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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til investorerne i Kapitalforeningen HP Hedge

Konklusion

Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Kapitalforeningen HP Hedge for regnskabsåret,

der sluttede 31. december 2017, som omfatter de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter

samt fællesnoter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om forvaltere

af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforening-

er m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret, der

sluttede 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-

sionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne''. Det er vores opfattelse, at det

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's

etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske

forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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 forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regn-

skabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskaberne uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingernes evne til at fort-

sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde

årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt at likvidere afdelingerne, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af  årsregnskaberne

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der ud-

føres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gælden-

de i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på

grundlag af årsregnskaberne.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover: 
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 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risi-

koen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion

om effektiviteten af afdelingernes interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelinger-

nes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskaberne eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder

eller forhold kan dog medføre, at afdelingerne ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskaberne, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begiven-

heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningerne

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger, efterfølg-

ende benævnt ''ledelsesberetningerne''.

Vores konklusion om årsregnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningerne.

I tilknytning til vores revision af årsregnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningerne og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningerne er væsentligt inkonsistent med årsregnskaberne eller vores

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningerne indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov

om investeringsforeninger m.v.
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Ledelsesberetning

Udviklingen i foreningen i 2017

Hedgeforeningen HP blev stiftet den 17. maj 2006. 

I 2013 blev lov om investeringsforeninger m.v. æn-

dret således, at hedgeforeninger som lovbegreb

ophørte medio juli 2014. På den baggrund blev

foreningen omdannet til en kapitalforening i 2014.

I forbindelse med omdannelsen blev Nykredit Por-

tefølje Administration A/S udpeget som forvalter for

foreningen (FAIF), og Nordea Bank Danmark A/S,

som depositar.

Ved udgangen af 2017 havde foreningen to afde-

linger – også kaldet alternative investeringsfonde.

Afkastudviklingen

Foreningens afdelinger gav i 2017 gode afkast, der

lå i den øvre ende af ledelsens forventning på 5-

10%. Afdeling Danske Obligationer gav et afkast

på 8,4%, mens afdeling Danske Obligationer SEK KL

gav et afkast på 7,7%. Afkastudviklingen findes til-

fredsstillende.

Regnskabsresultat og formueudvikling m.v.

I 2017 blev foreningens samlede regnskabs-

mæssige resultat på 47,5 mio. kr. mod 47,4 mio. kr.

året før. 

Den samlede formue i foreningen var 699 mio. kr.

ved udgangen af året mod 491 mio. kr. ved

starten af året.

Omkostninger i 2017

I 2017 var foreningens samlede omkostninger til

administration, markedsføring, investeringsrådgiv-

ning og depot m.v. 18,9 mio. kr. mod 11,4 mio. kr.

året før.

Heraf udgjorde afkastafhængigt honorar til rådgi-

ver 7,8 mio. kr.

I 2017 var omkostningerne målt i procent af den

gennemsnitlige formue 3,18% mod 2,56% året før.

Udbytteskat på indløsninger i foreningen

I juni 2016 blev lovforslag L 123 vedtaget i Folke-

tinget. Loven medførte, at foreningen fra 1. juli

2016 skulle tilbageholde udbytteskat på indløs-

ninger i foreningens afdelinger.

Foreningen har midlertidigt arrangeret en løsning

med Nykredit Bank A/S, der vil foretage indløsning-

erne for detailinvestorer, således at udbytteskatten

ikke likviditetsmæssigt vil komme til at genere inve-

storerne i plejen af deres investeringsportefølje.

I 2017 har foreningens ledelse sammen med bran-

chen arbejdet på at finde en løsning på denne u-

hensigtsmæssige lovgivning. Trods forslag sendt til

Skatteministeriet blev der i 2017 ikke fremsat lovfor-

slag i Folketinget, som kunne løse problemet.

Der arbejdes videre på at få løst udfordringen i

2018.
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Afkastudviklingen i 2017

Afdeling Afkast
2017

Danske Obligationer 8,4%

Danske Obligationer SEK KL 7,7%

Resultat og formue i 2017

Afdeling Resultat

i mio. kr.

Formue

 i mio. kr.

Indre værdi 

i kr. pr. andel

Danske Obligationer 45,9 675,8 253,58

Danske Obligationer SEK KL 2,0 30,4 116,75

Omkostningsprocenter

Afdeling Omk.procent

2017

Omk.procent

2016

Omk.procent

2015

Danske Obligationer 3,28 2,59 1,88

Danske Obligationer SEK KL 0,53 1,00 -

ÅOP i årsrapporten

Afdeling ÅOP

2017

ÅOP

2016

ÅOP

2015

Danske Obligationer 2,89 2,25 3,37

Danske Obligationer SEK KL 2,96 2,35 -
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Ledelsesberetning

De økonomiske omgivelser i 2017

Fremgang i den globale økonomi

Væksten i den globale økonomi styrkedes i 2017,

hvor momentum øgedes i 2. halvår, og der opstod

et synkront opsving i de store økonomier som USA,

EU, Japan og Kina. Primært den fortsat lempelige

pengepolitik med lav rente og rigelig likviditet på

globalt plan understøttede opsvinget med fortsat

stigende beskæftigelse og privatforbrug til følge.

Trumps første år som præsident

I begyndelsen af året var der i markederne en for-

ventning om, at præsident Donald Trump ville

igangsætte en række af de under valgkampen

lovede initiativer for at fremme den økonomiske

vækst yderligere i USA. Som året skred frem af-

dæmpedes disse forventninger, da det ikke lyk-

kedes Trump at få forhandlet sin politik igennem

Kongressen, trods republikansk flertal i såvel Senat-

et som Repræsentanternes Hus. Året sluttede imid-

lertid med en succes for præsidenten, idet hans

bebudede skattereform med nedsættelse af især

selskabsskatten blev vedtaget i december.

Trumps første år blev præget af en række uden-

rigspolitiske spændinger, som i visse tilfælde var

selvskabte som en følge af ”America First” tanke-

gangen. En række internationale aftaler indgået i

Obama-perioden blev ensidigt opsagt af Trump

med henblik på genforhandling. Endvidere blev

konflikten med Nordkorea eskaleret gennem 2017,

ligesom Trump besluttede at anerkende Jerusalem

som Israels hovedstad til stor forbitrelse i den ara-

biske verden. Disse forhold ulmer fortsat og kan

kortvarigt påvirke de finansielle markeder i 2018.

Valg i Europa beroligede markederne

De finansielle markeder blev i 1. halvår af 2017

kortvarigt påvirket af en række parlaments- og

præsidentvalg i Europa. Nervøsitet for de populis-

tiske tendenser skabte uro op til parlamentsvalget i

Holland, hvilket den første runde af det franske

præsidentvalg tillige gjorde. Udfaldet af valgene

blev, at pro-EU partier bevarede magten, hvilket

havde en stabiliserende effekt på markederne. 

I Storbritannien udskrev premierminister May over-

raskende parlamentsvalg til afholdelse i juni. For-

målet hermed var at styrke det parlamentariske

grundlag før forhandlingerne med EU-parterne om

Brexit. Trods et valgnederlag bevarede hun majori-

teten i det engelske parlament ved hjælp af det

nordirske unionistparti. Mandatet i Brexit-forhand-

lingerne blev imidlertid svækket, hvilket sammen

med kompleksiteten og de interne britiske stridig-

heder har besværliggjort forhandlingerne ind til

videre. 

Økonomisk fremgang i Danmark

Dansk økonomi befandt sig i 2017 i et solidt op-

sving, hvor væksten i bruttonationalproduktet blev

på 2,0%. Det igangværende opsving er understøt-

tet af øget beskæftigelse og stigende ejendoms-

priser, hvilket har medført en positiv udvikling i det

private forbrug. 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende

poster viste igen i 2017 et stort overskud, og under-

skuddet på den offentlige saldo viste atter en ned-

adgående tendens og ventes at ende nær balan-

ce.

Trods den igangværende højkonjunktur udviklede

stigningstakten for løn og inflationen sig fortsat mo-

derat i 2017.

Pengepolitikken på vej mod normalisering

Den amerikanske centralbank fortsatte normalise-

ringen af den amerikanske pengepolitik ved at

hæve styringsrenten tre gange med en kvart pro-

centpoint i henholdsvis marts, juni og december.

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholdt i

2017 en lempelig pengepolitik med lav styrings-

rente, men reducerede de månedlige obligations-

køb i markedet fra 80 mia. EUR til 60 mia. EUR. I

september meddelte ECB, at centralbankens le-

delse havde besluttet at reducere opkøbene yd-

erligere til 30 mia. EUR om måneden startende i ja-

nuar 2018 og frem til slutningen af september 2018.

Opkøbsprogrammet vil kunne forlænges eller op-

købsmængden hæves, hvis dette skønnes nød-

vendigt for at øge inflationen i EU til det ønskede

niveau omkring 2%. Samtidigt meddelte ECB, at

styringsrenterne vil forblive lave noget tid efter, at

opkøbsprogrammet er ophørt.

Danmarks Nationalbank fastholdt sin pengepolitik

uændret gennem 2017. Indskudsbevisrenten for-

blev på -0,65% i 2017. 

