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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Værdipapirfonden 
Lokalinvest. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og 
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet for perioden 1. januar – 31. december 2021.  
 
Værdipapirfondens ledelsesberetning herunder afdelingsberetningen indeholder en retvisende redegørelse 
for udviklingen i værdipapirfondens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse 
af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som værdipapirfonden og de respektive afdelinger kan blive 
påvirket af. 
 

København, 25. marts 2022 

 

 

Direktion Sparinvest S.A. 
 
 
 
 
Astrid Siegrid Preusse  Dirk Schulze  Morten Skipper   
    
 
 
 
 
 
Bestyrelse Sparinvest S.A. 
 
 
 
 
Jørgen Søgaard-Andersen Steen Foldberg Jensen Michaela Winther  
Formand    
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til investorerne i Værdipapirfonden Lokalinvest 
 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest for regnskabsåret, 
der sluttede 31. december 2021, som omfatter de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter 
samt fællesnoter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om 
investeringsforeninger m.v.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret, 
der sluttede 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv.  

 

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 
revisionspåtegningens 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 selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Account-
ants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og 
IESBA Code.   

 

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 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 fortsætte 
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 
hensigt 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 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende 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.  
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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:  
 

• 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. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, 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 
afdelingernes 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 
noteoplysningerne, samt om årsregnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder 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 intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Udtalelse om ledelsesberetningerne  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger, 
efterfølgende benævnt ”ledelsesberetningerne”.  
 
Vores konklusion om årsregnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningerne, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion 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 henhold 
til lov om investeringsforeninger m.v.  
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningerne er i overensstemmelse med 
årsregnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i lov om investeringsforeninger m.v. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningerne.  
 

København, 25. marts 2022 

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

 
 
 

Thomas Hjortkjær Petersen 
statsaut. revisor 
mne33748 

Rasmus Berntsen 
statsaut. revisor 
mne35461 
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LEDELSENS BERETNING FOR 2021 

Værdipapirfonden Lokalinvest blev etableret den 10. november 2016 og godkendt af Finanstilsynet den 17. 
januar 2017, hvorefter værdipapirfondens første fire afdelinger blev lanceret den 3. april 2017. Den 15. 
december 2021 startede en ny afdeling, SparKron Invest Maksimum KL. Sparekassen Kronjylland udfører 
skønsmæssig porteføljepleje for de fem SparKron Invest-afdelinger. 
 
Denne beretning er fælles for alle afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest og beskriver i hovedtræk 
udviklingen i fonden i den forgangne regnskabsperiode.  
 
Værdipapirfonden Lokalinvest, som er en UCITS, består af flere afdelinger. Hver afdeling aflægger separat 
regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i året samt giver en 
status ultimo året og beretter om årets resultat. Nøgletal og afdelingens profil er beskrevet under de enkelte 
afdelingsberetninger. 
 
Den overordnede markedsudvikling er beskrevet samt de generelle risici og fondens risikostyring i et fælles 
afsnit for alle afdelinger i rapporten. Det anbefales, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke 
afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen. 
 
Årets resultat for 2021 
 
Værdipapirfonden Lokalinvest Resultat 

i 1.000 kr. 
Formue 

 i 1.000 kr. 
Indre værdi Afkast 

(i  %) 
Afkast for 
sammen-

ligningsindeks 
(i  %)   

Afdelinger      

SparKron Invest Stabil KL 162 10.161 101,69 1,69 0,54 

SparKron Invest Moderat KL 169.627 2.454.725 109,08 7,94 6,32 

SparKron Invest Vækst KL 189.048 1.385.527 126,88 19,24 16,89 

SparKron Invest Offensiv KL 47.229 1.214.299 103,97 3,85 2,59 

SparKron Invest Maksimum KL* 291.218 2.833.814 115,38 13,40 11,48 

Total 697.284 7.898.526    
* Afdelingen har været aktiv fra 15. december 2021. 
 

I 2021 blev fondens samlede regnskabsmæssige resultat på 697,3 mio. kr. mod 66,6 mio. kr. året før. 

Den samlede formue i fonden var 7,9 mia. kr. ved udgangen af året mod 6,2 mia. kr. ved starten af året. 

 
Udviklingen i Værdipapirfonden Lokalinvest i 2021 
Samtlige afdelinger gav høje positive afkast i 2021. Vores forventninger om positive afkast for afdelingerne 
blev dermed indfriet, og i forhold til sammenligningsindeksene var afkastene for afdelingerne meget tilfreds-
stillende. 
 
Året var præget af medvind på aktiemarkedet. Det skyldtes en stærk global økonomisk vækst drevet af stor 
efterspørgsel hos forbrugerne, genåbningseffekter og hjælpepakker. De gode takter afspejlede sig også i 
selskabernes regnskaber på både top- og bundlinje. Det globale aktieafkast endte med en stigning på 27 pct. 
i danske kroner for året. Stigningen var dog ikke uden bump på vejen, og i løbet af året var der flere udsving 
af moderat karakter. Blandt andet udfordrede nye COVID-19-varianter, ligesom der var store stigninger i 
forbruger- og energipriserne. Hertil kom også et opadgående pres på renterne, som følge af stærk økonomi, 
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et stærkt arbejdsmarked og flere centralbankers udmelding om en snarlig normalisering af renteniveauerne. 
Over en bred kamp førte det til negativt afkast på de mere sikre obligationer. 

Sparinvest S.A., som er administrationsselskab for og varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden 
Lokalinvest via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg,  videredelegerede i 2020 fondsadmini-
strationsydelser til Nykredit Portefølje Administration A/S. Videredelegationen indebærer, at Nykredit 
Portefølje Administration A/S udfører en række fondsadministrationsydelser på vegne af Sparinvest S.A. og 
selskabets danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Videredelegationen har ikke 
ændret på Sparinvest S.A.’s forpligtelser som administrationsselskab over for værdipapirfonden. 

Skift af depotselskab 
Nykredit Bank solgte sin depositarfunktion til Bank of New York Mellon ultimo 2020. Selve transaktionen 
blev godkendt af Finanstilsynet og gennemført i 2021. Med bestyrelsens godkendelse ændredes fondens 
depotselskab som følge heraf fra Nykredit Bank til The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen 
Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV, Belgien i 4. kvartal 2021. 
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De økonomiske omgivelser i 2021 
Endnu et år i coronaens tegn 
Coronapandemien prægede fortsat den globale udvikling i 2021, hvor adgang til vacciner dog skabte basis 
for en begyndende normalisering og en genopretning af den økonomiske vækst efter tilbagegangen i 2020. 
Nye mutationer gennem året bevirkede imidlertid, at pandemien ikke havde sluppet sit greb ved udgangen 
af 2021. 
 
Mod slutningen af 2020 var tre vacciner mod corona blevet nødgodkendt, og vaccinationsprogrammer blev 
derfor påbegyndt i mange lande fra starten af 2021. Udrulningen i de enkelte lande adskilte sig fra hinanden 
i omfang, hastighed og prioritering af målgrupper afhængigt af adgangen til vaccinerne. Som produktionen 
af vaccinerne steg, opnåedes en høj vaccinationsgrad af befolkningen i USA og Europa i 2. kvartal. I Kina 
lykkedes det at fastholde et minimalt smittetryk via omfattende lokale nedlukninger, mens Australien og 
New Zealand søgte at begrænse smittespredningen ved omfattende indrejserestriktioner. 
 
Medio året var antallet af dagligt smittede faldet markant, og myndighederne i en række lande begyndte en 
afvikling af nogle af de restriktioner, som havde til formål at dæmpe smittespredningen. Samfundene 
åbnede således op, og de økonomiske aktiviteter begyndte at blive normaliseret.  
 
Trods restriktioner og omfattende vaccinationsprogrammer i løbet af 2021 forsvandt smitten ikke. Ikke alle 
ville tage imod vaccinationstilbuddet, og de nye vacciner viste, at disse ikke helt dæmpede smittespred-
ningen, men mere modvirkede alvorlige sygdomsforløb. Effekten af vaccinerne aftog endvidere hurtigere end 
ventet. Vintersæson på den nordlige halvkugle afstedkom derfor en kraftig forøgelse af antal smittede og 
indlagte. Kombineret med fremkomsten af en ny, mere smitsom coronavariant – omikron - blev 
genvaccinering, nedlukninger og coronapas atter dagligdag i en række lande mod slutningen af 2021.   
 
Fortsat massive hjælpepakker 
Som nyvalgt præsident foreslog Joe Biden en historisk stor coronahjælpepakke i den såkaldte ”American 
Rescue Plan”. Forslaget blev forhandlet i Kongressens to kamre og endeligt vedtaget medio marts. Hjælpe-
pakken på 1.900 mia. dollar fokuserede på sociale og sundhedsmæssige initiativer med henblik på at afbøde 
effekten af coronakrisen og indeholdt bl.a. straksudbetalinger på 1.400 dollar til hver amerikaner. Sigtet 
hermed var at få gang i den amerikanske økonomi og nedbragt arbejdsløsheden hurtigst muligt.  
 
