113 127
   
 Passiver i alt 54.940 61.621

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

NOTER

2015
Hele tkr.

2014
Hele tkr.

Note
1 Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0  0
 I alt renteindtægter 0  0
    
2 Renteudgifter:   
 Indestående i depotselskab 1  0
 I alt renteudgifter 1  0
    
3 Udbytter:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.116  2.390
 I alt udbytter 2.116  2.390
    
4 Kursgevinster og -tab:   
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.565  9.201
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 7.565  9.201
    
 Valutakonti 82  129
    
 Øvrige aktiver/passsiver 16  17
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 101  116
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 45  75
 Handelsomkostninger ved løbende drift 56  41
 I alt kursgevinster og -tab 7.607  9.306

5 Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse 0 53 0 53
 Revisionshonorar til revisorer 0 23 0 30
 Markedsføringsomkostninger 549 2 572 2
 Gebyrer til depotselskab 92 0 129 0
  Andre omkostninger i forbindelse med  

formueplejen 407 0 411 0
 Øvrige omkostninger 24 24 33 26
 Fast administrationshonorar 66 0 86 0
 I alt opdelte administrationsomkostninger 1.138 102 1.231 111
 I alt administrationsomkostninger  1.240  1.342
     
6 Skat    
 Udbytteskat som ikke kan refunderes 171  171 
     
7 Til rådighed for udlodning:    
 Renter og udbytter 2.115  2.390 
 Ikke refunderbar udbytteskatter 171  171 
 Kursgevinst til udlodning 7.742  -358 
  Administrationsomkostninger til modregning  

i udlodning 1.240  1.342 
 Udlodningsregulering ved emission/indløsning -726  -75 
 Udlodning overført fra sidste år 19  31 
 I alt til rådighed for udlodning 7.739  475 
 Heraf foreslået udlodning 7.726  456 
 Heraf foreslået overført til udlodning næste år 13  19 

2015
Afd. 

direkte 
omk.

2014
Afd. 

direkte 
omk.

2015
Andel af
fælles-
omk.

2014
Andel af
fælles-
omk.
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Hoved- og nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets nettoresultat (tkr.) 8.311 10.183 -2.654 15.914 -29.451
Medlemmernes formue inklusive udlodning til     
medlemmerne for året (tkr.) 54.827 61.494 75.071 107.691 113.655
Cirkulerende kapital (tkr.) 22.459 28.529 39.037 54.695 66.266
Indre værdi pr. andel 244,12 215,55 192,31 196,90 171,51
Udlodning pr. andel 34,40 1,60 10,60 4,25 1,25
Årets afkast (pct.) 14,0 19,2 -0,1 15,6 -18,9
Benchmarkafkast (pct.) 2,9 22,7 -0,8 21,3 -15,9
Sharpe ratio 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0
Sharpe ratio (benchmark) 0,2 0,4 0,6 0,0 0,0
Standardafvigelse 18,4 15,9 18,3 27,9 29,9
Standardafvigelse (benchmark) 19,3 15,8 17,3 26,6 29,1
Tracking error 5,3 4,1 - - -
Active share 56,9 52,3 - - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,99 2,11 2,12 2,19 2,33
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 10.529 2.097 49.798 66.785 137.910
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 24.038 24.257 79.783 88.149 163.685
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 34.567 26.354 129.581 154.934 301.595
Omsætningshastighed 0,13 0,00 0,56 0,60 1,02
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 2,36 2,49 3,01 3,01 3,40
Officiel kurs 242,38 212,80 191,02 195,69 171,52

9 Oplysninger om porteføljesammensætning
  Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres ved henvendelse til 

Investeringforvaltningsselskabet eller ses på Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk

Procentvis fordeling af finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,50% 98,54%
 99,50% 98,54%
Andre aktiver/anden gæld 0,50% 1,46%
I alt 100,00% 100,00%