Styrkelse af euroen og kronen

Trods fortsat lempelig pengepolitik i EU blev euroen

og dermed den danske krone styrket i 2017 over

for de øvrige toneangivende valutaer. Den ameri-

kanske dollar og den japanske yen faldt henholds-

vis 12% og 9% over for kronen i 2017.
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Begrænset afkast i statsobligationer

De globale markedsrenter viste i 1. halvår en svagt

stigende tendens. Såvel de korte som lange stats-

renter steg i årets første seks måneder – med und-

tagelse af renten på de lange amerikanske stats-

obligationer. Forventning om stigende økonomisk

aktivitet, usikkerhed om udfaldet af en række par-

lamentsvalg og misforståelse af udtalelser af Den

Europæiske Centralbanks formand Mario Draghi

medførte denne udvikling frem mod sommeren

2017. 

Den Europæiske Centralbanks fortsatte ageren i

de europæiske obligationsmarkeder medførte

svage rentefald i Europa i 2. halvår 2017. 

Renten på amerikanske statsobligationer viste der-

imod i 2. halvår en stigende tendens som følge af

den høje aktivitet i den amerikanske økonomi og

den amerikanske centralbanks renteforhøjelser.

Især steg renten i den korte ende af markedet, så

rentekurven blev fladere i USA.

Effekten af ovennævnte var, at den 10-årige rente

på statsobligationer i USA steg fra 2,4% ultimo 2016

til 2,5% ultimo 2017. Renten på de 10-årige tyske

euro-statsobligationer steg fra 0,2% til 0,5% i 2017. 

Renten på den 2-årige amerikanske statsobliga-

tion steg fra 1,2% til 1,4% i 1. halvår, for derefter at

stige yderligere til 1,9% ultimo 2017. Renten på en

2-årig tysk euro-statsobligation steg fra -0,8% til

-0,6% gennem 2017.

Det danske obligationsmarked blev i 2017 påvirket

af udviklingen i det internationale renteniveau.

Den 2-årige danske statsrente endte på -0,6%, hvil-

ket var uændret i forhold til årets start. Den 10-

årige danske statsrente steg gennem 2017 svagt

fra 0,3% til 0,5% ultimo året.

Det danske obligationsmarked, målt ved Nordea

Government Bond Index gav et afkast på 0,2%

som følge af det lave renteniveau og den svage

rentestigning på de lange danske statsobligationer

gennem 2017. 

Den Europæiske Centralbanks opkøb af obliga-

tioner medførte en gunstig udvikling med ind-

snævring af kreditspændet for danske realkredit-

obligationer. Udviklingen blev endvidere beguns-

tiget af en relativt lav udstedelsesaktivitet, efter-

spørgsel fra internationale investorer samt af rege-

ringens varslede omlægning af finansieringen af

den almene boligsektor.

Markedet for realkreditobligationer, målt ved Ny-

kredit Realkreditindeks, gav et afkast på 4,9% i

2017.
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Risikoforhold i foreningens afdelinger

Risikoprofilen i foreningens afdelinger er først og

fremmest bestemt i foreningens vedtægter og

investoroplysninger. I forlængelse heraf fastlægger

bestyrelsen desuden en række detaljerede in-

vesteringsretningslinjer for direktionen og porte-

føljeforvalter.

Dette og det følgende afsnit beskriver de væsent-

ligste risikoforhold i foreningens afdelinger, og hvor-

dan foreningens ledelse håndterer spørgsmål om

risici generelt. Afsnittet omhandler de risici, som le-

delsen finder mest relevante og skal ikke opfattes

som en prioriteret og udtømmende oplistning i

relation til alle forudsete og uforudsete scenarier.

Risiko

Ved enhver investering er der usikkerhed om det

fremtidige afkast, og der er samtidig en risiko for at

tabe den investerede formue helt eller delvist. Selv

ved placering af penge i banken kan der være en

risiko for, at banken går konkurs, og indskyderen

taber sine penge i det omfang, at beløbet ikke er

dækket af en indskydergaranti.

Standardafvigelse

Risiko kan opfattes på mange måder. I den finan-

sielle verden bliver risiko oftest beskrevet som af-

vigelser fra det forventede afkast. Jo større af-

vigelse fra det forventede afkast, man som investor

kan opleve, desto større er risikoen.

Et mål for denne risiko er begrebet ’standardaf-

vigelse på afkastet’. Standardafvigelsen på et af-

kast er et udtryk for afvigelsen i en given periodes

afkast i forhold til gennemsnitsafkastet over en

længere periode. Jo større afvigelse, desto mere

usikker eller risikobetonet er investeringen. Be-

grænsningen i dette mål er, at beregningen er ba-

seret på historiske afkast, der ikke nødvendigvis

siger noget om, hvordan risikoen vil udvikle sig i

fremtiden.

Maksimalt registreret kursfald

Mange investorer tænker mest på risiko som risi-

koen for store tab på deres investeringer. Dette

kan opgøres på flere måder. Tabellen sidst i dette

afsnit viser det maksimale fald i indre værdi re-

gistreret over løbende 12 måneder samt det maksi-

malt registrerede fald i indre værdi uanset tidspe-

riode – opgjort for hver enkelt afdeling i forening-

en. For afdelinger, der kun har eksisteret i kort tid,

er beregningerne suppleret med maksimalt kurs-

fald for benchmark.

Også disse mål er afhængige af historiske data, og

fremtidige tab kan derfor risikere at blive større.

Risikoskalaen i Central Investorinformation

Risikoskalaen i Central Investorinformation (CI) an-

giver risikovurdering af en afdeling. Skalaen går fra

1 til 7, hvor 7 angiver den mest risikobetonede in-

vestering.

Tabellen sidst i afsnittet viser indplaceringen af

foreningens afdelinger på risikoskalaen ultimo 2017.

Placeringen i risikoskalaen er ikke fast, men kan

ændre sig over tid.

Risikovurdering

Som tabellen neden under viser, blev foreningens
to afdelinger ultimo 2017 placeret på risikoniveau
4.

Baseret på disse tal og på historiske erfaringer med

de enkelte aktivklasser har foreningen desuden an-

givet en risikovurdering af afdelinger ud fra fore-

ningens egen risikoskala med kategorierne lav,

middel og høj risiko.

Risikovurdering i foreningens afdelinger

Afdeling Standard-
afvigelse

Maks. reg. 12
måneders
kursfald

Maksimalt
registreret
kursfald

CI-risikoskala
(1-7)

Risikovurde-
ring

Danske Obligationer 5,5% 38,6% 39,7% 4 Høj

Danske Obligationer SEK KL 1) 5,5% 38,6% 39,7% 4 Høj

Note:   1)  For afdelinger med en levetid på under 3 år er ovennævnte risikonøgletal baseret på afkasttal der er blevet suppleret med
benchmarkafkast.
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Risikofaktorer og risikostyring

Da afdeling Danske Obligationer SEK alene inve-

sterer i afdeling Danske Obligationer, vil risiciene i

hovedtræk være de samme i de to afdelinger.

Eneste forskel er, at afdeling Danske Obligationer

SEK valutakurssikrer danske kroner, så afdelingens

kursudvikling i svenske kroner følger afdeling Dan-

ske Obligationers kursudvikling i danske kroner. I

det følgende vil risikobeskrivelsen derfor alene fo-

kusere på risiciene i afdeling Danske Obligationer.

De primære risici i afdeling Danske Obligationer er

følgende:

Finansieringsrisiko

Finansieringsrisiko opstår, når en afdelings aktivitet

afhænger af adgang til gearing – enten i form af

lån eller repo-forretninger. Ophører denne ad-

gang, vil det forhindre afdelingen i at gennemføre

sin investeringsstrategi, ligesom der kan opstå en ri-

siko for, at positioner skal tvangssælges til ugun-

stige kurser.

Gearingsrisiko

Hvis en afdeling bruger gearing, vil udsvingene i

afdelingens afkast sammenlignet med afkastet på

markedet blive forstærket i både positiv og nega-

tiv retning. Gearing kan medføre, at afdelingen

kan få tab, der er større end den indskudte kapital

i afdelingen. Der kan derfor være risiko for, at af-

delingen kan gå konkurs, og at investor taber hele

sin investering i afdelingen.

En væsentlig risikofaktor i afdelingen er, at afde-

lingen i udpræget grad anvender gearing – enten

ved lån eller repo-forretninger. Ved gearing er der

risiko for, at afdelingen kan blive insolvent eller ud-

vise store udsving i formuen. 

Gearingen udgjorde, målt som belåning i forhold

til formuen, ca. 5,7 ultimo 2017. Dette var en stig-

ning i forhold til ultimo 2016, hvor gearingen var

ca. 3,9.

Geografisk risiko

Investering i værdipapirer i et begrænset geogra-

fisk område eller ét enkelt land giver en særlig risi-

ko. Fx kan de finansielle markeder i det pågæld-

ende område eller land blive udsat for særlige po-

litiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan

påvirke værdien af en afdelings investering. Des-

uden vil markedsmæssige eller generelle økono-

miske forhold i det enkelte område eller land, fx

valuta og renteniveau, påvirke investeringens

værdi.

Kreditrisiko

Kreditrisiko knytter sig især til en afdelings investe-

ring i obligationer. En obligation indebærer en risi-

ko for tab, hvis udstederen ikke kan overholde sine

betalingsforpligtelser i form af rente og afdrag på

obligationsgælden.

Afdelingen har alene mulighed for at investere i

danske stats- og realkreditobligationer samt i junior

covered bonds. Kreditrisikoen begrænses ved, at

der maksimalt må placeres 50% af afdelingens

lange positioner i et enkelt realkreditinstitut. Ved

udgangen af 2017 var den største eksponering

mod et realkreditinstitut 42,6% af afdelingens for-

mue. Andelen investeret i junior covered bonds er

begrænset til 50% af afdelingens formue eller mak-

simalt 250 mio. kr. Pr. 31. december 2017 havde af-

delingen intet investeret i junior covered bonds.