I EU var der tilsvarende planer om stimulipakker. I 2020 blev EU’s genopretningsfond vedtaget, og an-
vendelsesplanerne blev igangsat i 2021. Genopretningsfonden er på 750 mia. EUR og finansieres ved op-
tagelse af fælles EU-lån med sikkerhed i EU-budgettet. Genopretningsfonden giver i de kommende år 
mulighed for at støtte projekter i EU-lande, hvor en i forvejen stor statsgæld gør yderligere stimuli af 
økonomien umulig. Et af fokuspunkterne for EU’s genopretningsfond er den grønne omstilling, hvor 
energieffektivisering af fx bygninger er i centrum. 
 
Kraftig økonomisk vækst 
Udrulningen af vaccinationsprogrammerne og begyndende åbning af samfundene skabte en optimisme i 
begyndelsen af 2021. Der var samtidigt opbygget en stor privat opsparing som følge af udskudt forbrug 
under nedlukningsperioderne i 2020 og begyndelsen af 2021. Kombineret med den fortsatte lempelige fi-
nans- og pengepolitik skabte dette en øget efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser i 2021. 
 
Det økonomiske momentum steg derfor kraftigt i foråret 2021, særligt i USA, men til dels også i Europa. Den 
økonomiske udvikling i Kina forløb derimod lidt anderledes, idet stramme kreditforhold og udfordringer i den 
kinesiske byggesektor medførte større forsigtighed med både investeringer og forbrug. Bygning af bolig-
ejendomme har udgjort en væsentlig andel af den økonomiske aktivitet i Kina, men med tomme boliger til 
anslået 90 mio. beboere ramte den kinesiske byggesektor en betydelig udfordring i 2021. Situationen blev 
tydeliggjort af betalingsproblemer i Kinas næststørste ejendomsudvikler Evergrande, der ikke var i stand til 
at betale forfaldne renter og afdrag på selskabets 300 mia. dollars store gæld i andet halvår af 2021. De 
kinesiske myndigheder skiftede derfor retning i andet halvår af 2021 med en mere lempelig politik, der 
muliggjorde en øget kreditgivning med det formål at understøtte boligmarkedet og undgå en afsmittende 
effekt af Evergrande på de øvrige markedsdeltagere og den finansielle sektor.  
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Fortsat udbredelse af coronavira samt forsyningsproblemer bevirkede en moderat opbremsning i det øko-
nomiske momentum i andet halvår af 2021, men på et højt niveau. Trods opbremsningen forventer 
International Monetary Fund (IMF) en vækst på 5,9% i den globale økonomiske aktivitet i 2021, faldende til 
4,9% i 2022. Dette skal ses i lyset af, at den økonomiske aktivitet faldt med 3,1% i 2020.  
 
Ubalance i verdens forsyningskæder 
Den højere økonomiske vækst i 2021 påvirkede de globale forsyningskæder. I 2020 var den globale øko-
nomiske aktivitet blevet reduceret, produktionskapaciteten nedskåret, og lagerbeholdningerne var på 
mange områder blevet nedbragt til meget lave niveauer. Med fortsatte lokale nedlukninger af produktion 
rundt om i verden kunne den pludselige vending i efterspørgslen i første halvdel af 2021 derfor ikke fuldt 
imødekommes. I Europa blev forsyningskrisen accelereret yderligere af manglende elproduktion fra 
alternative energikilder over sommeren og af reducerede gasleverancer fra Rusland, hvilket medførte et 
massivt pres på el- og gaspriserne i Europa. 
 
Kraftigt stigende inflation 
Vendingen i den økonomiske aktivitet skabte en kraftig efterspørgsel efter råvarer som metaller og olie, 
ligesom halvfabrikata som bl.a. computerchips blev ramt af flaskehalse i forsyningskæden og blev en 
mangelvare i 2021. Derudover var der begyndende ubalancer på jobmarkedet, hvor virksomheder havde 
svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I USA var arbejdsstyrken siden udbruddet af coronapandemien 
blevet reduceret med ca. 5 millioner personer som følge af tidlig pensionering, frygt for virus og pasnings-
behov, mens beskæftigelsen i Danmark oversteg niveauet fra før pandemiens udbrud. 
 
Effekten af den øgede efterspørgsel var kraftige prisstigninger. Således steg råolieprisen målt i dollar over 
50% i 2021, mens kobberprisen steg over 25%. Som følge af de særlige mangelforhold for energi i Europa, 
steg spotgasprisen i regionen over 260% i 2021, men havde kort før jul været oppe med 840% i forhold til 
årets start. 
 
I første halvår medførte kombinationen af pludselig efterspørgsel, flaskehalse og såkaldte helikopterpenge 
hos amerikanske forbrugere en kraftig stigning i inflationen i USA. Således steg inflationen til 5,4% i juni 
sammenholdt med samme måned året forinden, hvilket var over den amerikanske centralbanks accepterede 
niveau for inflation på omkring 2%. I juni meddelte den amerikanske centralbank til markedet, at den fandt 
inflationsstigningen midlertidig og derfor ville afvente den videre udvikling.  
 
Inflationen i USA fortsatte med at stige i andet halvår af 2021 og nåede 7% mod slutningen af 2021. Det er 
det højeste niveau siden 1982. Med begyndende tendenser til øget lønstigningstakt i andet halvår ændrede 
den amerikanske centralbank signaler mod slutningen af året, hvor den ikke længere betegnede inflations-
stigningen som midlertidig. 
 
I Europa viste inflationen også en stigende tendens, men ikke i helt samme grad som i USA. Inflationen i EU 
blev opgjort til 5,3% mod slutningen af 2021, hvilket er det højeste niveau siden dannelsen af euroen. Der var 
imidlertid stor forskel mellem de enkelte EU-lande, hvor baltiske lande lå i toppen med en inflation over 10%. 
Tyskland havde en inflation på under 6%, mens Danmark var mindre hårdt ramt med en inflation på 3,4% 
beregnet efter EU's opgørelsesmetode. Energiprisstigningerne var imidlertid en væsentlig forklaring på 
forøgelsen af inflationen, og renset for energi- og fødevarepriser viste kerneinflationen en mere behersket 
stigning på 2,7% for EU som gennemsnit og på 1,5% for Danmark. 
 
Den øgede inflation tiltrak sig større bevågenhed i de finansielle markeder og satte centralbankerne i et 
dilemma gennem 2021. 
 
Centralbankernes dilemmaer 
Siden udbruddet af corona i foråret 2020 har de ledende centralbanker foretaget sænkning af styringsren-
terne og massive opkøb af obligationer i markedet for at sikre lav rente, likviditet og stabilitet på de 
finansielle markeder. Formålet hermed var genetableringen af den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen, 
der led under nedlukningerne i de indledende faser af pandemien. 
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Denne meget lempelige pengepolitik fortsatte gennem 2021. Centralbankerne i USA og EU købte således 
rentebærende aktiver for henholdsvis 120 mia. dollar og 80 mia. euro pr. måned. Stigningen i den økonomiske 
aktivitet og i inflationsraten begyndte at vække bekymring for den lempelige pengepolitik og skabte en vis 
nervøsitet i de finansielle markeder for stramninger heri. Dernæst blev markederne nervøse for, hvordan 
centralbankerne kan få afviklet den lempelige pengepolitik over de kommende år, uden at de finansielle 
markeder kollapser. 
 
Den amerikanske centralbank søgte løbende i meddelelser til markedet at adressere dilemmaet mellem 
inflation og sikring af den økonomiske aktivitet. I juni angav den amerikanske centralbank, at inflations-
stigningen forventedes at være af midlertidig karakter. Den amerikanske arbejdsløshed var fortsat på et 
højere niveau end før pandemiens udbrud, og den amerikanske centralbank ønskede ikke at foretage en for 
tidlig stramning af pengepolitikken med den risiko, at opsvinget i økonomien blev kvalt. Udviklingen i andet 
halvår medførte ændringer i den amerikanske centralbanks signaler. Mod slutningen af 2021 meddelte 
centralbanken, at den ville nedtrappe og afslutte obligationstilbagekøb tidligere end før annonceret, og at 
markedet skulle forvente forhøjelser af styringsrenten allerede i 2022. Dermed fulgte den amerikanske 
centralbank i sporet af den engelske og norske centralbank, der allerede havde hævet styringsrenterne i 2021. 
Selvom markedet forventer en forhøjelse af den amerikanske styringsrente på 1% gennem 2022, anses 
pengepolitikken fortsat at være lempelig og renten lav. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) har et lignende dilemma og har på samme vis annonceret en reduktion 
i opkøbsprogrammerne i 2022, men har været mere tilbageholdende med udmeldinger om renteforhøjelser. 
I coronakrisens første periode iværksatte ECB to opkøbsprogrammer – Asset Purchase Program (APP) og 
Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP). PEPP var planlagt til udløb i marts 2022, men ECB havde 
muligheden for forlængelse, såfremt det var påkrævet som følge af coronakrisen. ECB besluttede i december 
2021 at lade PEPP udløbe i marts 2022, men obligationsopkøbene i andre programmer vil i stedet blive 
forhøjet i de to følgende kvartaler.  
 