2015 2014

8 Medlemmernes formue (tkr.):
 Medlemmernes formue (primo) 28.529 61.494 39.037 75.071
  Udlodning fra sidste år vedrørende  

cirkulerende beviser 31.12  456  4.138
  Ændring i udbetalt udlodning på grund af  

emission/indløsning   45  329
 Emissioner i året 261 649 192 322
 Indløsninger i året 6.331 15.240 10.700 20.303
 Emissionstillæg  1  1
 Indløsningsfradrag  23  29
  Regulering af udlodning ved emissioner og  

indløsninger i året   726  75
 Overført til udlodning fra sidste år  -19  -31
 Overført til udlodning næste år  13  19
 Foreslået udlodning  7.726  456
 Overført fra resultatopgørelsen   -135  9.664
 I alt medlemmernes formue 22.459 54.827 28.529 61.494

2015
Cirk.

beviser
nom.

2014
Cirk.

beviser
nom.

2014
Formue-

værdi

2015
Formue-

værdi

NOTER
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Tencent Holdings, Kina 10,03

Netease.Com ADR, Kina 7,72

China Mobile, Kina 6,72

ICBC, Kina 5,54

China Overseas, Kina 5,45

VÆRDIUDVIKLING

31.12
2010

31.12
2011

31.12
2012

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investe-
ringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
investeringsforeninger m.v. fra Finanstilsynet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2014.

FUSION

Ved fusion af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver 
og forpligtelser i den ophørende afdeling til disses dagsværdi på 
ombytningsdagen. 

Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager 
på ombytningsdagen, tilføres afdelingen i en særlig linje under 
”Medlemmernes formue”. 

Der foretages ikke tilpasning af formuen primo i den fortsætten-
de afdeling eller af sammenligningstal i resultatopgørelse, balancer 
og noter. 

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således 
de beløb, der kan henføres til regnskabsåret.

Renter omfatter renter af obligationer og indestående i banker.

Udbytter omfatter deklarerede danske og udenlandske aktieud-
bytter.

Kursgevinster og -tab indeholder såvel realiserede som urealise-
rede gevinster og tab på værdipapirer.

Realiserede kursgevinster og -tab er opgjort som salgsværdien fra-
trukket dagsværdien ved regnskabsårets begyndelse eller anskaf-
felsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret.

Urealiserede kursreguleringer er opgjort som værdien på status-
tidspunktet fratrukket dagsværdien ved regnskabsårets begyndel-
se eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret.

Handelsomkostninger består alene af købs- og salgsomkostnin-
ger i forbindelse med den løbende handel med finansielle instru-
menter (porteføljepleje).

Handelsudgifter ved køb og salg af finansielle instrumenter i for-
bindelse med emission og indløsning føres ikke under denne post, 
men er modregnet i ”Emissionstillæg” og ”Indløsningsfradrag” i 
”Medlemmernes formue”.

Administrationsomkostninger består af afdelingernes direkte 
omkostninger og afdelingernes andel af fællesomkostninger. 

Direkte omkostninger er de omkostninger, der kan henføres direk-
te til de enkelte afdelinger. De øvrige omkostninger er fællesom-
kostninger.

Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed er fordelt mel-
lem afdelingerne i henhold til vedtægterne og aftale med selskabet 
under hensyntagen til såvel de enkelte afdelingers investerings- og 
administrationsmæssige ressourceforbrug som deres formue.

Skat indeholder den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som ik-
ke kan refunderes.

Udlodning foretages i overensstemmelse med ligningslovens § 16 
C (minimumsudlodningen). Rådighedsbeløbet til udlodning består 
af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, kursgevinster/-
tab på afledte finansielle instrumenter, realiserede kursgevinster/-
tab på obligationer, valutakonti og aktier med fradrag af admini-
strationsomkostninger.

Der beregnes herudover en udlodningsregulering således, at ud-
bytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og 
indløsninger.

Udlodningsprocenten beregnes som rådighedsbeløbet i pro-
cent i forhold til de cirkulerende andele på statustidspunktet. 
Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste 0,1 procent. 