Likviditetsrisiko

I særlige tilfælde kan lokale, nationale eller glo-

bale forhold betyde, at nogle værdipapirer og va-

lutaer kan være svære at købe og/eller sælge.

Det kan fx være, fordi der kun er udstedt få værdi-

papirer af den pågældende slags, så større køb

eller salg kan presse markedsprisen på værdipa-

pirer meget enten op eller ned. Det kan i sig selv

påvirke værdien af afdelingens investeringer. Det

kan i sjældne tilfælde betyde, at afdelingen må

suspendere indløsning og salg af nye investerings-

beviser i en kortere eller længere periode.

Modpartsrisiko

Når en afdeling investerer i afledte finansielle in-

strumenter og depotbeviser, som fx ADR’s og

GDR’s, eller foretager udlån af værdipapirer kan

der være en risiko for, at modparten ikke over-

holder sine forpligtelser. Det kan betyde et tab for

afdelingen.

Rente- og obligationsmarkedsrisiko

En afdeling, der investerer på obligationsmarke-

der, vil være udsat for risiko ved svingende rente-

niveau. Renteniveauet bliver påvirket af både na-

tionale og internationale makroøkonomiske for-

hold, som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik

og inflationsforventninger. Når renteniveauet stig-

er, betyder det kursfald på obligationer, så vær-

dien af en afdelings investeringer falder. Renterisi-

koen kan beskrives ved begrebet varighed, som

bl.a. er et udtryk for kursrisikoen på de obligatio-
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ner, afdelingen investerer i. Jo lavere varighed,

desto mere kursstabile er obligationerne, hvis ren-

ten ændrer sig.

Risiko på kontantindestående

En afdeling kan have en større eller mindre del af

sin formue som kontantindestående eller aftaleind-

skud i et pengeinstitut, bl.a. i foreningens depotsel-

skab. Det giver afdelingen en risiko for tab, hvis

pengeinstituttet går konkurs.

Risiko ved kredit-/rentespænd

Kredit-/rentespænd udtrykker renteforskellen mel-

lem sikre statsobligationer og andre obligationsty-

per, der er udstedt i samme valuta og med samme

løbetid. Kreditspændet viser den præmie i form af

ekstra rente, som investor får, for at påtage sig en

ekstra kreditrisiko ved investeringer i de andre min-

dre sikre obligationer. I perioder med uro på de fi-

nansielle markeder kan rentespændene udvide

sig hurtigt og meget, og det kan give kurstab på

en afdelings investeringer.

Afdelingen er udsat for rentespændsrisiko, idet

spændet mellem finansieringsrenten og obliga-

tionsrenten samt rentespændet mellem danske

realkreditobligationer og tyske statsobligationer i

væsentlig grad påvirker afkastudviklingen. 

Risiko ved værdiansættelse

Ved investering i værdipapirer, som ikke handles

på et reguleret marked, eller som sjældent hand-

les, kan der være en fejlrisiko ved den løbende

værdiansættelse. En afdeling, der i udpræget

grad investerer i unoterede kapitalandele, må ba-

sere sin beregning af indre værdi på periodiske

regnskabsrapporteringer og andre meddelelser.

Disse rapporteringer vil som oftest være baseret

på beregnede værdiansættelser, der er afhæng-

ige af værdiansættelsesmodeller samt skøn vedrø-

rende fremtidig indtjening og kontantstrøm. Vær-

diansættelsen kan derfor være eksponeret til plud-

selige ændringer i opadgående eller nedadgåen-

de retning.

Udstederspecifik risiko

Et enkelt værdipapir vil kunne svinge mere i værdi

end det samlede marked og vil dermed kunne

give et afkast, der er meget forskelligt fra marke-

dets. Værdien af det enkelte værdipapir vil bl.a.

afhænge af indtjeningen hos udstederen, fx sel-

skabet bag en aktie eller en virksomhedsobliga-

tion, som igen kan være påvirket af fx lovgivnings-

mæssige, konkurrencemæssige og likviditetsmæs-

sige forhold. Hvis en afdeling investerer en stor pro-

centdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver

den mere følsom over for udviklingen hos denne

udsteder, og værdien af afdelingen kan variere

meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen

få et tab.

Udtræksrisiko

Hvis en afdeling investerer i konverterbare realkre-

ditobligationer, kan der være en risiko for ekstraor-

dinære indfrielser. Det kan give tab for afdelingen,

hvis de indfriede obligationer har en kursværdi

over 100, og indfrielsen ikke var ventet i markedet.

Afdelingen investerer i udpræget grad i højt for-

rentede realkreditobligationer, der kursmæssigt lig-

ger over pari. Da obligationerne kan udtrækkes til

pari, er der en udtrækningsrisiko i afdelingen.

Ved udgangen af 2017 udgjorde udtræksrisikoen

42,63%.
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Fund Governance

Generelt

Fund Governance vedrører regler for god ledelse

af investeringsfonde m.v. og ledelsens forvaltning

af sit ansvar. Foreningens ledelse er omfattet af lov

om forvaltere af alternative investeringsfonde,

men ledelsen søger at anvende de detaljerede

myndighedsregler, der gælder for ledelsen af dan-

ske UCITS. De grundlæggende rammer er da fast-

lagt i lov om investeringsforeninger m.v. Hertil kom-

mer konkrete anvisninger i bekendtgørelsen om

ledelse, styring og administration af investerings-

foreninger samt vejledninger og anbefalinger fra

Finanstilsynet.

Foreningens øverste myndighed er generalforsam-

lingen, der bl.a. skal vælge en bestyrelse og en

revisor for foreningen.

Bestyrelsen har udpeget en forvalter, investerings-

forvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Admini-

stration A/S, der leder foreningens daglige virksom-

hed. Bestyrelsen har også valgt en depositar,

Nordea Bank Danmark A/S, til at stå for opbeva-

ring af foreningens aktiver og afvikling af transak-

tioner. De forskellige parters funktion er beskrevet i

foreningens vedtægter, bestyrelsens forretnings-

orden, bestyrelsens retningslinjer til direktionen

samt aftaler mellem foreningen og dens samar-

bejdspartnere.

Investering Danmark, der er investeringsfondenes

brancheorganisation, har udarbejdet et sæt an-

befalinger til sine medlemmer om Fund Gover-

nance samt Best Practice for bestyrelser. Samtidig

har Nasdaq Copenhagen A/S besluttet, at de

offentligt handlede selskaber skal forholde sig til

reglerne for god selskabsledelse på ”følg-eller-

forklar”-basis. Det er bestyrelsens holdning, at fore-

ningen som udgangspunkt følger Investering Dan-

marks anbefalinger, og at foreningen herudover

bør være opmærksom på de til enhver tid gæl-

dende Corporate Governance regler for offentligt

handlede selskaber.

Generalforsamling og investorforhold

Foreningens vedtægtsmæssige bindeled til inves-

torerne er generalforsamlingen, som hvert år hol-

der sit ordinære møde inden udgangen af april.

Indkaldelse til generalforsamling bliver udsendt i

god tid og udformet på en måde, som giver inve-

storerne mulighed for at få indblik i de spørgsmål,

der er til behandling på mødet. Materialet vil des-

uden ligge på foreningens hjemmeside.

Den vigtigste kommunikationskanal til investorerne

ud over generalforsamlingen er foreningens hjem-

meside hphedge.dk. Foreningen holder desuden

investormøder flere steder i landet.

Bestyrelse og øvrig ledelse af foreningen

Foreningens bestyrelse består af tre medlemmer,

der er nærmere beskrevet i afsnittet 'Foreningens

bestyrelse'.

Bestyrelsens opgaver er beskrevet i foreningens

vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen læg-

ger især vægt på

 at kontrollere, at foreningens samarbejdspart-

nere overholder myndighedskrav, aftaler og

bestyrelsens beslutninger

 at sikre, at aftaler med foreningens samarbejds-

partnere udformes således, at de giver fore-

ningen det bedst mulige forhold mellem ydelse

og pris sammenlignet med andre mulige sam-

arbejdspartnere

 at udforme en investeringsstrategi, der er i over-

ensstemmelse med vedtægter og investoroplys-

ninger, og løbende justere den

 at sikre, at foreningens struktur er i overensstem-

melse med investorernes investeringsbehov

 at sikre, at hver afdeling leverer det bedst muli-

ge afkast givet afdelingens investeringsstil og ri-

sikoprofil.

Bestyrelsen og dens medlemmer er uafhængige af

Nykredit koncernen samt foreningens porteføljefor-

valter.

Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan være in-

teressekonflikter mellem foreningen og de selska-

ber, som foreningen og/eller investeringsforvalt-

ningsselskabet samarbejder med. Foreningen og

Nykredit Portefølje Administration A/S har udarbej-

det en politik for håndtering af interessekonflikter.

Bestyrelsen gennemgår sin forretningsorden hvert

år.
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Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Bestyrelsen lægger vægt på erfaring ved udførel-

se af sine kontrolopgaver. Den har derfor ikke fast-

sat en øvre grænse for, hvor mange valgperioder

et bestyrelsesmedlem kan opnå. Foreningens ved-

tægter har dog sat en aldersgrænse for bestyrel-

sens medlemmer på 70 år.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en evaluering af

egne kompetencer og samarbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsens størrelse og sammensætning i relation

til bl.a. erfaring, køn og alder er en del af over-

vejelserne i denne evaluering.