ECB’s andet hensyntagen i sin pengepolitik har været statsgældssituationen i en række EU-lande, herunder 
særligt Italien. Udviklingen i statsgælden i en række EU-lande er vokset anseeligt under coronapandemien, 
og en rentestigning kan derfor give flere stater budgetudfordringer med at servicere gælden. ECB har i sin 
politik derfor også skullet afveje dilemmaet høj inflation contra en ny statsgældskrise. Da såvel lav rente som 
høj inflation er gavnlig for forgældede stater, kan det være en forklaring på, at ECB har været tøvende med 
budskaber om rentestigninger i 2021. 
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Markedsudviklingen i 2021 
Stigende rente på statsobligationer 
Fremgangen i den økonomiske aktivitet samt tegn på stigende inflation bevirkede allerede i 1. halvår af 2021, 
at markedsrenterne på statsobligationer viste en stigende tendens på globalt plan. Centralbankernes fort-
satte obligationskøb i markedet og signalerne om, at inflationsstigningen alene vurderedes at være 
midlertidig, medførte en behersket renteudvikling i 2. halvår. Den kraftige stigning i inflationen samt 
centralbankernes ændrede signaler om strammere pengepolitik bevirkede en stigende rente mod slutningen 
af året. 
 
Renten på 10-årige amerikanske statsobligationer steg med 0,6 procentpoint fra 0,9% til 1,5% ved udgangen 
af 1. halvår 2021, hvilket også var niveauet ultimo året. Udviklingen for lange, tyske statsobligationer viste en 
mere behersket stigning fra -0,5% til -0,2% i 2021, hvor rentestigningen tillige indtraf i årets første seks 
måneder.  
 
For 2-årige amerikanske statsobligationer steg renten fra 0,1% til 0,3% i 1. halvår, for derefter at stige 
yderligere til ca. 0,7% ultimo 2021. Renten på den 2-årige tyske statsobligation steg behersket fra -0,72% til 
-0,66% gennem første halvår og endte året på -0,65%. 
 
På det danske obligationsmarked steg renten på de 2-årige statsobligationer med under 0,1 procentpoint 
over året, mens renten på de 10-årige statsobligationer steg med næsten 0,5 procentpoint og endte 2021 
med en positiv effektiv rente for første gang i et par år.  
 
Afkastet på danske statsobligationer udviklede sig derfor negativt i 2021. Lange danske statsobligationer 
målt ved Nordea GCM 7Y-indekset gav således et afkast på -2,2%, mens korte danske statsobligationer målt 
ved Nordea GCM 2Y gav et afkast på -0,6% i 2021. 
 
Negative afkast på danske realkreditobligationer 
For danske realkreditobligationer betød rentestigningen i 2021, at varigheden (renterisikoen) på de kon-
verterbare realkreditobligationer steg så kraftigt, at markedet i perioder ikke kunne absorbere dette. 
Resultatet blev en markant udvidelse af kreditspændet til statsobligationer.  
 
Afkastet på realkreditobligationer, og særligt konverterbare realkreditobligationer, blev derfor noget lavere 
end for statsobligationer i 2021. Lange konverterbare realkreditobligationer målt ved Nordea CM 7Y gav 
således et afkast på -6,1% i 2021. 
 
Faldende kreditspænd på erhvervsobligationer 
Erhvervsobligationer oplevede i 2021 en blandet udvikling afhængigt af kreditrating. Generelt blev obliga-
tionerne afkastmæssigt belastet af rentestigningen, hvilket især udfordrede erhvervsobligationer med høj 
rating og lang løbetid. Stigende økonomisk vækst gav tiltro til et lavere niveau for betalingsstandsninger 
eller nedjusteringer af kreditrating, hvilket bevirkede en indsnævring i kreditspændene i 2021, særligt i high 
yield-segmentet. Risikopræmien for kreditobligationer nærmede sig rekordlave niveauer mod slutning af 
året. 
 
Globale investment grade-obligationer gav kurssikret til danske kroner et afkast på -1,8%, mens globale high 
yield-obligationer kurssikret gav et afkast på 2,2% i 2021. Udviklingen i det globale kreditobligationsmarked 
dækkede over, at sikre erhvervsobligationer opnåede negative afkast som følge af rentestigningen, mens 
high yield-erhvervsobligationer opnåede positive afkast som følge af indsnævring af kreditspænd og mindre 
rentefølsomhed. 
 
Negative afkast på emerging markets-obligationer 
Udviklingen i markedet for emerging markets-obligationer blev præget af negativ kursudvikling og rente-
stigning i 2021. Bevæggrunden var den stigende amerikanske rente, idet kreditspændene primært bevægede 
sig sidelæns gennem året.  
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Den stærkt stigende i oliepris påvirkede de forskellige regioner og lande i aktivklassen uens, idet Mellemøsten 
som region gav højeste afkast i 2021, mens Latinamerika leverede det laveste afkast. Den politiske situation 
omkring Ukraine og i Tyrkiet bevirkede, at Europa som region gav det næstlaveste afkast.  
 
Særligt udviklingen i Tyrkiet illustrerede den politiske risiko, der er i aktivklassen. Præsident Erdogan in-
tervenerede i den tyrkiske centralbanks pengepolitik ved at fyre centralbankdirektøren i foråret 2021 og 
forlangte rentesænkning for at bekæmpe inflationen. Den nye centralbankledelse sænkede styringsrenten 
med 5 procentpoint med det resultat, at den tyrkiske lira mistede næsten halvdelen af sin værdi over for 
dollar i 2021. Som effekt heraf steg inflationen til 36% i Tyrkiet. 
 
Markedet målt med JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite faldt med 1,9% i 2021. 
 
Globale aktier i kraftige kursstigninger 
De globale aktiemarkeder oplevede kraftige kursstigninger i 2021. Udrulning af vaccinationsprogrammer og 
genåbning af det globale samfund skabte øget efterspørgsel. Kombineret med fortsat lempelig pengepolitik 
og ekspansiv finanspolitik skabte det en hurtig vending i den økonomiske vækst, hvilket bevirkede en kraftigt 
stigende indtjening i selskaberne på globalt plan i 2021. På den baggrund steg de globale aktier markant i 
2021. 
 
Verdensmarkedsindekset steg med 27,6% målt ved MSCI AC World-indekset i danske kroner i 2021. Afkast-
udviklingen blev hjulpet af en styrkelse af den amerikanske dollar over for danske kroner på 7,5%. MSCI USA, 
MSCI Europe, MSCI Japan og MSCI Emerging Markets gav afkast på henholdsvis 36,0%, 25,0%, 9,3% og 
4,8% i 2021. Det var særligt amerikanske aktier, der steg mest, godt hjulpet af de store teknologiselskaber 
som Apple, Microsoft, Alphabet (Google) og Meta Platforms (Facebook). Derimod blev emerging markets-
aktier trukket ned af Kina, hvor især kinesiske teknologiaktier som Alibaba, Tencent og JD.com mødte 
modvind som følge af øget regulering og politisk indblanding i Kina. 
 
Udviklingen i det globale aktiemarked blev påvirket af den rotation i markedet, som blev igangsat primo 
november 2020 efter fremkomsten af positive vaccinemeldinger. Value-aktier fortsatte således med at klare 
sig bedre end vækstaktier i 2021. Det globale value-aktieindeks gav et afkast, der var 3,1 procentpoint højere 
end det globale vækstaktieindeks. 
 
Positive afkast på danske aktier 
Danske aktier gav i 2021 et afkast på 19,5% målt ved OMXCCapGI-indekset. De store danske aktier målt ved 
OMXC25-indekset steg med 18,6%, mens de mellemstore og mindre selskaber målt ved OMX Copenhagen 
ex. OMXC20-indekset steg med 22,5% i 2021.  
 