Realiserede tab indgår i afdelingens udlodning, hvilket kan medfø-
re, at det udlodningspligtige kan blive negativt.

Et negativt udlodningsbeløb opgjort efter ligningslovens § 16C 
fremføres til modregning i efterfølgende års udlodninger.

I afdelinger med andelsklasser bliver der beregnet udlodning for 
den enkelte andelsklasse.

Ved skattefri fusion indregnes renter, udbytter, kursgevinster og 
administrationsomkostninger optjent i den ophørende afdeling i pe-
rioden fra primo året til fusionsdagen i udlodningen for den fortsæt-
tende afdeling.

Fremmed valuta i forbindelse med transaktioner sker til transakti-
onsdagens valutakurser. Mellemværende i fremmed valuta omreg-
nes til danske kroner på grundlag af balancedagens kurs.

BALANCEN

Unoterede finansielle instrumenter måles til dagsværdi-
en ultimo regnskabsåret. Dagsværdien opgøres via tilgæn-
gelig offentlig prisinformation eller - i tilfælde af at denne ik-
ke er retvisende - via beregnede priser indhentet hos en 
ekstern markedsdeltager. Udtrukne obligationers værdi er 
dog optaget til indfrielsesværdien med tilbagediskontering. 
Værdipapirer indgår og udtages af afdelingernes porteføljer 
på handelsdagen. 

Børsnoterede finansielle instrumenter måles til børs- og valu-
takurser ultimo regnskabsåret. For nogle illikvide eller sjældent om-
satte værdipapirer - primært obligationer - er den officielle børs-
kurs ikke retvisende, hvorfor der anvendes beregnede priser ind-
hentet hos en ekstern markedsdeltager. Udtrukne obligationers 
værdi er dog optaget til indfrielsesværdien med tilbagediskonte-
ring. Værdipapirer indgår og udtages af afdelingernes porteføljer på 
handelsdagen.

Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for of-
fentlig børsnotering, måles til en beregnet handelsværdi på bag-
grund af de underliggende finansielle instrumenters officielt notere-
de kurser.

Tilgodehavende renter og udbytter består af periodiserede ren-
ter på statusdagen og udbytter deklareret før balancedagen med 
afregning efter statusdagen.



81Handelsinvest

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af pro-
venuet fra køb (passivpost) eller salg (aktivpost) af finansielle instru-
menter samt fra emissioner eller indløsninger før statusdagen, men 
hvor betalingsafviklingen sker efter statusdagen. 

Emissionstillæg overføres til medlemmernes formue i det om-
fang, det ikke bruges til markedsføring, herunder tegningsprovision 
eller handelsomkostninger.

Indløsningsfradrag overføres til medlemmernes formue i det 
omfang det ikke bruges til handelsomkostninger.

Aktuelle skatteaktiver indeholder den i udlandet tilbageholdte 
udbytteskat, som kan refunderes.

Fremmed valuta omregnes til balancedagens GMT 1600 valuta-
kurser.

Afdelinger med andelsklasser. Visse afdelinger udbydes i flere 
andelsklasser. En sådan afdeling består således af en fællesporte-
følje, hvor der foretages den for andelsklassernes fælles investering 
i værdipapirer og afholdes omkostninger afledt heraf. Hertil kom-
mer andelsklassernes klassespecifikke transaktioner fra bankkon-
ti samt omkostninger. 

Der udarbejdes et samlet regnskab for hele afdelingen samt noter 
til de enkelte andelsklasser. 

Nøgletallene vedrørende afkast, indre værdi, omkostninger og antal 
andele beregnes for de enkelte klasser. I de tilfælde, hvor en klas-
se ved etableringen viderefører den pågældende afdeling, vises de 
for klassen relevante nøgletal med historikken.

NØGLETAL

Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse 
om finansielle rapporter for investeringsforeninger  samt standarder 
fra InvesteringsForeningsRådet. 

Active share bruges til at vurdere graden af aktiv/passiv styring af 
en investering i en aktieportefølje og et mål for, hvor stor en andel 
af porteføljen der ikke er sammenfaldende med det valgte bench-
mark.