I stedet for en egentlig direktion har foreningen

ansat Nykredit Portefølje Administration A/S som for-

valter. Det betyder, at foreningens bestyrelse ikke

har direkte indflydelse på vederlagspolitik og di-

rektionsaflønning hos forvalteren. Disse bliver fast-

sat af Nykredit Portefølje Administrations bestyrelse,

som er uafhængig af  foreningen  og  uden per-

sonsammenfald. Foreningen aflønner forvalteren i

henhold den indgåede aftale, jf. foreningens pros-

pekt.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en evaluering af

samarbejdet mellem bestyrelsen og forvalteren

samt med direktionen heri.

Forretningsgange

Der er lavet skriftlige forretningsgange på alle om-

råder, der er vigtige for foreningen. Samtidig er der

funktionsadskillelse i den daglige drift hos forval-

teren samt uafhængige compliance- og risikosty-

ringsfunktioner, der løbende kontrollerer, at lovgiv-

ning og placeringsregler bliver overholdt. Disse en-

heder rapporterer både til foreningens bestyrelse

og forvalterens direktion.

Direktionen hos forvalteren har udpeget en klage-

ansvarlig for at sikre en hurtig og effektiv behand-

ling af eventuelle klager. Proceduren for en even-

tuel klage er beskrevet på foreningens hjemme-

side hphedge.dk.

Delegering og eksterne leverandører af service-

ydelser

Forvalteren og foreningen har i øjeblikket delege-

ret følgende opgaver: Porteføljeforvaltning og

markedsføring.

De delegerede opgaver bliver løbende kontrolle-

ret af direktionen hos forvalteren. Desuden evalue-

rer bestyrelsen hvert år pris og kvalitet på de ud-

delegerede opgaver.

Handel med investeringsbeviser

Vilkårene for værdifastsættelse, emission, indløs-

ning og handel med foreningens andele er be-

skrevet i foreningens vedtægter og investoroplys-

ninger, der kan hentes via hjemmesiden

hphedge.dk.

Foreningen har via HP Fondsmæglerselskab ind-

gået aftaler med udvalgte distributører. Aftalerne

er bl.a. indgået for at sikre en kompetent rådgiv-

ning og servicering af investorerne. Aftalerne er

desuden indgået, for at foreningen kan være kon-

kurrencedygtig i forhold til at tiltrække nye investo-

rer og dermed øge foreningens størrelse. 

Bestyrelsen sikrer gennem aftaler og rapportering

fra forvalteren, at markedsføring af foreningen sker

i overensstemmelse med god markedsføringsskik,

samt at distributørerne overholder reglerne for in-

vestorbeskyttelse og god skik i finansielle virksom-

heder og har det fornødne kendskab og kompe-

tence til foreningens produkter. 

Handel med underliggende værdipapirer

Foreningen har i sin aftale med porteføljeforvalter

betinget sig de bedst mulige handelsvilkår for de

enkelte handler, såkaldt ”best execution”. Det be-

tyder, at rådgiver skal sikre de bedst mulige hand-

ler med hensyn til bl.a. samtlige omkostninger, af-

viklingshastighed og sandsynligheden for gennem-

førelse af handlen.

Risikostyring og regnskabsafslutning

Foreningens finansielle risici styres inden for ram-

merne af vedtægter, investoroplysninger og de in-

vesteringsretningslinjer, der er fastsat i aftalerne

med forvalter, porteføljeforvalter og depositar. In-

vesteringsretningslinjerne er udfærdiget i overens-

stemmelse med den risikoprofil, som bestyrelsen

har fastlagt for de enkelte afdelinger. Direktionen

hos forvalteren rapporterer løbende til bestyrelsen

om såvel risikostyring som overholdelsen af ram-

merne i såkaldte compliance-oversigter.

Bestyrelsen fører tilsyn med, at forvalteren har den

nødvendige it-sikkerhed. Dette sker ved rapporte-

ringer og ved at indhente erklæringer fra revision-

en.
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Foreningens risikostyring evalueres mindst en gang

årligt i forbindelse med forberedelsen af årsrappor-

ten.

Bestyrelsen vurderer hele foreningens regnskabsaf-

slutningsproces inden regnskabsafslutningen.

Revisionen

Hvert år vælger foreningens generalforsamling en

revisor. Bestyrelsen mødes med revisionen i for-

bindelse med behandlingen af årsrapporten og

den tilhørende revisionserklæring. Derudover tager

bestyrelsens formand kontakt til revisionen efter

behov. Hidtil har behovet for ikke-revisionsydelser

fra revisor været af et så beskedent omfang, at

bestyrelsen ikke har fastlagt en overordnet ramme

for disse.
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Væsentlige aftaler

Foreningen har indgået aftaler om bl.a. admini-

stration,  depot og skønsmæssig porteføljeforvalt-

ning.

Depositaraftale

Foreningen har en depositaraftale med Nordea

Bank Danmark A/S. Ifølge aftalen skal depositaren

opbevare og forvalte værdipapirer og likvide mid-

ler for hver af foreningens afdelinger i overens-

stemmelse med lov om forvaltere af alternative in-

vesteringsfonde m.v., lov om finansiel virksomhed

og Finanstilsynets bestemmelser. Depositar på-

tager sig de kontrolopgaver og forpligtelser, der er

fastlagt i lovgivningen.

Som led i aftalen betaler foreningen et fast grund-

beløb pr. afdeling samt et gebyr pr. transaktion. Se

de aktuelle satser i foreningens gældende investor-

oplysninger på foreningens hjemmeside.

I 2017 var foreningens samlede omkostninger til de-

positar inkl. udgifter til VP m.v. 0,2 mio. kr. mod 0,2

mio. kr. året før.

Administrationsaftale

Foreningen har en administrationsaftale med Ny-

kredit Portefølje Administration A/S. Ifølge aftalen

skal Nykredit Portefølje Administration A/S varetage

de administrative opgaver og den daglige ledelse

i foreningen i overensstemmelse med lov om forval-

tere af alternative investeringsfonde, Finanstilsynets

bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrel-

sens anvisninger og de aftaler, foreningen har ind-

gået.

Som led i aftalen betaler foreningen et gebyr, der

afhænger af formuen i den enkelte afdeling samt

et gebyr pr. transaktion. Se de aktuelle satser i

foreningens gældende investoroplysninger på

hjemmesiden.

I 2017 var foreningens samlede omkostninger til

administration 1,8 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. året før.

Aftaler om porteføljeforvaltning

Foreningen har en aftale om skønsmæssig porte-

føljeforvaltning med HP Fondsmæglerselskab A/S.

Ifølge aftalen skal porteføljeforvalter foretage

skønsmæssig porteføljepleje og træffe beslutnin-

ger om placering af investorernes midler i forenin-

gens afdelinger. Porteføljeplejen skal ske i overens-

stemmelse med de retningslinjer, som foreningens

bestyrelse har fastlagt for den enkelte afdeling.

I 2017 var foreningens samlede omkostninger til

porteføljeforvalter 15,2 mio. kr. mod 7,2 mio. kr.

året før. 

Samarbejdsaftale

Foreningen har en markedsføringsaftale med HP

Fondsmæglerselskab A/S. Formålet med aftalen er

bl.a. at styrke markedsføringen af foreningen og

rådgivningen af investorerne samt at servicere

både potentielle og eksisterende investorer i fore-

ningen. 

Samarbejdsaftalen indeholder en beskrivelse af HP

Fondsmæglerselskabs lovgivningsmæssige forpligt-

elser i forbindelse med investeringsrådgivning om

foreningens andele. 

Foreningen afholder efter 1. juli 2017 ikke udgifter i

forbindelse med aftalen.

Revision

I 2017 var foreningens samlede omkostninger til

lovpligtig revision 28 t.kr. mod 44 t.kr. året før. 

I 2017 har foreningen ikke haft omkostninger til revi-

sor ud over det, der vedrører den lovpligtige revi-

sion.
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Ledelsesberetning

Generalforsamling 2018

Foreningens generalforsamling afholdes mandag

den 30. april 2018.

Øvrige forhold

Samfundsansvar

Da foreningens investeringsområde er begrænset

til danske stats- og realkreditobligationer, har

foreningens ledelse vurderet, at en politik vedrø-

rende samfundsansvar ind til videre ikke er rele-

vant for forenignen.

Politik vedrørende det underrepræsenterede køn

Bestyrelsen vil løbende evaluere bestyrelsesmed-

lemmernes kompetencer og behovet for nye kom-

petencer. Hvis det bliver aktuelt at udskifte et

medlem, vil bestyrelsen tilstræbe, at begge køn

skal være repræsenteret i bestyrelsen med et mål-

tal på minimum én person for det underrepræsen-

terede køn. Ved valg af kandidater til bestyrelsen

skal der først og fremmest ses på kvalifikationer og

derefter køn. 

Politik vedrørende udøvelse af stemmerettigheder 

Da foreningens investeringsunivers alene består af

stats- og realkreditobligationer, har bestyrelsen for

nærværende ikke fundet det relevant at fastlæg-

ge en politik for udøvelse af stemmerettigheder.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er væsentlig

usikkerhed ved indregning eller måling af ba-

lanceposter i foreningens afdelinger.