Det danske marked blev trukket af en kraftigt positiv udvikling i transportselskaber som A.P. Møller-Mærsk 
og DSV, ligesom også Novo Nordisk havde en positiv indflydelse på markedets samlede afkast. Derudover 
udviste bankerne store kursstigninger i 2021 med Danske Bank som en undtagelse. Ørsted og Vestas Wind 
Systems trak derimod markedets afkastudvikling ned, da gevinsthjemtagning satte ind efter kraftige 
kursstigninger i det foregående år. 
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Forventninger til 2022 
Den globale økonomiske vækst ventes at forblive høj i 2022 om end på et lavere niveau end opnået i det 
forgangne år. De økonomiske indikatorer viste ved indgangen til året tegn på en vis opbremsning som følge 
af nye nedlukninger og ubalance i forsyningskæderne. En ny ekspansionsfase forventes imidlertid etableret i 
andet halvår af 2022 som følge af fremgangen i beskæftigelsen på globalt plan. 
 
Coronapandemien vurderes fortsat at komme til at præge den økonomiske aktivitet det kommende år, 
hvorfor en fuld normalisering af økonomierne ikke kan imødeses. Vaccinerne har dog bevirket, at de enkelte 
lande nu bedre kan håndtere coronavirussen, så effekten heraf begrænses i forhold til tidligere. Dernæst er 
der et håb om, at nye coronavarianter følger tidligere epidemiudbrud og bliver mere smitsomme, men mindre 
sygdomsfremkaldende. 
 
Den globale økonomi ventes fortsat præget af forsyningskæder og jobmarkeder ude af balance. På kort sigt 
vil en bedre balance kunne opnås ved en lavere efterspørgsel, men dette ventes ikke som følge af den 
ekspansive finans- og pengepolitik, der føres i flere store økonomier. På langt sigt kan en bedre balance 
opnås ved øget produktionskapacitet og større udbud af arbejdskraft. Genopretningen af det globale 
arbejdsmarked forventes at fortsætte, således at arbejdsløshedsprocenten vil falde yderligere i 2022. I USA 
er jobmarkedet præget af faldet i arbejdsstyrken i kølvandet på coronapandemien. I det omfang, at 
arbejdsstyrken ikke kan retableres, må en øget lønstigningstakt imødeses i USA, hvilket vil kunne forlænge 
perioden med forhøjet inflation. 
 
Vækstniveauet i Kina har befundet sig på et efter kinesiske forhold lavt niveau mod slutningen af 2021. Det 
forventes, at de kinesiske myndigheder vil sætte gang i en mere ekspansiv økonomisk politik i 2022 for at 
inddæmme eventuelle negative effekter af det kinesiske ejendomsmarked. Dette vil blive understøttende for 
den globale vækst det kommende år. 
 
På den politiske front kan storpolitiske spændinger give uro på de finansielle markeder i 2022. Særligt situ-
ationen i Ukraine kan skabe alvorlig usikkerhed. 
 
De toneangivende centralbanker forventes i 2022 at påbegynde en stramning af pengepolitikken for at mod-
virke øget inflation. Den amerikanske centralbank har meddelt, at programmet for obligationsopkøb i 
markedet vil blive udfaset i marts, og det overvejes, hvordan centralbankens beholdning af obligationer kan 
nedbringes. Den amerikanske centralbank har endvidere signaleret en stigning i styringsrenten på ¾% det 
kommende år. ECB har ligeledes meddelt en begyndende reduktion i obligationstilbagekøbene, men 
centralbanken har ikke indikeret renteforhøjelser i 2022. De annoncerede stramninger vurderes ikke at ville 
stoppe den økonomiske genopretning. Risikoen for centralbankerne og de finansielle markeder vil være, at 
inflationen forbliver på et højt niveau og forstærkes af en øget lønstigningstakt. Dette kan tvinge central-
bankerne til yderligere stramninger i pengepolitikken i 2022, hvilket kan udfordre stemningen på såvel 
obligationsmarkederne som aktiemarkederne. 
 
Effekten af ovennævnte ventes at blive øget usikkerhed på de finansielle markeder, hvor der kan komme 
større afkastudsving, særligt i første halvår. Renten ventes at stige behersket, hvilket vil dæmpe afkastud-
viklingen på obligationsmarkederne. På aktiemarkederne er værdiansættelsen i visse dele af markederne 
anstrengt, og fremgang kan derfor alene forventes som følge af øget indtjening i selskaberne. Skuffer 
indtjeningsvæksten, eller overstiger inflationen forventningen, kan det give en negativ udvikling på 
aktiemarkederne. 
 
Baseret på disse forventninger til udviklingen og mulige risici forventer foreningens ledelse et begrænset 
afkast i foreningens afdelinger i 2022. Forudsigelsen om udviklingen på de finansielle markeder i 2022 er 
forbundet med væsentlig usikkerhed. 
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Investeringspolitik og risikostyring  
Det er bestyrelsen i Sparinvest S.A., som fastlægger de overordnede rammer for investeringspolitikken. 
Investeringspolitikken for hver enkel investeringsafdeling er fastsat i Værdipapirfonden Lokalinvests 
fondsbestemmelser og videre uddybet i værdipapirfondens prospekt. Investeringspolitikken afhænger af 
afdelingstype og fastlægger en række forskellige krav til de pågældende afdelingers investeringer.  
 
I det efterfølgende er de finansielle og forretningsmæssige risici for investeringerne i Værdipapirfonden 
Lokalinvest beskrevet. 
 
Risici samt risikostyring 
Som investor i Værdipapirfonden Lokalinvest får man løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt 
andet hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne.  
 
Da afdelingerne investerer i andre både aktie- og obligationsbaserede afdelinger, er afdelingernes risici 
påvirket af de risici, der er forbundet med investering i aktier og obligationer. Med afdelingernes respektive 
fordeling på såvel aktie- som obligationsbaserede afdelinger, opnår afdelingerne imidlertid en stor spredning 
og dermed en betydelig reducering af den samlede risiko. 

Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling, idet nogle afdelinger er mere eksponerede over for aktier, 
mens andre er mere eksponerede over for obligationer. En af de vigtigste risikofaktorer er valget af 
afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte 
afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. 
  
Risikoen ved at investere via en værdipapirfond kan overordnet knytte sig til fire elementer: 
 

• Investors eget valg af afdelinger  
• Investeringsmarkederne  
• Investeringsbeslutningerne  
• Driften af værdipapirfonden  

 
Risici knyttet til investors valg af afdelinger 
Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så 
investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det 
afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være 
en god idé at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt 
andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering og hvor lang tidshorisonten 
for investeringen er. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste 
investorer sjældent velegnede.  
 
Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra 
dokumentet Central investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor ’1’ udtrykker 
laveste risiko og ’7’ højeste risiko. Kategorien ’1’ udtrykker ikke en risikofri investering. 
 

 
 
Risici knyttet til investeringsmarkederne  
Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen, 
som beskrives nærmere i afsnittet Generelle risikofaktorer. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for 
de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, afdelingerne investerer i. Eksempler på 
risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitikker og -restriktion, lovgivningens krav om 
risikospredning samt interne kontroller. 
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Risici knyttet til investeringsbeslutningerne 
Investeringsbeslutninger i værdipapirfondens afdelinger, der alle er aktivt forvaltede, er baseret på 
porteføljeforvalternes vurderinger og foretages på baggrund af en ’top down’-tilgang til makroøkonomien, 
aktiemarkederne, obligationsmarkederne og andre parametre. På trods af, at porteføljeforvalterne følger 
fastlagte investeringsprocesser og er underlagt risikorammer, er denne type beslutninger i sagens natur 
forbundet med usikkerhed. 
 
Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsregnskabet, har bestyrelsen sammensat et 
sammenligningsindeks for hver af afdelingerne. Et sammenligningsindeks er et indeks, der repræsenterer 
investeringsuniverset og afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. 
Hvor afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger, tages der i 
afkastudviklingen af sammenligningsindekset ikke højde for sådanne omkostninger.  
 
Målet med de aktivt forvaltede afdelinger er at opnå et langsigtet afkast, der er højere end afkastet på de 
respektive sammenligningsindeks, tillagt omkostninger forbundet med aktiv forvaltning. For eksempel søges 
dette mål i de blandede aktie- og obligationsafdelinger opnået ved at sprede investeringerne på mange 
forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og forskellige obligationstyper, så som statsobligationer, 
realkreditobligationer og virksomhedsobligationer (både ’investment grade’ og ’high yield’), og på forskellige 
geografiske regioner (herunder ’emerging markets’), brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte 
af forskellige værdipapirer. 
 
Risici knyttet til driften af fonden  
For at undgå fejl i driften af Værdipapirfonden Lokalinvest er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer 
og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne. Der 
stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et 
ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast.  
 
Værdipapirfonden Lokalinvest er desuden underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision. Her er 
fokus på risici og kontroller i højsædet. 
 
På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og 
beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde 
af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt.  
 
Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, 
følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de 
nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr.  
 
Generelle risikofaktorer 
Enkeltlande 
Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der en risiko for, at det finansielle marked i 
det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil 
markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og 
rente, påvirke investeringernes værdi. 
 