Afkast beregnes inklusiv geninvesteret udlodning for regnskabs-
året. Udlodningen betragtes som geninvesteret umiddelbart efter 
udlodningen (tidspunktet for generalforsamlingen).

Afkastet beregnes således:
(((Indre værdi ultimo året + Geninvesteret udlodning) / Indre værdi 
primo året) – 1) x 100.

Geninvesteret udlodning beregnes således:
Udlodning i kr. pr. andel x indre værdi ultimo året / indre værdi 
umiddelbart efter udlodningen.

Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes samlede for-
mue divideret med cirkulerende andele ultimo året.

I kursværdi og køb og salg af værdipapirer indgår såvel hand-
ler i forbindelse med emissioner og indløsninger som almindelig 
porteføljepleje.

Medlemmernes formue er opgjort jf. vedtægternes regler og er 

inklusiv udlodning for regnskabsåret.

Medlemmernes gennemsnitlige formue er opgjort som et sim-
pelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i 
regnskabsåret.

Officiel kurs er enten den noterede lukkekurs på årets sidste han-
delsdag (hvis omsat) eller senest offentliggjorte værdi på årets sid-
ste handelsdag, hvis denne er højere end lukkekursen. 

Omkostningsprocenten er opgjort som de samlede administra-
tionsomkostninger divideret med medlemmernes gennemsnitlige 
formue gange 100.

Omsætningshastigheden er beregnet som summen af kurs-
værdien ved køb og salg i forbindelse med almindelig porteføljeple-
je divideret med to sat i forhold til gennemsnitsformuen. Tallet viser, 
hvor mange gange porteføljen omsættes i løbet af regnskabsåret.

Sharpe Ratio er et matematisk udtryk, som sætter afkastet i for-
hold til risikoen på en investering. Nøgletallet beregnes som det hi-
storiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvi-
gelsen. Jo højere Sharpe Ratio desto bedre.

Sharpe Ratio beregnes for femårige perioder. De afdelinger, der 
har eksisteret mellem tre og fem år, får nøgletallet beregnet på ba-
sis af udviklingen i længst mulige periode. De afdelinger, der ikke 
har eksisteret i tre år, får ikke nøgletallet beregnet, og angives med 
”-”. Eventuelt negativ Sharpe Ratio angives med ”0”, da tallet ikke 
kan fortolkes.

Standardafvigelsen er et risikomål, som viser hvor meget afka-
stet svinger omkring det gennemsnitlige historiske afkast. Jo højere 
standardafvigelse, jo højere har udsvingene historisk været. De hi-
storiske standardafvigelser giver et fingerpeg om de fremtidige ud-
sving i afkastet.

Standardafvigelse beregnes for femårige perioder. De afdelinger, 
der har eksisteret mellem tre og fem år, får nøgletallet beregnet på 
basis af udviklingen i længst mulige periode. De afdelinger, der ik-
ke har eksisteret i tre år, får ikke nøgletallet beregnet, og angives 
med ”-”.

Tracking error er et matematisk udtryk for forskellen i afka-
stet mellem en investeringsportefølje og et givent benchmark. 
Standardafvigelsen beregnes på den månedlige forskel i afkastet. 
Det er denne standardafvigelse, der kaldes tracking error.
Benchmark udtrykker markedsudviklingen. Jo lavere tracking error 
er, desto tættere har investeringsporteføljen fulgt benchmark. 