Usædvanlige forhold der kan have påvirket

indregningen eller målingen

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i fore-

ningens afdelinger, der kan have påvirket indreg-

ningen eller målingen heraf.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt

forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Ledelsesberetning

Oversigt over bestyrelsens og direktio-
nens øvrige ledelseshverv

Bestyrelse

Kim Esben Stenild Høibye

Bestyrelsesformand

Advokat, Partner, NJORD Law Firm

Født 1969, indvalgt i bestyrelsen 2006

Bestyrelsesformand for:

Investeringsforeningen HP Invest

MoMa Advisors A/S (FAIF)

Mont Fort Scandinavian Stock Opportunities A/S

(AIF)

Medlem af bestyrelsen for: 

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Kapitalforeningen Investin Pro

Kapitalforeningen EMD Invest

Kapitalforeningen Nykredit KOBRA II

Kapitalforeningen Nykredit Mira III

Kapitalforeningen Nykredit KOBRA III

Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit KOBRA

Kapitalforeningen Pro-Target Invest

Kapitalforeningen Investin

Kapitalforeningen Institutionel Investor

Kapitalforeningen Emerging Markets Long-term

Economic Investment Fund (L.E.I.F.)

Kapitalforeningen LB Investering

Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Nordic Power Trading Fund A/S (AIF)

Øvrige hverv: 

Direktør i K/S EWII Invest I

Direktør i K/S EWII Invest II

Direktør i Komplementarselskabet EWII Invest ApS

Jacob Carl Jacobsen

Medlem

Direktør, 

Født 1963, indvalgt i bestyrelsen 2006

Medlem af bestyrelsen for:

Investeringsforeningen HP Invest

Tom Nygaard Sørensen

Medlem

Direktør, 

Født 1950, indvalgt i bestyrelsen 2006

Medlem af bestyrelsen for:

Investeringsforeningen HP Invest

Bestyrelsens møder

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 5 ordinære møder.

Bestyrelsens aflønning

Som honorar til bestyrelsen for 2017 indstilles til ge-

neralforsamlingens godkendelse et samlet beløb

på 240 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 100

t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 70 t.kr.

Der har i 2017 ikke været afholdt yderligere udgif-

ter til honorering af bestyrelsesmedlemmer for ud-

førelse af særskilte opgaver for foreningen.

Direktion

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen

Adm. direktør

Medlem af bestyrelsen for

InvestIn SICAV

Tage Fabrin-Brasted

Direktør
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Ledelsesberetning

Forventninger til 2018

Primo 2018 vurderes den globale økonomi at være

i en højkonjunktur. Gennem 2017 blev der opbyg-

get et synkront opsving i såvel USA, EU, Japan som

Kina med stigende beskæftigelse og privatforbrug

til følge. Opsvinget er hjulpet af en fortsat lempelig

pengepolitik ført af de ledende centralbanker. 

Den globale økonomiske vækst skønnes at forblive

høj i 2018 som følge af stigende aktivitet i USA,

men også pga. fremgang i en række emerging

markets lande. Væksten forventes tillige at forblive

på et højt niveau i EU, Japan og Kina, omend med

en lidt lavere stigningstakt end opnået i det for-

gangne år. 

Tillidsindikatorerne i særligt USA lå ved indgangen

til 2018 på et rekordhøjt niveau, hvilket kunne indi-

kere et tab af kortsigtet momentum i den økono-

miske aktivitet i løbet af 1. halvår af 2018. Skattere-

formen vedtaget i december 2017 og den under-

liggende fremgang i beskæftigelsen ventes at

give den økonomiske vækst fornyet styrke i løbet

af 2. halvår. 

I Kina fortsætter den langsigtede transformering af

økonomien i retning af større forbrugsandel og

mindre investeringsandel. Myndighederne forven-

tes i 2018 at have fokus på de spekulative elemen-

ter af det kinesiske boligmarked og de høje

gældsniveauer i det kinesiske samfund. Stramning

af de monetære omgivelser ventes i det kommen-

de år at hæmme de mest kreditfølsomme sektorer.

Dette skønnes at ville lægge en svag dæmper på

den høje økonomiske vækst, som ventes i 2018.

I Europa ventes den økonomiske vækst at fortsæt-

te det kommende år, omend på et lidt lavere ni-

veau end opnået i 2017. Fortsat høje gældsni-

veauer i Sydeuropa skønnes sammen med usikker-

hed i Storbritannien og den styrkede euro at

dæmpe udviklingen.

Den økonomiske vækst i Danmark forventes at bli-

ve på samme høje niveau som opnået i 2017. Be-

skæftigelsen ventes fortsat at stige, hvilket sam-

men med øget realløn og det positive ejendoms-

marked vil øge forbruget yderligere. 

Med et fortsat stort overskud på betalingsbalan-

cens løbende poster og et offentligt budget i ba-

lance ventes bevægelserne på de danske, finan-

sielle markeder primært at blive reaktioner på

udenlandske forhold og begivenheder.

De stigende priser på olie og andre råstoffer for-

ventes sammen med den stigende økonomiske

aktivitet på globalt plan at øge inflationen og løn-

stigningstaksten i løbet af det kommende år. Stig-

ningen vurderes at kunne påvirke de finansielle

markeder i moderat omfang i 2018.

På den globale pengepolitiske front ventes 2018 at

blive mindre gunstigt end det forgangne år. Den

amerikanske centralbank forventes at fortsætte

den forsigtige stramning af pengepolitikken med

tre forhøjelser af styringsrenten fordelt over året.

Endvidere skønnes centralbanken at gennemføre

en fuld indfasning af sin balancereduktion af ren-

tebærende aktiver, idet centralbanken i efteråret

2018 ventes at ophøre med opkøb af obligationer

i markedet for provenuet af indfriede obligationer.

Den Europæiske Centralbank forventes at ville

fastholde en lav styringsrente i 2018. Centralbank-

en har meddelt, at den foreløbigt til september

fortsat vil foretage obligationsopkøb i markedet,

omend på et lavere niveau end i 2017. 

I 2018 vurderes de korte markedsrenter i Europa at

blive holdt nede af Den Europæiske Centralbanks

lave styringsrenter og forlænget opkøbsprogram. I

løbet af 2. halvår kan en stigning i de lange renter

ikke afskrives som en reaktion på en begyndende,

langsom normalisering af pengepolitikken i Euro-

pa. Der må derfor imødeses beskedne afkast af

obligationer i 2018, og svagt negative afkast på

lange obligationer kan ikke udelukkes.

Strategien i foreningens afdelinger forventes i 2018

at være defensivt anlagt afventende en moderat

rentestigning og/eller en spændudvidelse.

Med udsigt til fortsat gunstige finansieringsvilkår og

afdæmpet udtrækningsaktivitet forventes afdeling

Danske Obligationer og afdeling Danske Obliga-

tioner SEK KL at kunne give et afkast på 5-10% i

2018. 

Forventningen er dog behæftet med stor usikker-

hed og er meget afhængig af især udviklingen i fi-

nansieringsrenten og udtræk i 2018.
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Danske Obligationer

Afdelingsberetning 

Denne afdelingsberetning skal læses i sammen-

hæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give

et fyldestgørende billede af udviklingen i afde-

lingen.

Investeringsområde og profil

Afdeling Danske obligationer investerer i danske

stats- og realkreditobligationer med mulighed for

at hedge renterisikoen med fx futures og putop-

tioner på tyske statsobligationer eller renteswaps.

Målsætningen er at have en renterisiko tæt på nul.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med

det mål at give et afkast, der som minimum er på

linje med udviklingen i afdelingens reference, Ci-

bor 12 + 5%.

Afdelingen indgår i to former for forretninger:

 Investering i højtforrentede obligationer og

 Investering i spreadforretninger.

Afdelingen kan geare/belåne formuen med op til

11 gange, men vil under normale forhold typisk

have en gearing på omkring fire til syv gange for-

muen.

Investeringsstrategien i afdelingen må betegnes

som kompleks og risikobetonet. Afdelingen vil der-

for kun være egnet for professionelle investorer og

investorer, der har et indgående kendskab til inve-

steringer og råder over en større, diversificeret por-

tefølje, hvoraf afdelingen alene vil udgøre en

mindre del. Investor bør have en investeringshori-

sont på minimum fem år.

Udvikling i 2017

Afdelingen opnåede et afkast på 8,40% i 2017. Af-

delingens referenceindeks gav et afkast på 5,2% i

samme periode. Afkastet var i den øvre ende af

ledelsens forventning på 5-10% primo 2017 og

findes tilfredsstillende.

Hovedparten af afdelingens afkast i 2017 stam-

mede fra segmentet højtforrentede obligationer,

der nød godt af lave finansieringsrenter og samlet

set lave ekstraordinære udtrækningsprocenter. 

Afdelingen har i det forgangne år også opnået et

afkastbidrag fra spændforretningerne, der har pro-

fiteret på de gode afkast af danske realkreditobli-

gationer i forhold til statsobligationer.

Strategien i afdelingen har i 2017 været forsigtig.

Respekt for det lave renteniveau og snævert

kreditspænd medførte lav gearing gennem året.

Mod slutningen af 2017 opstod der en række at-

traktive muligheder i længere løbende obligatio-

ner med variabel rente samt i det højtforrentede

segment, hvorfor gearingen i afdelingen blev øget.

Gearingen i afdelingen blev således øget gennem

året fra ca. 3,9 ultimo 2016 til ca. 5,7 ultimo 2017.

Gearingen er opnået ved lånoptagelse i Nordea

imod afgivelse af sikkerhed i afdelingens værdi-

papirbeholdning.