Eksponering mod udlandet 
Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for 
den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være 
mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på 
selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. 
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Valuta 
Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre 
udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i 
valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller 
obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller 
obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor der systematisk kurssikres mod danske kroner, har 
en meget begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af afdelingens 
investeringsområde under den enkelte afdelingsberetning. 

 
Selskabsspecifikke forhold 
Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et 
afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, 
konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes 
indtjening. Værdien af afdelingen kan variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. 
Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. 
 
Sektorspecifikke forhold 
Ved investering i værdipapirer i en enkelt sektor, f.eks. finanssektoren, ligger der en risiko for, at den 
pågældende sektor kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som ikke rammer 
andre sektorer. Desuden vil konkurrencemæssige og sektorspecifikke økonomiske forhold kunne påvirke 
investeringernes værdi. 
 
Emerging markets 
Begrebet ”emerging markets” omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og 
Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre 
finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkedet, som er under 
udvikling. Investeringer i emerging markets er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de 
udviklede markeder.  
 
Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for 
økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden 
over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er 
ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn 
til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være 
faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være 
mere vedvarende. 
 
Særlige risici ved blandede afdelinger 
Ved investering i blandede afdelinger får man som investor eksponering mod de risici, der knytter sig til både 
obligations- og aktiemarkedet. Se nedenfor. 
 
Særlige risici ved aktieinvestering 
Udsving på aktiemarkedet 
Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på 
selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, 
regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. 
 
Risikovillig kapital 
Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. 
udvikling af nye produkter. Enkelte afdelingers formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt 
eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere.  
De afdelingsspecifikke risici, der knytter sig til hver enkel afdeling, kan læses under hver afdelings beretning.  
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Særlige risici ved obligationsinvesteringer 
Obligationsmarkedet 
Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke 
værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, 
herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. 
 
Renterisiko 
Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. 
Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig 
med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde 
kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på de obligationer, der investeres i. Jo lavere 
varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. 
 
Kreditrisiko 
Inden for forskellige obligationstyper – statsobligationer, realkreditobligationer, Emerging Markets-
obligationer, kreditobligationer osv. – er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle 
værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i 
obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating 
og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem 
kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. 
Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen.  
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Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv 
 
Bestyrelse, Sparinvest S.A. 
 
Jørgen Søgaard-Andersen, formand 
 
Direktør for:  
Sparinvest Holdings SE 
 
Formand for bestyrelsen for: 
Sparinvest S.A.  
 
Medlem af bestyrelsen for: 
Sparinvest S.A. 
Kapitalforeningen Sparinvest 
Kapitalforeningen Sparinvest II 
Sparinvest Investment Solutions A/S 
Garanti Invest A/S 
 
 
Steen Foldberg Jensen, direktør 
 
Direktør for:  
BetterBoard S.à.r.l. 
 
Formand for bestyrelsen for: 
FundRock Distribution S.A. 
 
Medlem af bestyrelsen for: 
Sparinvest S.A. 
Imperium Family Office 
 
 
Michaela Winther, direktør 
 
Direktør for: 
Norland S.à.r.l.  
D8W Advisory S.à.r.l. 
Norland Holding ApS 
Norland ApS 
 
Formand for bestyrelsen for: 
InvestIn SICAV, Luxembourg 
InvestIn SICAV-RAIF, Luxembourg 
Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S 
 
Medlem af bestyrelsen for: 
Sparinvest S.A. 
Nykredit Alpha SICAV RAIF, Luxembourg 
MichelleKristensen ApS 
 
Partner i: 
MichelleKristensen ApS, ejer 33,33% 
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Direktion, Sparinvest S.A. 
 
Dirk Schulze, Managing Director 
 
Direktør for: 
Sparinvest S.A., herunder ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg 
 
 
Astrid Siegrid Preusse, direktør  
 
Direktør for: 
Sparinvest S.A., herunder ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg 
 
 
Morten Skipper, Managing Director 
 
Direktør for: 
Sparinvest S.A., herunder ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg 
Bønnerup Trading ApS 
 
  

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest

21



 

  

Samfundsansvar (ansvarlig investering) 
Fonden tager hensyn til miljø, klima, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og antikorruption, social 
ansvarlighed og god selskabsledelse, når den udvælger sine investeringer. 
 
Værdipapirfonden bliver administreret af Sparinvest S.A., der indgår i Nykredit-koncernen. Administrationen 
foregår inden for rammerne af Nykredit-koncernens politik for samfundsmæssigt ansvar. Værdipapirfonden 
har formuleret en politik for bæredygtige investeringer – i samarbejde med Nykredit-koncernen. Politikken 
findes som en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, der kan findes via hjemmesiden 
https://lokalformueinvest.dk/#dokumenter 
 
Rapportering  
Sparekassen Kronjylland rapporterer mindst en gang årligt til Sparinvest om retningslinjerne for ansvarlig 
investering, således at Sparinvest kan sikre, at disse efterleves i porteføljeforvaltningen.  
 
Udlodning af udbytte 
Afdeling Udbyttebeløb i kr. 

pr. andel 
Kapitalindkomst Aktieindkomst Selskabsindkomst 

SparKron Stabil KL 3,40 3,40 0,00 0,00 

SparKron Moderat KL 5,70 5,70 0,00 0,00 

SparKron Vækst KL 8,10 0,00 8,10 8,10 

SparKron Offensiv KL 10,10 0,00 10,10 10,10 

SparKron Invest Maksimum KL 0,90 0,00 0,90 0,90 
Udlodningen af udbytte til investorerne bliver opgjort efter retningslinjerne i skattelovgivningen og skal 
godkendes af generalforsamlingen. 
 
Øvrige forhold 
Der er efter årets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt ville kunne påvirke den danske 
UCITS’ afdelingers aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet for 2021. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Der har ikke været usædvanlige forhold, som har indvirkning på indregning og måling i balance og 
resultatopgørelse. 
 
Der har ikke været betydelige hændelser, som har indflydelse på balance og resultatopgørelse. 
 
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling i balance og resultatopgørelse. 
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ÅRSREGNSKAB FOR AFDELINGER 

 
Afdelinger 
 

24 Sparkron Invest Maksimum Invest KL 

28 Sparkron Invest Moderat KL 

32 Sparkron Invest Offensiv KL 

36 Sparkron Invest Stabil KL 

40 Sparkron Invest Vækst KL 
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SparKron Invest Maksimum KL 
Afdelingsberetning for regnskabsåret 2021

Afdelingsprofil
ConceptsStartdato 15-12-2021

Investeringskoncept Blandet
Valuta DKK
Udbyttetype Udbyttebetalende
SFDR artikel Artikel 8
Benchmark SparKron Maksimum Index

Afdelingsberetning
Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede 
af udviklingen i afdelingen.

Afdelingens Investeringsområde
Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er 
omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen kan også investere direkte i enten aktier eller obligationer, dog 
kun i begrænset omfang, og kun når en eksponering ikke kan opnås via ovenstående afdelinger. Afdelingen investerer i 
en diversificeret portefølje af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en høj risikovillighed. Afdelingen 
har som udgangspunkt en fordeling på 85% aktier og 15% obligationer. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen 
afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Udvikling i 2021
Afkastet findes meget tilfredsstillende i forhold til benchmark. 

Fondskode DK0061681160
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Resultatopgørelse

2021 *

Note i 1.000 kr.

1 Kursgevinster & -tab

Kapitalandele 194

Valutakonti 1

I alt kursgevinster & -tab 195

30
I alt nettoindtægter 195

2 Administrationsomkostninger -33

Resultat før skat 162

Årets nettoresultat 162

Perioden dækker 15-12-2021 - 31-12-2021

Balance

2021 *

Note i 1.000 kr.

Aktiver

Likvide midler

Indestående i depotselskab 251

Likvider 251

3 Kapitalandele
Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og 
kapitalforeninger

519

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

5.111

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

4.309

Kapitalandele 9.939

Aktiver 10.190

Passiver
N5 Investorernes formue 10.161
42

Anden gæld

Skyldige omkostninger 29

Anden gæld 29

Passiver 10.190

4 Overskudsdisponering

Foreslået udlodning 89

Overført til udlodning næste år 3

Overført til formuen 70

I alt disponibelt 162

SparKron Invest Maksimum KL 
Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest

25



SparKron Invest Maksimum KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
Noter

2021 *
Note i 1.000 kr.

1 Kursgevinster & -tab

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 13

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 67

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

114

I alt kapitalandele 194

Bruttohandelsomkostninger -1
Dækket af emissions- og 
indløsningsindtægter 1

I alt handelsomkostninger 0
92.847I alt kursgevinster & -tab 195

2 Administrationomkostninger

Administration -29

Investeringsforvaltning -2
Distribution, markedsføring og 
formidling -2

I alt 
administrationsomkostninger -33

2021 *
i 1.000 kr.