Årlig omkostning i procent (ÅOP) beregnes efter følgende formel:
(Seneste årlige administrationsomkostninger i procent + seneste 
handelsomkostninger ved løbende drift i procent) + ((maksimalt 
emissionstillæg i procent + maksimalt indløsningsfradrag i procent)/ 
7). Fra 2013 er emissionstillægget og indløsningsfradraget de aktu-
elle på regnskabsaflæggelsestidspunktet.
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Hoved- og nøgletal  

Hele foreningen
Renter og udbytter (tkr.) 227.409 190.993 176.321 155.436 123.223
Kursgevinster og -tab (tkr.) 618.471 624.325 363.970 490.662 -164.448
Administrationsomkostninger (tkr.) 107.272 90.372 78.844 63.575 57.218
Skat (tkr.) 9.124 6.594 5.227 4.324 3.673
      
Årets nettoresultat (tkr.) 729.484 718.352 456.220 578.199 -102.116
      
Omkostningsprocent 1,11 1,14 1,17 1,23 1,42
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 10.184.138 8.599.850 7.353.529 5.887.786 4.313.632
Cirkulerende mængde andele (tkr.) 6.781.968 6.115.588 5.330.159 4.507.706 3.650.060

Bestyrelseshonorar (tkr.) 585 585 510 406 374
Antal medlemmer i bestyrelsen 5 5 5 5 4
Honorar til direktion (tkr.) *) 1.409 1.129 1.440 1.495 1.325
      
Revisionshonorar (tkr.) 248 333    
heraf andre ydelser (tkr.) 0 0

*) Afholdt i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S

2015 2014 2013 2012 2011
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UDBYTTER OPDELT PÅ INDKOMSTFORMER
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Beskatningsform
- selskaber - 

Beskatningsform private
- ikke pensionsmidler -AFDELING

Udbytte
i kr.

pr. andel
Skattefrit

Aktie-
indkomst

Kapital-
indkomst

Selskabsindkomst
medtages med 100%

Regnskabsåret 2015      
Forslag til godkendelse 17.3.2016     
Danske Obligationer 1,20 0,02  1,18 1,20
Virksomhedsobligationer 2,00   2,00 2,00
Højrentelande AK     
Verden AK     
Europa AK     
Nordamerika AK 33,60  33,60  33,60
Fjernøsten AK 6,20  6,20  6,20
Norden 19,90  19,90  19,90
Danmark AK 54,20  54,20  54,20
Latinamerika     
Kina 34,40  34,40  34,40
Private Banking Højrentelande AK     
Private Banking Europa AK     
Private Banking Nordamerika AK 1.838,00  1.838,00  1.838,00
Private Banking Fjernøsten AK 321,60  321,60  321,60
Private Banking Danmark AK 1.418,90  1.418,90  1.418,90
Verden Engros AK     
Danmark Engros AK 13,50  13,50  13,50

Regnskabsåret 2014
Vedtaget på generalforsamlingen 19.3.2015
Danske Obligationer 2,10 0,02  2,08 2,10
Virksomhedsobligationer 2,70   2,70 2,70
Højrentelande AK     
Verden     
Europa AK     
Nordamerika AK 16,40  16,40  16,40
Fjernøsten AK 2,30  2,30  2,30
Norden 18,30  18,30  18,30
Danmark AK 69,80  69,80  69,80
Latinamerika     
Kina 1,60  1,60  1,60
Private Banking Højrentelande AK     
Private Banking Europa AK     
Private Banking Nordamerika AK 919,60  919,60  919,60
Private Banking Fjernøsten AK 134,30  134,30  134,30
Private Banking Danmark AK 1.806,50  1.806,50  1.806,50
     
     
Regnskabsåret 2013
Vedtaget på generalforsamlingen 20.3.2014     
Danske Obligationer 2,70 0,05  2,65 2,70
Virksomhedsobligationer 2,30   2,30 2,30
Højrentelande 2,60   2,60 2,60
Verden     
Europa     
Nordamerika 43,70  43,70  43,70
Fjernøsten 0,40  0,40  0,40
Norden 4,90  4,90  4,90
Danmark 31,10  31,10  31,10
Latinamerika 0,40  0,40  0,40
Kina 10,60  10,60  10,60
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Beskatningsform
- selskaber - 

Beskatningsform private
- ikke pensionsmidler -AFDELING

Udbytte
i kr.