Ved indgangen til 2017 var andelen af højtforrent-

ede obligationer ca. 99% og andelen af spreadfor-

retninger ca. 1% af porteføljen. Gennem året blev

andelen af højtforrentede obligationer reduceret

til 71% ultimo 2017, og spreadforretningerne blev til-

svarende øget til 29%.

Af årets afkast på 8,4% i afdelingen udgjorde af-

kastbidraget fra forretninger med højt forrentede

obligationer ca. 7,6 procentpoint, mens bidraget

fra spreadforretninger udgjorde ca. 0,8 procentpo-

int.

Afdelingens nettoresultat blev på 45,9 mio. kr. i 

2017. Ultimo 2017 udgjorde formuen i afdelingen

675,8 mio. kr. svarende til en indre værdi på 253,58

kr. pr. andel. .

Risici i afdelingen

Den samlede risiko for afdelingen målt ved stan-

dardafvigelsen på det ugentlige afkast har de se-

neste fem år til ultimo 2017 været 5,5% p.a., sva-

rende til risikoniveau 4 på en risikoskala fra 1 til 7,

hvor 1 svarer til lav risiko, og 7 svarer til høj risiko.

De primære risikofaktorer i afdelingen er beskrevet

i afsnittet ”Risikoforhold i foreningens afdelinger”,

hvortil henvises.
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Danske Obligationer

Forventninger

I det kommende år ventes den globale økonomi at

fortsætte fremgangen. Beskæftigelsen i en række

lande nærmer sig rekordniveauer, og inflation og

lønstigninger må forventes at blive øget i det kom-

mende år.

I 2018 vurderes de korte markedsrenter i Europa at

blive holdt nede af Den Europæiske Centralbanks

lave styringsrenter og forlænget opkøbsprogram. I

2. halvår ventes en moderat rentestigning som

reaktion på forventningen om, at opkøbsprogram-

met udløber i september 2018, ligesom de ameri-

kanske renter ventes at stige.

Strategien i afdelingen forventes i 2018 at være

defensivt anlagt afventende en moderat rentestig-

ning og/eller en spændudvidelse. 

Med udsigt til fortsat gunstige finansieringsvilkår og

lave udtrækninger forventes afdeling Danske Obli-

gationer at kunne give et afkast på 5-10% i 2018. 

Forventningerne til afkastet er omgærdet af be-

tydelig usikkerhed, der rummer risiko for uventede

store udsving, hvor perioder med kurstab ikke kan

udelukkes. Usikkerhedsmomenter til forventninger-

ne er blandt andet beskrevet i det generelle afsnit i

årsrapporten om ”Forventninger til 2018” samt i af-

snittet ”Risikoforhold i foreningens afdelinger”.
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Danske Obligationer

Nøgletal 2017 2016 2015 2014 2013

Årets afkast i procent 8,40 11,81 -1,68 2,52 15,84

Indre værdi pr. andel (i kr.) 253,58 233,93 209,22 212,81 207,57

Omkostningsprocent*) 3,28 2,59 1,88 3,08 5,15

Sharpe ratio 1,00 1,16 0,98 1,51 0,88

Årets nettoresultat (i 1.000 kr.) 45.937 46.898 -17.755 15.480 104.045

Investorernes formue ultimo (i 1.000 kr.) 675.833 481.325 433.190 673.631 768.326

Andele ultimo (i 1.000 stk.) 2.666 2.057 2.070 3.166 3.702

Omsætningshastighed 2,78 3,44 7,34 4,11 3,96

  *)   Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år.

Kapitalforeningen HP Hedge 23



Danske Obligationer

Resultatopgørelse i 1.000 kr. 2017 2016

Note Renter og udbytter 

1 Renteindtægter 100.429 102.328

2 Renteudgifter -52 -55

I alt renter og udbytter 100.377 102.273

Kursgevinster og -tab 

3 Obligationer -31.595 -21.013

4 Afledte finansielle instrumenter -4.034 -22.669

Valutakonti -37 -87

Øvrige aktiver/passiver 1 -

5 Handelsomkostninger - -287

I alt kursgevinster og -tab -35.665 -44.056

I alt indtægter 64.712 58.217

6 Administrationsomkostninger 18.775 11.319

Årets nettoresultat 45.937 46.898
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Danske Obligationer

Balance i 1.000 kr.

Note AKTIVER 2017 2016

Likvide midler 

Indestående i depotselskab 11.926 7.724

I alt likvide midler 11.926 7.724

7 Obligationer 

Noterede obligationer fra danske udstedere 3.541.599 1.849.869

I alt obligationer 3.541.599 1.849.869

Afledte finansielle instrumenter 

Noterede afledte finansielle instrumenter 112 747

Unoterede afledte finansielle instrumenter 3.062 -

I alt afledte finansielle instrumenter 3.174 747

Andre aktiver 

Tilgodehavende renter, udbytter m.m. 30.651 22.084

Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling 200.392 216.451

I alt andre aktiver 231.043 238.535

Aktiver i alt 3.787.742 2.096.875

PASSIVER

8,9 Investorernes formue 675.833 481.325

Afledte finansielle instrumenter 

Noterede afledte finansielle instrumenter 119 -

Unoterede afledte finansielle instrumenter 95 -

I alt afledte finansielle instrumenter 214 -

Anden gæld 

Skyldige omkostninger 1.767 1.007

Lån 3.105.500 1.611.973

Gæld vedrørende handelsafvikling 4.428 2.570

I alt anden gæld 3.111.695 1.615.550

Passiver i alt 3.787.742 2.096.875

10 Finansielle instrumenter i procent 

Yderligere specifikation af afledte finansielle instrumenter m.v., se
side 36 under fællesnoter.
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Danske Obligationer

Noter til regnskabet i 1.000 kr.

Henvisninger 

Note vedrørende samlet honorar til revision findes i Ledelsesberetningen
under afsnittet "Væsentlige aftaler" på side 17.

Note vedrørende samlet honorar til bestyrelsen findes i Ledelsesberetnin-
gen under afsnittet "Bestyrelsens aflønning" på side 19.

Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 34 under "Fore-
ningens noter". 

Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. (FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 37.

2017 2016
1 Renteindtægter   

Noterede obligationer fra danske udstedere 96.875 100.992

Øvrige renteindtægter 3.554 1.336

I alt renteindtægter 100.429 102.328

2 Renteudgifter  

Øvrige renteudgifter 52 55

I alt renteudgifter 52 55

3 Kursgevinster og -tab obligationer 

Noterede obligationer fra danske udstedere, realiserede -62.843 -33.945

Noterede obligationer fra danske udstedere, urealiserede 31.248 12.932

I alt kursgevinster og -tab obligationer -31.595 -21.013

4 Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 

Valutaterminsforretninger / futures, realiserede -1 -

Noterede afledte finansielle instrumenter, realiserede -6.640 -23.804

Noterede afledte finansielle instrumenter, urealiserede -364 1.135

Unoterede afledte finansielle instrumenter, realiserede 4 -

Unoterede afledte finansielle instrumenter, urealiserede 2.967 -

I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter -4.034 -22.669

5 Handelsomkostninger 

Bruttohandelsomkostninger - -296

Direkte handelsomk. dækket af emissions- og indløsningsindtægter - 9

I alt handelsomkostninger - -287

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

6 Administrationsomkostninger 2017

Honorar til bestyrelse mv. - 231 231

Revisionshonorar til revisorer 12 2 14

Markedsføringsomkostninger 1.350 - 1.350

Gebyrer til depotselskab 165 - 165

Andre omkostninger i forbindelse med
formueplejen 15.189 - 15.189

Fast administrationshonorar 1.777 - 1.777

Øvrige omkostninger 28 21 49

I alt administrationsomkostninger 2017 18.521 254 18.775
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Danske Obligationer

Noter til regnskabet i 1.000 kr.

Administrationsomkostninger 2016

Honorar til bestyrelse mv. - 221 221

Revisionshonorar til revisorer 31 2 33

Markedsføringsomkostninger 2.201 - 2.201

Gebyrer til depotselskab 202 - 202

Andre omkostninger i forbindelse med
formueplejen 7.163 - 7.163

Fast administrationshonorar 1.386 - 1.386

Øvrige omkostninger 33 80 113

I alt administrationsomkostninger 2016 11.016 303 11.319

7 Obligationer %

Placering af obligationer

Højt forrentede obligationer 71,00

Spreadforretninger 29,00

100,00

Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til
foreningen.

2017 2016
8 Investorernes formue 

Investorernes formue primo 481.325 433.190

Emissioner i året 148.201 46.097

Indløsninger i året - -45.305

Emissionstillæg og indløsningsfradrag 370 445

Overført fra resultatopgørelsen 45.937 46.898

I alt investorernes formue 675.833 481.325

9 Cirkulerende andele  (1.000 stk.)

Cirkulerende andele primo 2.057 2.070

Emissioner i året 609 201

Indløsninger i året - -214

I alt cirkulerende andele  (1.000 stk.) 2.666 2.057

10 Finansielle instrumenter i procent 

Børsnoterede finansielle instrumenter 51,33 49,85

Øvrige finansielle instrumenter 0,22 0,21

I alt 51,55 50,06
Andre aktiver/Anden gæld 48,45 49,94

I alt finansielle instrumenter i procent 100,00 100,00
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Danske Obligationer SEK KL

Afdelingsberetning 

Denne afdelingsberetning skal læses i sammen-

hæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give

et fyldestgørende billede af udviklingen i afde-

lingen.

Investeringsområde og profil

Afdeling Danske obligationer SEK KL investerer i

afdeling Danske obligationer med en kurssikring til

svenske kroner. Afdelingen opererer som feeder

fund for afdeling Danske Obligationer.