4 Til rådighed for udlodning

Udlodning overført fra sidste år 0

Renter og udbytter 0

Andre indtægter 0

Skat 0

Kursgevinst til udlodning 126

Udlodningsregulering af indkomst 0

I alt Indkomst 126
Administrationsomkostninger til 
modregning -33

Udlodningsregulering - 
administrationsomkostninger -1

I alt 
administrationsomkostninger -34

I alt til rådighed for udlodning 
brutto 92

Administrationsomkostninger, 
som ikke kan fratrækkes 0

Frivillig udlodning 0
I alt til rådighed for udlodning 
netto 92

2021
Note i pct

3 Fordelinger

Segmentfordeling

Exchange Traded Fund 50,30

Aktier - Index Passive 24,22

Aktieinv. udstedt i danske fonde 13,17

Aktier - Value Active Global 4,37

Obligationer - Short Term 2,45

Øvrige 5,50

Geografisk fordeling

Danmark 47,51

Storbritannien 44,10

Nordeuropa 6,19

Øvrige 2,19
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SparKron Invest Maksimum KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000 stk. 
2021 * 

i 1.000 kr.
5 Investorernes formue

Emissioner i perioden 100 9.992

Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 7

Overført til udlodning næste år 0 3

Foreslået udlodning 0 89

Overførsel af årets resultat 0 70

Investorernes formue (ultimo) 100 10.161

2021 *

1,
0

Årets afkast i % 1,69

2,
0

Benchmarkafkast i % 0,54

3,
0

Indre værdi pr. andel 101,69

4,
0

Årets nettoresultat i 1.000 kr. 162

5,
0

Årets udlodning pr. andel i kr. 0,90

6,
0

Cirkulerende beviser i 1.000 stk. 100

7,
0

Investorernes formue i 1.000 kr. 10.161

8,
0

Årlige omk. i % af gns. formue 0,34

1
0,

ÅOP 8,49

1
5

 - Indirekte handelsomkostninger i % 0,00

T
ot
al

2021 *

Finansielle instrumenter i 1.000 kr. Andel i pct.

Børsnoterede finansielle instrumenter 5.630 55,4

Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0
Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges 
noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0

Øvrige finansielle instrumenter 4.309 42,4

Finansielle instrumenter i alt 9.939 97,8

Andre aktiver / Anden gæld 222 2,2

I alt 10.161 100,0

Noterede aktier, noterede obligationer, noterede afledte finansielle instrumenter og investeringsbeviser m.v. er ikke specificeret i årsrapporten, 
idet beholdningslisten kan findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet.
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SparKron Invest Moderat KL 
Afdelingsberetning for regnskabsåret 2021

Afdelingsprofil
ConceptsStartdato 03-04-2017

Investeringskoncept Blandet
Valuta DKK
Udbyttetype Udbyttebetalende
SFDR artikel Artikel 8
Benchmark SparKron Moderat Index

Afdelingsberetning
Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede 
af udviklingen i afdelingen.

Afdelingens Investeringsområde
Afdelingen egner sig til investorer med en lang tidshorisont/lav risikovillighed eller en mellem tidshorisont/mellem 
risikovillighed eller en kort tidshorisont/høj risikovillighed. Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske
UCITS og investeringsinstitutter, som er omfattet af Lov om investeringsforeninger § 143. Afdelingen sigter mod som
udgangspunkt at have følgende fordeling mellem de overordnede aktivklasser: 15-45% i globale aktier og 55-85% i
globale obligationer, øvrige værdipapirer og kontanter. Afdelingens målsætning er at optimere forholdet mellem
forventet afkast og risiko, således at investor kan forvente en langsigtet stabil kursudvikling. Afdelingens
sammenligningsindeks er sammensat af aktieindekset MSCI ACWI Net Total Return Index samt 5 gængse
obligationsindeks, således at afdelingens strategiske sammensætning spejles bedst muligt. Afdelingen kan sætte
investeringerne skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer.

Udvikling i 2021
Afkastet findes meget tilfredsstillende i forhold til benchmark. 

Fondskode DK0060776177
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Resultatopgørelse

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Renteindtægter 1.587 694

Renteudgifter -190 -112

Udbytter 32.471 41.809

I alt renter & udbytter 33.868 42.391

2 Kursgevinster & -tab

Obligationer -2.399 -1.071

Kapitalandele 154.909 -11.008

Valutakonti 71 206

Handelsomkostninger -23 -262

I alt kursgevinster & -tab 152.558 -12.135

76
I alt nettoindtægter 186.426 30.256

3 Administrationsomkostninger -16.799 -13.735

Resultat før skat 169.627 16.521

Årets nettoresultat 169.627 16.521

Balance

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Aktiver

Likvide midler

Indestående i depotselskab 0 1.422
Indestående i andre 
pengeinstitutter 43.932 25.379

Likvider 43.932 26.801

4 Obligationer
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 226.506 129.471

Obligationer 226.506 129.471

Kapitalandele
Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og 
kapitalforeninger

143.791 1.482.353

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

455.399 421.955

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

1.547.366 0

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

40.253 0

Kapitalandele 2.186.809 1.904.308

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytte 
m.m. 0 968

Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 906 2.528

Andre aktiver 906 3.496

Aktiver 2.458.153 2.064.076

Passiver
N6 Investorernes formue 2.454.725 2.061.357
95

Anden gæld

Skyldige omkostninger 3.420 2.719

Lån 8 0

Anden gæld 3.428 2.719

Passiver 2.458.153 2.064.076

5 Overskudsdisponering

Foreslået udlodning 128.274 0

Overført til udlodning næste år 286 1.349

Overført til formuen 41.067 15.172

I alt disponibelt 169.627 16.521

SparKron Invest Moderat KL 
Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
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SparKron Invest Moderat KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
Noter

2021 2020
Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Indestående i depotselskab 1 2
Noterede obligationer fra danske 
udstedere 1.586 692

I alt renteindtægter 1.587 694

Øvrige renteudgifter -190 -112

I alt renteudgifter -190 -112

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 1.502 41.108

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 30.420 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

549 701

I alt udbytter 32.471 41.809

2 Kursgevinster & -tab

Noterede obligationer fra danske 
udstedere -2.399 -1.071

I alt obligationer -2.399 -1.071

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 10.875 -30.190

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 68.719 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

73.798 19.182

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

1.517 0

I alt kapitalandele 154.909 -11.008

Bruttohandelsomkostninger -26 -504
Dækket af emissions- og 
indløsningsindtægter 3 242

I alt handelsomkostninger -23 -262
23.494.040 18.656.601I alt kursgevinster & -tab 152.558 -12.135

3 Administrationomkostninger

Administration -1.126 -1.059

Investeringsforvaltning -5.612 -4.557
Distribution, markedsføring og 
formidling -10.061 -8.119

I alt 
administrationsomkostninger -16.799 -13.735

2021 2020
i 1.000 kr. i 1.000 kr.

5 Til rådighed for udlodning

Udlodning overført fra sidste år 1.349 571

Renter og udbytter 34.058 45.026

Andre indtægter 0 0

Skat 0 0

Kursgevinst til udlodning 102.017 -29.157

Udlodningsregulering af indkomst 8.871 -537

I alt Indkomst 146.295 15.904
Administrationsomkostninger til 
modregning -16.799 -13.735

Udlodningsregulering - 
administrationsomkostninger -936 -820

I alt 
administrationsomkostninger -17.735 -14.556

I alt til rådighed for udlodning 
brutto 128.560 1.349

Administrationsomkostninger, 
som ikke kan fratrækkes 0 0

Frivillig udlodning 0 0
I alt til rådighed for udlodning 
netto 128.560 1.349

2021 2020
Note i pct i pct

4 Fordelinger

Segmentfordeling

Exchange Traded Fund 23,62 24,85

Obligationer - Short Term 12,98 15,59

Obl.investeringer udstedt i danske 
fonde

12,27 9,58

Aktier - Index Passive 10,15 2,37

Virksomhedsobligationer 9,22 6,33

Øvrige 31,76 41,28

Geografisk fordeling

Danmark 78,12 78,24

Storbritannien 12,17 13,18

Nordeuropa 8,02 7,29

Øvrige 1,69 1,29

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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SparKron Invest Moderat KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000 stk. 
2021 

i 1.000 kr.