pr. andel
Skattefrit

Aktie-
indkomst

Kapital-
indkomst

Selskabsindkomst
medtages med 100%

Regnskabsåret 2012      
Vedtaget på generalforsamlingen 21.3.2013     
Danske Obligationer 3,50   3,50 3,50
Lange Danske Obligationer 2,50   2,50 2,50
Virksomhedsobligationer 3,50   3,50 3,50
Højrentelande 9,25   9,25 9,25
Verden     
Europa 2,00  1,99 0,01 2,00
Nordamerika 4,00  3,99 0,01 4,00
Fjernøsten 1,00  0,99 0,01 1,00
Norden 1,00  1,00  1,00
Danmark 8,00  7,98 0,02 8,00
Latinamerika     
Kina 4,25  4,24 0,01 4,25

Regnskabsåret 2011      
Vedtaget på generalforsamlingen 27.3.2012     
Danske Obligationer, gl. ordning 3,75 1,76  1,99 3,75
Lange Danske Obligationer, gl. ordning 6,00 4,36  1,64 6,00
Danske Obligationer 2,75 0,06  2,69 2,75
Lange Danske Obligationer 3,25 0,01  3,24 3,25
Virksomhedsobligationer     
Højrentelande 2,00   2,00 2,00
Verden     
Europa 1,00  1,00  1,00
Nordamerika 1,00  0,99 0,01 1,00
Fjernøsten 6,75  6,70 0,05 6,75
Norden 1,00  1,00  1,00
Danmark 25,50  25,45 0,05 25,50
Latinamerika 3,75  3,69 0,06 3,75
Kina 1,25  1,25  1,25
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GENERELT

Handelsinvest er underlagt lov om investeringsforeninger m.v. 
Loven sikrer, at medlemmernes kapital bliver forvaltet på en tryg 
og sikker måde. Det gælder blandt andet på følgende områder:

• Ledelse
• Opbevaring af foreningens aktiver
• Handel med finansielle instrumenter

Disse regler, samt beslutninger truffet af bestyrelsen har med-
ført, at Investeringsforeningen Handelsinvest har indgået en 
række aftaler for at imødekomme lovens krav og bestemmel-
ser i øvrigt.

De væsentligste aftaler er nævnt nedenfor med en kort beskri-
velse af formål og indhold til hver enkel aftale.

ADMINISTRATIONSAFTALE

Foreningen har indgået aftale med Handelsinvest 
Investeringsforvaltning A/S om, at Investeringsforvaltnings-
selskabet udfører foreningens administrative og investerings-
mæssige opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, 
Finanstilsynets retningslinjer, foreningens vedtægter, anvisninger 
fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de 
enkelte afdelinger og aftaler om porteføljerådgivning.

Der aftales minimum en gang årligt en administrationssats mel-
lem foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. I foreningens 
regnskab er udgifter til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S 
den primære del af posten ”Fast administrationshonorar”. 

Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i de budgetterede om-
kostninger ved driften af investeringsforvaltningsselskabet.

RÅDGIVNINGSAFTALE

Foreningen har indgået en rådgivningsaftale med 
Handelsbanken Asset Management (herefter rådgiver) om ydel-
ser i forbindelse med placering af foreningens midler.

Det grundlæggende i rådgivningsaftalen er, at rådgiver forsyner 
Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S med informationer, 
der er nødvendige for at opfylde foreningens formål enten direk-
te eller via en underleverandør.

Rådgiver er gjort bekendt med bestyrelsens retningslinjer, som 
bestyrelsen har fastlagt i form af investeringsinstruks for de en-
kelte afdelinger.

Rådgiver er koncernforbundet med Handelsinvest 
Investeringsforvaltning A/S. Rådgiver modtager honorar for ar-
bejdet. Honoraret beregnes med udgangspunkt i formuens 
størrelse ultimo måneden.

Rådgivers hovedvirksomhed er bankdrift.

Betaling for rådgivning varierer fra afdeling til afdeling afhængig 
af afdelingernes investeringsområde.

I foreningens regnskab fremgår udgiften til rådgiver i posten 
”Andre omkostninger i forbindelse med formuepleje”.