Investeringsstrategien i afdelingen må betegnes

som kompleks og risikobetonet. Afdelingen vil der-

for kun være egnet for svenske professionelle inve-

storer og investorer, der har et indgående kend-

skab til investeringer og råder over en større, diver-

sificeret portefølje, hvoraf afdelingen alene vil ud-

gøre en mindre del. Investor bør have en investe-

ringshorisont på minimum fem år.

Udvikling i 2017

Afdelingen opnåede et afkast på 7,73% i 2017. Af-

delingens referenceindeks gav et afkast på 5,2% i

samme periode. Afkastet var i den øvre ende af

ledelsens forventning på 5-10% primo 2017 og fin-

des tilfredsstillende. 

Afdelingen har alene investeret i foreningens afde-

ling Danske Obligationer og kurssikret investeringen

til svenske kroner.

Ultimo året var 98,9% af afdelingens formue inve-

steret i andele i afdeling Danske obligationer.

Afdelingens nettoresultat blev på 2,0 mio. SEK.  i 

2017. Ultimo 2017 udgjorde formuen i afdelingen

30,4 mio. SEK svarende til en indre værdi på 116,75

SEK pr. andel. .

Risici i afdelingen

Den samlede risiko for afdelingen målt ved stan-

dardafvigelsen på det ugentlige afkast  suppleret

med benchmarkafkast har de seneste fem år til ul-

timo 2017 været 5,5% p.a., svarende til risikoniveau

4 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 svarer til lav risi-

ko, og 7 svarer til høj risiko.

De primære risikofaktorer i afdelingen er beskrevet

i afsnittet ”Risikoforhold i foreningens afdelinger”,

hvortil henvises.

Forventninger

I det kommende år ventes den globale økonomi at

fortsætte fremgangen. Beskæftigelsen i en række

lande nærmer sig rekordniveauer, og inflation og

lønstigninger må forventes at blive øget i det kom-

mende år.

I 2018 vurderes de korte markedsrenter i Europa at

blive holdt nede af Den Europæiske Centralbanks

lave styringsrenter og forlænget opkøbsprogram. I

2. halvår ventes en moderat rentestigning som

reaktion på forventningen om, at opkøbsprogram-

met udløber i september 2018, ligesom de ameri-

kanske renter ventes at stige.

Afdeling Danske Obligationer SEK KL vil søge at in-

vestere 100% af formuen i afdeling Danske Obliga-

tioner.

Strategien i afdeling Danske Obligationer forventes

i 2018 at være defensivt anlagt afventende en mo-

derat rentestigning og/eller en spændudvidelse. 

Med udsigt til fortsat gunstige finansieringsvilkår og

lave udtrækninger forventes afdeling Danske Obli-

gationer SEK at kunne give et afkast på 5-10% i

2018. 

Forventningerne til afkastet er omgærdet af betyd-

elig usikkerhed, der rummer risiko for uventede

store udsving, hvor perioder med kurstab ikke kan

udelukkes. Usikkerhedsmomenter til forventninger-

ne er blandt andet beskrevet i det generelle afsnit i

årsrapporten om ”Forventninger til 2018” samt i af-

snittet ”Risikoforhold i foreningens afdelinger”.
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Danske Obligationer SEK KL

Nøgletal 2017 2016*

Årets afkast i procent 7,73 8,38

Indre værdi pr. andel (i SEK) 116,75 108,38

Omkostningsprocent**) 0,53 1,00

Sharpe ratio - -

Årets nettoresultat (i 1.000 SEK) 2.014 647

Investorernes formue ultimo (i 1.000 SEK) 30.440 12.928

Andele ultimo (i 1.000 stk.) 260 119

Omsætningshastighed - -

  *)   Afdelingen har været aktiv fra 29. februar 2016.

**)   Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år.
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Danske Obligationer SEK KL

Resultatopgørelse i 1.000 SEK 2017 2016*

Note Renter og udbytter 

Kursgevinster og -tab 

1 Kapitalandele 2.965 1.083

2 Afledte finansielle instrumenter 476 -151

Valutakonti -764 -470

Øvrige aktiver/passiver -518 278

I alt kursgevinster og -tab 2.159 740

I alt indtægter 2.159 740

3 Administrationsomkostninger 145 93

Årets nettoresultat 2.014 647

*) Afdelingen har været aktiv fra 29. februar 2016.
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Danske Obligationer SEK KL

Balance i 1.000 SEK

Note AKTIVER 2017 2016

Likvide midler 

Indestående i depotselskab - 51

I alt likvide midler - 51

4 Kapitalandele 

Unoterede inv.beviser i andre danske inv.- og kapitalforeninger 30.111 12.629

I alt kapitalandele 30.111 12.629

Andre aktiver 

Tilgodehavende renter, udbytter m.m. 1 -

Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling 707 278

I alt andre aktiver 708 278

Aktiver i alt 30.819 12.958

PASSIVER

5,6 Investorernes formue 30.440 12.928

Anden gæld 

Skyldige omkostninger 45 30

Gæld vedrørende handelsafvikling 334 -

I alt anden gæld 379 30

Passiver i alt 30.819 12.958

7 Finansielle instrumenter i procent 

Yderligere specifikation af afledte finansielle instrumenter m.v., se
side 36 under fællesnoter.
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Danske Obligationer SEK KL

Noter til regnskabet i 1.000 SEK

Henvisninger 

Note vedrørende samlet honorar til revision findes i Ledelsesberetningen
under afsnittet "Væsentlige aftaler" på side 17.

Note vedrørende samlet honorar til bestyrelsen findes i Ledelsesberetning-
en under afsnittet "Bestyrelsens aflønning" på side 19.

Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 34 under "Fore-
ningens noter". 

Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. (FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 37.

1 Kursgevinster og -tab, kapitalandele 

Unoterede inv.beviser i andre danske inv.- og kapitalforeninger,
realiserede 151 59

Unoterede inv.beviser i andre danske inv.- og kapitalforeninger,
urealiserede 2.814 1.024

I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 2.965 1.083

2 Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 

Valutaterminsforretninger / futures, realiserede 476 -151

I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 476 -151

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

3 Administrationsomkostninger 2017

Honorar til bestyrelse mv. - 10 10

Revisionshonorar til revisorer 15 3 18

Gebyrer til depotselskab 67 - 67

Andre omkostninger i forbindelse med
formueplejen - - -

Fast administrationshonorar 30 - 30

Øvrige omkostninger 11 9 20

I alt administrationsomkostninger 2017 123 22 145

Administrationsomkostninger 2016

Honorar til bestyrelse mv. - 6 6

Revisionshonorar til revisorer 13 2 15

Gebyrer til depotselskab 3 - 3

Andre omkostninger i forbindelse med
formueplejen 55 - 55

Fast administrationshonorar 4 - 4

Øvrige omkostninger 9 1 10

I alt administrationsomkostninger 2016 84 9 93

4 Kapitalandele 

Placering af obligationer

Højt forrentede obligationer 71,00

Spreadforretninger 29,00

100,00

Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til
foreningen.
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Danske Obligationer SEK KL

Noter til regnskabet i 1.000 SEK

2017 2016
5 Investorernes formue 

Investorernes formue primo 12.928 -

Emissioner i året 15.459 12.250

Emissionstillæg og indløsningsfradrag 39 31

Overført fra resultatopgørelsen 2.014 647

I alt investorernes formue 30.440 12.928

6 Cirkulerende andele  (1.000 stk.)

Cirkulerende andele primo 119 -

Emissioner i året 141 119

I alt cirkulerende andele  (1.000 stk.) 260 119

7 Finansielle instrumenter i procent 

Øvrige finansielle instrumenter 96,52 97,63

I alt 96,52 97,63
Andre aktiver/Anden gæld 3,48 2,37

I alt finansielle instrumenter i procent 100,00 100,00
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Foreningens noter

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse

med regnskabsbestemmelserne i lov om forvaltere

af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af

regnskabsbestemmelserne i lov om investerings-

foreninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendt-

gørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i for-

hold til sidste regnskabsår.

Præsentation af regnskabstal

Alle tal i regnskabet præsenteres i hele 1.000 i af-

delingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnska-

bet er udregnet på baggrund af de faktiske tal

med totaler, hvilket er den matematisk mest

korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne

vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference,

som er udtryk for, at de bagvedliggende decima-

ler ikke fremgår for regnskabslæseren.

Resultatopgørelsen

Renter

Renteindtægter omfatter renter på obligationer,

kontantindestående i depotselskab og øvrige

renteindtægter. Renteudgifter omfatter øvrige

renteudgifter.

Kursgevinster og -tab

Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og

-tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kurs-

avancer og -tab er opgjort som forskellen mellem

dagsværdien på salgstidspunktet og dagsværdien

primo året eller dagsværdien på anskaffelsestids-

punktet, såfremt aktivet er erhvervet i regnskabs-

året. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort

som forskellen mellem dagsværdien ultimo året og

dagsværdien primo året eller dagsværdien på an-

skaffelsestidspunktet, såfremt aktivet er erhvervet i

regnskabsåret. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-

strumenter indregnes i resultatopgørelsen under

kursgevinster og –tab på afledte finansielle instru-

menter.

Realiserede kursgevinster og -tab på afledte finan-

sielle instrumenter opgøres som forskellen mellem

kontraktens værdi på erhvervelsestidspunktet og

værdien på udløbstidspunktet. Kursreguleringer

opgøres følgelig som forskellen mellem kontraktens

værdi på erhvervelsestidspunktet og kontraktens

værdi ultimo året.