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000  stk.
2020

 i 1.000 kr.
6 Investorernes formue

Investorernes formue (primo) 20.398 2.061.357 16.838 1.766.312

Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/12 0 0 0 -74.085

Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 0 0 0 -2.112

Emissioner i perioden 2.106 223.366 3.680 365.748

Indløsninger i perioden 0 0 -120 -11.363

Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 376 0 336

Overført til udlodning næste år 0 286 0 1.349

Foreslået udlodning 0 128.274 0 0

Overførsel af årets resultat 0 41.067 0 15.172

Investorernes formue (ultimo) 22.504 2.454.725 20.398 2.061.357

2021 2020 2019 2018 2017 *

5,
0

Årets afkast i % 7,94 0,48 9,78 -4,06 1,29

1
0,

Benchmarkafkast i % 6,32 3,43 9,95 -2,46 1,07

1
5,

Indre værdi pr. andel 109,08 101,06 104,90 97,18 101,29

2
0,

Årets nettoresultat i 1.000 kr. 169.627 16.521 139.967 -55.696 11.535

2
5,

Årets udlodning pr. andel i kr. 5,70 0,00 4,40 1,70 0,00

3
0,

Cirkulerende beviser i 1.000 stk. 22.504 20.398 16.838 14.290 11.711

3
5,

Investorernes formue i 1.000 kr. 2.454.725 2.061.357 1.766.312 1.388.669 1.186.217

4
0,

Årlige omk. i % af gns. formue 0,75 0,75 0,78 0,78 0,82

5
0,

ÅOP 1,33 0,76 1,46 1,44 1,52

1
8

 - Indirekte handelsomkostninger i % 0,01 0,01 0,04 0,01

1
7,

Sharpe Ratio Benchmark 0,82

1
8,

Sharpe Ratio Afdeling 0,60

1
9,

Volatilitet Benchmark i % 5,05

2
0,

Volatilitet Afdeling i % 5,71

T
ot
al

Perioden omfatter 03-04-2017 - 31-12-2017

2021 2020

Finansielle instrumenter i 1.000 kr. Andel i pct. i 1.000 kr. Andel i pct.

Børsnoterede finansielle instrumenter 825.696 33,6 2.033.779 98,7

Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0
Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges 
noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0

Øvrige finansielle instrumenter 1.587.619 64,7 0 0,0

Finansielle instrumenter i alt 2.413.315 98,3 2.033.779 98,7

Andre aktiver / Anden gæld 41.410 1,7 27.578 1,3

I alt 2.454.725 100,0 2.061.357 100,0

Noterede aktier, noterede obligationer, noterede afledte finansielle instrumenter og investeringsbeviser m.v. er ikke specificeret i årsrapporten, 
idet beholdningslisten kan findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet.

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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SparKron Invest Offensiv KL 
Afdelingsberetning for regnskabsåret 2021

Afdelingsprofil
ConceptsStartdato 03-04-2017

Investeringskoncept Blandet
Valuta DKK
Udbyttetype Udbyttebetalende
SFDR artikel Artikel 8
Benchmark SparKron Offensiv Index

Afdelingsberetning
Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede 
af udviklingen i afdelingen.

Afdelingens Investeringsområde
Afdelingen egner sig til investorer med en lang tidshorisont/høj risikovillighed. Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i
afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, som er omfattet af Lov om investeringsforeninger § 143. Afdelingen
sigter mod som udgangspunkt at have følgende fordeling mellem de overordnede aktivklasser: 55-85% i globale aktier
og 15-45% i globale obligationer, øvrige værdipapirer og kontanter. Afdelingens målsætning er at optimere forholdet
mellem forventet afkast og risiko, således at investor kan forvente en langsigtet stabil kursudvikling. Afdelingens
sammenligningsindeks er sammensat af aktieindekset MSCI ACWI Net Total Return Index samt 5 gængse
obligationsindeks, således at afdelingens strategiske sammensætning spejles bedst muligt. Afdelingen kan sætte
investeringerne skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer.

Udvikling i 2021
Afkastet findes meget tilfredsstillende i forhold til benchmark. 

Fondskode DK0060776250

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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Resultatopgørelse

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Renteindtægter 371 186

Renteudgifter -134 -48

Udbytter 18.278 26.380

I alt renter & udbytter 18.515 26.518

2 Kursgevinster & -tab

Obligationer -568 -288

Kapitalandele 182.269 1.253

Valutakonti 44 64

Handelsomkostninger -40 -75

I alt kursgevinster & -tab 181.706 954

75
I alt nettoindtægter 200.221 27.472

3 Administrationsomkostninger -11.172 -7.305

Resultat før skat 189.049 20.168

Årets nettoresultat 189.048 20.168

Balance

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Aktiver

Likvide midler

Indestående i depotselskab 1 311
Indestående i andre 
pengeinstitutter 29.559 12.962

Likvider 29.560 13.273

4 Obligationer
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 71.843 19.069

Obligationer 71.843 19.069

Kapitalandele
Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og 
kapitalforeninger

233.162 622.848

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

348.694 204.391

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

677.160 0

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

21.960 0

Kapitalandele 1.280.976 827.239

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytte 
m.m. 0 143

Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 5.391 8.513

Andre aktiver 5.391 8.656

Aktiver 1.387.770 868.236

Passiver
N6 Investorernes formue 1.385.527 866.870
94

Anden gæld

Skyldige omkostninger 2.243 1.366

Anden gæld 2.243 1.366

Passiver 1.387.770 868.236

5 Overskudsdisponering

Foreslået udlodning 110.293 1.626

Overført til udlodning næste år 187 732

Overført til formuen 78.568 17.810

I alt disponibelt 189.048 20.168

SparKron Invest Offensiv KL 
Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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SparKron Invest Offensiv KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
Noter

2021 2020
Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Noterede obligationer fra danske 
udstedere 371 186

I alt renteindtægter 371 186

Øvrige renteudgifter -134 -48

I alt renteudgifter -134 -48

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 5.626 26.208

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 12.517 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

135 172

I alt udbytter 18.278 26.380

2 Kursgevinster & -tab

Noterede obligationer fra danske 
udstedere -568 -288

I alt obligationer -568 -288

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 27.512 -6.956

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 81.731 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

72.199 8.209

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

827 0

I alt kapitalandele 182.269 1.253

Bruttohandelsomkostninger -80 -312
Dækket af emissions- og 
indløsningsindtægter 40 237

I alt handelsomkostninger -40 -75
13.662.462 7.829.391I alt kursgevinster & -tab 181.706 954

3 Administrationomkostninger

Administration -816 -598

Investeringsforvaltning -4.924 -3.198
Distribution, markedsføring og 
formidling -5.432 -3.509

I alt 
administrationsomkostninger -11.172 -7.305

2021 2020
i 1.000 kr. i 1.000 kr.

5 Til rådighed for udlodning

Udlodning overført fra sidste år 732 8

Renter og udbytter 18.649 30.343

Andre indtægter 0 0

Skat 0 0

Kursgevinst til udlodning 84.369 -19.937

Udlodningsregulering af indkomst 19.787 -136

I alt Indkomst 123.538 10.278
Administrationsomkostninger til 
modregning -11.172 -7.305

Udlodningsregulering - 
administrationsomkostninger -1.886 -615

I alt 
administrationsomkostninger -13.057 -7.920

I alt til rådighed for udlodning 
brutto 110.480 2.358

Administrationsomkostninger, 
som ikke kan fratrækkes 0 0

Frivillig udlodning 0 0
I alt til rådighed for udlodning 
netto 110.480 2.358

2021 2020
Note i pct i pct

4 Fordelinger

Segmentfordeling

Aktier - Index Passive 33,94 30,92

Exchange Traded Fund 27,32 25,34

Aktieinv. udstedt i danske fonde 12,68 19,12

Virksomhedsobligationer 5,18 2,22

Obl.investeringer udstedt i danske 
fonde

4,56 4,40

Øvrige 16,32 17,99

Geografisk fordeling

Danmark 70,89 74,07

Storbritannien 21,48 18,75

Nordeuropa 5,27 4,83

Øvrige 2,36 2,36

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest

34



SparKron Invest Offensiv KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000 stk. 
2021 

i 1.000 kr.

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000  stk.
2020

 i 1.000 kr.
6 Investorernes formue

Investorernes formue (primo) 8.132 866.870 6.133 688.168

Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/12 0 -1.626 0 -44.774

Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 0 0 0 -402

Emissioner i perioden 2.788 330.834 1.998 203.644

Indløsninger i perioden 0 0 0 -7

Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 423 0 73

Regulering af udlodning ved emis/indl i året 0 -22 0 0

Overført til udlodning næste år 0 187 0 732

Foreslået udlodning 0 110.293 0 1.626

Overførsel af årets resultat 0 78.568 0 17.810

Investorernes formue (ultimo) 10.920 1.385.527 8.132 866.870

2021 2020 2019 2018 2017 *

5,
0

Årets afkast i % 19,24 1,38 19,63 -6,17 2,12

1
0,

Benchmarkafkast i % 16,89 4,66 19,52 -4,55 1,49

1
5,

Indre værdi pr. andel 126,88 106,60 112,20 95,82 102,12

2
0,

Årets nettoresultat i 1.000 kr. 189.048 20.168 103.136 -32.535 8.458

2
5,

Årets udlodning pr. andel i kr. 10,10 0,20 7,30 2,20 0,00

3
0,

Cirkulerende beviser i 1.000 stk. 10.920 8.132 6.133 5.206 4.512

3
5,

Investorernes formue i 1.000 kr. 1.385.527 866.870 688.168 498.885 460.809

4
0,

Årlige omk. i % af gns. formue 1,02 1,02 1,04 1,06 1,08

5
0,

ÅOP 1,58 1,03 1,83 1,84 1,94

1
8

 - Indirekte handelsomkostninger i % 0,01 0,00 0,02 0,02

1
7,

Sharpe Ratio Benchmark 0,79

1
8,

Sharpe Ratio Afdeling 0,70

1
9,

Volatilitet Benchmark i % 9,99

2
0,

Volatilitet Afdeling i % 10,42

T
ot
al

Perioden omfatter 03-04-2017 - 31-12-2017

2021 2020

Finansielle instrumenter i 1.000 kr. Andel i pct. i 1.000 kr. Andel i pct.