Aftalerne kan opsiges af rådgiver med et varsel på 6 måneder 
mens foreningen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 65 stk. 
2, kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i for-
eningens interesse.

DEPOTSELSKABSAFTALE

Foreningen har indgået depotselskabsaftale med J.P. Morgan 
Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe 
Limited, Storbritannien, Copenhagen (herefter Depotselskabet), 
som er godkendt af Finanstilsynet som depotselskab. 

Depotselskabet skal forvalte og opbevare værdipapirer og likvi-
de midler særskilt for hver af foreningens afdelinger i overens-
stemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt 
Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte 
kontrolopgaver og forpligtelser (lov om finansiel virksomhed  
§ 106-107).

Depotselskabet modtager honorar for sine kontrolopgaver og for-
pligtelser. Honoraret afhænger af typen af værdipapir og bereg-
nes med udgangspunkt i værdipapirernes kursværdi ultimo hver 
måned jf. satser vist i tabellen. Herudover betales et transaktions-
gebyr. Gebyret afhænger af, hvilke børser der handles på.

I foreningens regnskab fremgår udgiften til depotselskabet som 
en del af posten ”Gebyr til depotselskab”.

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forud-
gående skriftlig varsel til den første i en måned. 

Honorar til depotselskab 
opdelt på område Honorar (p.a.) 1)

Danmark 0,0020%

Europa 0,0015 – 0,1525%

Østeuropa 0,1525 – 0,3950%

Asien 0,0235 – 0,1525%

Latinamerika 0,1400 – 0,3900%

Nordamerika 0,0010 – 0,1525%

Norden 0,0015 – 0,0020%

Verden 0,0010 – 0,3950%

Euroclear 0,0110%

1) Udover depotgebyret betales et transaktionsgebyr på max 260,50 kr.

AFTALE OM UDSTEDELSE AF ANDELE

Foreningen har indgået udstederaftale med Handelsbanken. 
Udsteder forpligter sig til for hver enkelt af foreningens afdelin-
ger at give VP (Værdipapircentralen) de nødvendige oplysninger 
om vilkår/betingelser, der gælder for den pågældende fondsko-
de. Derudover skal udsteder give meddelelse om udvidelse 
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og nedskrivning af kapitalen, udbyttebetaling mv., pengekon-
ti til betaling til og fra foreningen samt øvrige forhold beskrevet 
i VP’s vejledninger og regler. Oplysningerne skal gives efter ret-
ningslinjerne i disse vejledninger og regler.

Udsteder er forpligtet til at vedligeholde oplysninger vedrøren-
de samtlige foreningens afdelinger, der er registreret i VP. Aftale 
om vilkår for handel med værdipapirer og valuta. 

AFTALE OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

Foreningen har indgået aftale med Handelsbanken om handel 
med værdipapirer. 

Handler sker til markedspriser med tillæg, respektive fradrag af 
udenlandske omkostninger, eventuel kurtage hos brokere og 
lignende.

I forbindelse med rådgivningsaftalen er det aftalt, at når forenin-
gen handler med værdipapirer, må der aldrig afregnes til nettopri-
ser (kurser inkl. kurtage). Kurtage skal altid fremgå af afregningen.

Regnskabsmæssigt indgår kurtage i forbindelse med handel 
med værdipapirer i posten ”Handelsomkostninger”.

AFTALE OM MARKEDSFØRING OG 
FORMIDLING

Foreningen har behov for et distributionsnet, hvor der med ud-
gangspunkt i medlemmernes behov, kan ske salg af og rådgiv-
ning om foreningens produktudbud.