Handelsomkostninger

De samlede direkte handelsomkostninger består

af kurtage og udenlandske omkostninger, som

fremgår af handelsnotaerne samt af et spread,

såfremt det er aftalt med tredjemand. 

Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt

i forbindelse med køb og salg af finansielle instru-

menter, og som er forårsaget af emission og indløs-

ning, overføres til investorernes formue.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indregnes i takt med,

at de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte om-

kostninger og en andel af foreningens fællesom-

kostninger. Fællesomkostningerne fordeles overvej-

ende mellem afdelingerne i forhold til deres gen-

nemsnitlige formue. Revisionshonorarer, der indgår

som en del af fællesomkostningerne, fordeles dog

efter antal afdelinger. 

Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabs-

året, bærer en forholdsmæssig andel af fællesom-

kostningerne.

Balancen

Obligationer, kapitalandele og afledte finansielle

instrumenter måles ved første indregning til dags-

værdi på handelsdagen og herefter løbende til

dagsværdi. Dagsværdien af udtrukne obligationer

er dog målt til nutidsværdien af obligationerne. Li-

kvide midler opgøres til den nominelle værdi.

Dagsværdien for unoterede afledte finansielle in-

strumenter opgøres efter almindeligt anerkendte

værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfat-

ter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner

mellem uafhængige parter, henvisning til andre til-

svarende instrumenter og en analyse af tilbagedis-

konterede pengestrømme samt options- og andre

modeller baseret på observerbare markedsdata.

Dagsværdien af unoterede investeringsbeviser op-

gøres som den regnskabsmæssige indre værdi,

eller alternativt handelskursen, for de foreninger

mv., som afdelingen har investeret i. Det er ledel-
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Foreningens noter

sens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn,

der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulte-

rer i et pålideligt billede af instrumenternes dags-

værdi.

Andre aktiver

Andre aktiver måles til dagsværdi og består af til-

godehavende renter, udbytter m.m. samt tilgode-

havender vedrørende handelsafvikling, der om-

fatter provenuet fra uafviklede salg af finansielle in-

strumenter samt emissioner før eller på balance-

dagen, hvor betalingen først sker efter balance-

dagen. 

Nettoemissions- og -indløsningsindtægter

Nettoemissionsindtægter består af tillæg til

emissionskursen med fradrag af udgifter i forbind-

else med emissionen. Nettoindløsningsindtægter

består af fradrag i indløsningskursen efter modreg-

ning af udgifter i forbindelse med indløsningen.

Nettoemissions- og -indløsningsindtægter er over-

ført til investorernes formue ultimo regnskabsåret.

Anden gæld

Anden gæld måles til dagsværdi og består af skyl-

dige omkostninger og gæld vedrørende handels-

afvikling, der omfatter provenuet fra uafviklede

køb af finansielle instrumenter samt indløsninger før

eller på balancedagen, hvor betalingen først sker

efter balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transak-

tionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,

indregnes i resultatopgørelsen under ”Kursgevinst-

er og -tab”.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til trans-

aktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, af-

ledte finansielle instrumenter, likvide midler, andre

aktiver og anden gæld i fremmed valuta omreg-

nes til balancedagens kurs, opgjort som 16.00 GMT

valutakursen. Forskellen mellem balancedagens

kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbe-

holdningens anskaffelse eller tilgodehavendets op-

ståen indregnes i resultatopgørelsen under ”Kurs-

gevinster og -tab”.

Nøgletal

Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til be-

kendtgørelse om finansielle rapporter for danske

UCITS samt retningslinjer fra Investeringsfondsbran-

chen. I årsrapporten indgår følgende nøgletal:

Afkast i procent

Afkast i procent angiver det samlede afkast i den

pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som

ændring i indre værdi fra primo til ultimo året.

Indre værdi pr. andel

Indre værdi pr. andel beregnes som investorernes

formue divideret med antal cirkulerende andele

ultimo året.

Omkostningsprocent

Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens

administrationsomkostninger for året divideret med

gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen

opgøres som et gennemsnit af de daglige formue-

værdier i året.

Sharpe ratio

Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set

i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet bereg-

nes som det historiske afkast minus den risikofri ren-

te divideret med standardafvigelsen på det må-

nedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres

alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 må-

neder og højst for en 60-måneders periode.

Omsætningshastighed

Omsætningshastigheden opgøres som gennem-

snittet af de i regnskabsåret foretagne køb og salg

af værdipapirer justeret for emissioner og indløs-

ninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue,

hvor gennemsnitsformuen opgøres som et

gennemsnit af de daglige formueværdier i året.
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Specifikation af afledte finansielle instrumenter

Foreningen indgår aftaler om afdækning af positioner gennem afledte finansielle instrumenter, der kan omfatte valutakontrakter,

futures og andre kontrakter, herunder andre terminskontrakter end valutakontrakter, swaps og tegningsrettigheder. Sikkerhedsstillelsen

gives i medfør af ISDA eller lignende aftaler og dækker fuldt ud positionen. Der er indgået aftaler med følgende

modparter/udstedere:

-  EUREX -  DEUTSCHLAND

-  Nordea Bank AB

-  Nykredit Bank A/S

Pr. 31. december 2017 var de regnskabsmæssige værdier i 1.000 kr.:

Afdeling Instrumenttype Valuta Hovedstol Positiv markedsværdi Negativ markedsværdi Køb Salg

Danske obligationer

Futures EUR 82.000 - - - 82.000

Sum 82.000 - - - 82.000

Andre instrumenter DKK 900.000 3.062 95 900.000 -

EUR 50.000 112 119 50.000 -

Sum 950.000 3.174 214 950.000 -

Total 1.032.000 3.174 214 950.000 82.000

Pr. 31. december 2016 var de regnskabsmæssige værdier i 1.000 kr.:

Afdeling Instrumenttype Valuta Hovedstol Positiv markedsværdi Negativ markedsværdi Køb Salg

Danske obligationer

Futures EUR 85.000 390 - - 85.000

Sum 85.000 390 - - 85.000

Andre instrumenter EUR 15.000 357 - 15.000 -

Sum 15.000 357 - 15.000 -

Total 100.000 747 - 15.000 85.000

36 Kapitalforeningen HP Hedge



Foreningens noter

Oplysninger i henhold til lov om forval-
tere af alternative investeringsfonde m.v.

I henhold til lov om forvaltere af alternative in-

vesteringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt.

5 og 6 skal der gives følgende oplysninger.

Den samlede lønsum (lønninger og pensioner) for

2017 til ansatte, excl. ledelsen, hos forvalteren Ny-

kredit Portefølje Administration A/S udgør 70.724

t.kr. (2016: 69.537 t.kr.), hvoraf 70.108 t.kr. (2016:

68.817 t.kr.) er fast løn og 616 t.kr. (2016: 720 t.kr.) er

variabel løn.

Den samlede lønsum til ledelsen hos forvalteren

udgør 4.047 t.kr. (2016: 5.177 t.kr.), hvoraf 3.327 t.kr.

(2016: 4.317 t.kr.) er fast løn og 720 t.kr. (2016: 860

t.kr.) er variabel løn.

Enkelte ansatte hos forvalteren har i henhold til

FAIF-lovgivningen væsentlig indflydelse på risiko-

profilen for de forvaltede kapitalforeninger. Løn-

summen for disse medarbejdere oplyses ikke, da

oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn så-

ledes vil kunne udledes. 

Der udbetales ikke præferenceafkast til nogen an-

satte eller ledelsen hos kapitalforvalteren fra

nogen af de forvaltede kapitalforeninger.

Der findes ikke oplysninger, som muliggør alloke-

ring af de samlede lønsummer til de enkelte forval-

tede kapitalforeninger.

Det gennemsnitlige antal beskæftigede hos forval-

teren i 2017 omregnet til heltidsbeskæftigede ud-

gør 109 (2016: 108).
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Hoved- og nøgletalsoversigt 2017 2016 2015 2014 2013

Årets afkast i procent

Danske Obligationer 8,40 11,81 -1,68 2,52 15,84

Danske Obligationer SEK KL 1) 7,73 8,38 - - -

Indre værdi pr. andel

Danske Obligationer 253,58 233,93 209,22 212,81 207,57

Danske Obligationer SEK KL 1) 116,75 108,38 - - -

Omkostningsprocent

Danske Obligationer *) 3,28 2,59 1,88 3,08 5,15

Danske Obligationer SEK KL 1) *) 0,53 1,00 - - -

Sharpe ratio

Danske Obligationer 1,00 1,16 0,98 1,51 0,88

Danske Obligationer SEK KL 1) - - - - -

Årets nettoresultat (i 1.000  kr.)

Danske Obligationer 45.937 46.898 -17.755 15.480 104.045

Danske Obligationer SEK KL (i 1.000 SEK) 1) 2.014 647 - - -

Investorernes formue ultimo (i 1.000 kr.)

Danske Obligationer 675.833 481.325 433.190 673.631 768.326

Danske Obligationer SEK KL (i 1.000 SEK) 1) 30.440 12.928 - - -

Andele ultimo (i 1.000 stk.)

Danske Obligationer   2.666 2.057 2.070 3.166 3.702

Danske Obligationer SEK KL 1)  260 119 - - -

Omsætningshastighed

Danske Obligationer 2,78 3,44 7,34 4,11 3,96

Danske Obligationer SEK KL 1) - - - - -

1) Afdelingen har været aktiv fra 29. februar 2016.

* ) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år.
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