Banker, der har indgået aftale om formidling og markedsføring 
med foreningen, modtager honorar for sit arbejde. Foreningen har 
blandt andet indgået aftale med Handelsbanken. Banken fastlæg-
ger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg 
af foreningens investeringsbeviser. Foreningen kan sideløbende 

med banken iværksætte egen markedsføring af beviserne.
Banken modtager følgende honorering:
• Tegningsprovision, som betales via emissionstillægget, samt
• Formidlingsprovision for den løbende rådgivning
 
I foreningens regnskab fremgår formidlingsprovisionen til disse 
banker, som en del af posten ”Markedsføringsomkostninger”

Prisen for distribution varierer fra afdeling til afdeling, da den er 
afhængig af afdelingernes kompleksitet. Det er lavest i obligati-
onsbaserede og dyrest i aktiebaserede, da der er mere arbejde 
forbundet med rådgivning omkring de aktiebaserede afdelinger.

Aftalen kan opsiges af Handelsbanken med et varsel på 6 må-
neder. 

Foreningen kan, jf. lov om investeringsforeninger
m.v. § 65 stk. 2, opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis 
det er i foreningens interesse.

AFTALE OM MARKET MAKING

Foreningen har indgået aftale med Handelsbanken om, at den-
ne stiller tosidede priser på de produkter, der er noteret på 
InvesteringsForeningensBørsen under NASDAQ Copenhagen 
A/S. Prisstillelsen skal skabe likviditet i foreningens produkter. 
Desuden sikrer aftalen, at medlemmerne kan handle til spreads 
(forskellen mellem købs- og salgskurser), der er bedre end de 
krav, der stilles i lov om investeringsforeninger m.v. Prisstillelsen 
sker med udgangspunkt i afdelingernes indre værdi og de der-
med forbundne emissions- og indløsningskurser.

Market maker modtager ikke honorar for denne ydelse.

Aftalen kan opsiges af market maker med et varsel på 6 måne-
der til udgangen af en måned. Foreningen kan, jf. § 65, stk. 2 i 
lov om investeringsforeninger m.v., opsige aftalen med øjeblik-
kelig virkning, hvis det er i foreningens interesse.

Betaling for  
markedsføring  
og formidling  

pct. p.a. 1)

Aktuel 2) Betaling for  
porteføljerådgiv-
ning pct. p.a. 1) 

Aktuel 2) Tegningsprovision  
i forbindelse  

med nytegninger 
pct. p.a

Betaling for  
administration 

pct. p.a. 2)

Danske Obligationer 0,350 – 0,400% 0,363% 0,100 – 0,150% 0,113% 0,00% 0,035%

Virksomhedsobligationer 0,500 – 0,600% 0,574% 0,275 – 0,325% 0,312% 1,00% 0,100%

Højrentelande 0,500 – 0,600% 0,600% 0,400 – 0,450% 0,450% 1,00% 0,100%

Danmark 0,750 – 1,000% 0,782% 0,350 – 0,450% 0,368% 1,25% 0,100%

Europa 0,800 – 1,000% 0,847% 0,400 – 0,550% 0,435% 1,25% 0,100%

Fjernøsten 0,800 – 1,000% 0,857% 0,550 – 0,650% 0,579% 1,25% 0,100%

Kina 0,800 – 1,000% 1,000% 0,550 – 0,650% 0,650% 1,25% 0,100%

Latinamerika 0,800 – 1,000% 1,000% 0,450 – 0,600% 0,600% 1,25% 0,100%

Nordamerika 0,800 – 1,000% 0,856% 0,400 – 0,550% 0,442% 1,25% 0,100%

Norden 0,800 – 1,000% 0,989% 0,400 – 0,600% 0,589% 1,25% 0,100%

Verden 0,800 – 1,000% 0,831% 0,500 – 0,600% 0,516% 1,25% 0,100%

1) Satserne er formueafhængige. 
2) Beregnet på formuer pr. 31.12.2015
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Du kan let og hurtigt blive opdateret på de enkelte  

afdelinger på hjemmesiden handelsinvest.dk.  

Her kan du bl.a. se kurser, faktaark og CI-dokumenter. 

En afdelings historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.  
Der er altid en risiko forbundet med investering, og en lang inve- 
steringshorisont mindsker en investors sårbarhed over for kursud- 
sving på kort sigt.