Børsnoterede finansielle instrumenter 653.699 47,2 846.308 97,6

Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0
Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges 
noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0

Øvrige finansielle instrumenter 699.120 50,5 0 0,0

Finansielle instrumenter i alt 1.352.819 97,6 846.308 97,6

Andre aktiver / Anden gæld 32.708 2,4 20.563 2,4

I alt 1.385.527 100,0 866.870 100,0

Noterede aktier, noterede obligationer, noterede afledte finansielle instrumenter og investeringsbeviser m.v. er ikke specificeret i årsrapporten, 
idet beholdningslisten kan findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet.

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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SparKron Invest Stabil KL 
Afdelingsberetning for regnskabsåret 2021

Afdelingsprofil
ConceptsStartdato 03-04-2017

Investeringskoncept Blandet
Valuta DKK
Udbyttetype Udbyttebetalende
SFDR artikel Artikel 8
Benchmark SparKron Stabil Index

Afdelingsberetning
Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede 
af udviklingen i afdelingen.

Afdelingens Investeringsområde
Afdelingen egner sig til investorer med en mellem tidshorisont/ lav risikovillighed eller kort tidshorisont/mellem 
risikovillighed. Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, som er 
omfattet af Lov om investeringsforeninger § 143. Afdelingen sigter mod som udgangspunkt at have følgende fordeling 
mellem de overordnede aktivklasser: 0-30% i globale aktier og 70-100% i globale obligationer, øvrige værdipapirer og 
kontanter. Afdelingens målsætning er at optimere forholdet mellem forventet afkast og risiko, således at investor kan
forvente en langsigtet stabil kursudvikling. Afdelingens sammenligningsindeks er sammensat af aktieindekset MSCI ACWI 
Net Total Return Index samt 5 gængse obligationsindeks, således at afdelingens strategiske sammensætning spejles 
bedst muligt. Afdelingen kan sætte investeringerne skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer. 

Udvikling i 2021
Afkastet findes meget tilfredsstillende i forhold til benchmark. 

Fondskode DK0060775955

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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Resultatopgørelse

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Renteindtægter 730 555

Renteudgifter -57 -67

Udbytter 16.814 15.996

I alt renter & udbytter 17.487 16.484

2 Kursgevinster & -tab

Obligationer -1.079 -859

Kapitalandele 38.436 -4.023

Valutakonti 23 49

Handelsomkostninger -26 -101

I alt kursgevinster & -tab 37.353 -4.934

76
I alt nettoindtægter 54.840 11.550

3 Administrationsomkostninger -7.612 -6.889

Resultat før skat 47.228 4.660

Årets nettoresultat 47.229 4.660

Balance

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Aktiver

Likvide midler

Indestående i depotselskab 2 0
Indestående i andre 
pengeinstitutter 2.243 9.920

Likvider 2.245 9.920

4 Obligationer
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 21.952 110.904

Obligationer 21.952 110.904

Kapitalandele
Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og 
kapitalforeninger

174.134 917.569

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

178.021 212.186

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

818.759 0

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

20.565 0

Kapitalandele 1.191.479 1.129.755

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytte 
m.m. 0 830

Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 87 1.504

Andre aktiver 87 2.334

Aktiver 1.215.763 1.252.912

Passiver
N6 Investorernes formue 1.214.299 1.251.438
95

Anden gæld

Skyldige omkostninger 1.464 1.421

Lån 0 53

Anden gæld 1.464 1.474

Passiver 1.215.763 1.252.912

5 Overskudsdisponering

Foreslået udlodning 39.711 0

Overført til udlodning næste år 1.092 0

Overført til formuen 6.426 4.660

I alt disponibelt 47.229 4.660

SparKron Invest Stabil KL 
Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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SparKron Invest Stabil KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
Noter

2021 2020
Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Indestående i depotselskab 0 1
Noterede obligationer fra danske 
udstedere 730 554

I alt renteindtægter 730 555

Øvrige renteudgifter -57 -67

I alt renteudgifter -57 -67

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 734 15.409

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 15.606 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

474 587

I alt udbytter 16.814 15.996

2 Kursgevinster & -tab

Noterede obligationer fra danske 
udstedere -1.079 -859

I alt obligationer -1.079 -859

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 4.368 -9.231

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 12.367 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

20.926 5.208

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

775 0

I alt kapitalandele 38.436 -4.023

Bruttohandelsomkostninger -29 -164
Dækket af emissions- og 
indløsningsindtægter 3 62

I alt handelsomkostninger -26 -102
11.378.244 11.305.789I alt kursgevinster & -tab 37.353 -4.934

3 Administrationomkostninger

Administration -778 -740

Investeringsforvaltning -1.878 -1.686
Distribution, markedsføring og 
formidling -4.956 -4.463

I alt 
administrationsomkostninger -7.612 -6.889

2021 2020
i 1.000 kr. i 1.000 kr.

5 Til rådighed for udlodning

Udlodning overført fra sidste år 0 770

Renter og udbytter 17.544 17.724

Andre indtægter 0 0

Skat 0 0

Kursgevinst til udlodning 33.224 -14.026

Udlodningsregulering af indkomst -2.709 -300

I alt Indkomst 48.059 4.168
Administrationsomkostninger til 
modregning -7.612 -6.889

Udlodningsregulering - 
administrationsomkostninger 356 -337

I alt 
administrationsomkostninger -7.257 -7.226

I alt til rådighed for udlodning 
brutto 40.803 -3.058

Administrationsomkostninger, 
som ikke kan fratrækkes 0 3.058

Frivillig udlodning 0 0
I alt til rådighed for udlodning 
netto 40.803 0

2021 2020
Note i pct i pct

4 Fordelinger

Segmentfordeling

Obligationer - Short Term 24,04 23,57

Exchange Traded Fund 21,53 22,37

Obl.investeringer udstedt i danske 
fonde

16,90 11,55

Kreditobligationer - Value 
Investment Grade

11,15 10,89

Obligationer - Medium Term 8,34 8,31

Øvrige 18,04 23,31

Geografisk fordeling

Danmark 83,57 82,25

Nordeuropa 10,13 9,25

Storbritannien 6,23 7,70

Øvrige 0,07 0,80

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest
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SparKron Invest Stabil KL 
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000 stk. 
2021 

i 1.000 kr.

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000  stk.
2020

 i 1.000 kr.
6 Investorernes formue

Investorernes formue (primo) 12.500 1.251.438 10.450 1.072.414

Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/12 0 0 0 -28.216

Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 0 0 0 -473

Emissioner i perioden 65 6.541 2.160 212.927

Indløsninger i perioden -885 -91.073 -110 -10.185

Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 163 0 310

Overført til udlodning næste år 0 1.092 0 0

Foreslået udlodning 0 39.711 0 0

Overførsel af årets resultat 0 6.426 0 4.660

Investorernes formue (ultimo) 11.680 1.214.299 12.500 1.251.438

2021 2020 2019 2018 2017 *

5,
0

Årets afkast i % 3,85 0,16 6,55 -2,76 0,95

1
0,

Benchmarkafkast i % 2,59 2,60 6,41 -1,79 0,87

1
5,

Indre værdi pr. andel 103,97 100,12 102,62 98,16 100,95

2
0,

Årets nettoresultat i 1.000 kr. 47.229 4.660 57.015 -23.184 4.833

2
5,

Årets udlodning pr. andel i kr. 3,40 0,00 2,70 1,90 0,00

3
0,

Cirkulerende beviser i 1.000 stk. 11.680 12.500 10.450 8.480 7.667

3
5,

Investorernes formue i 1.000 kr. 1.214.299 1.251.438 1.072.414 832.419 773.941

4
0,

Årlige omk. i % af gns. formue 0,61 0,61 0,63 0,64 0,71

5
0,

ÅOP 1,24 0,62 1,24 1,22 1,33

1
8

 - Indirekte handelsomkostninger i % 0,01 0,01 0,04 0,01

1
7,

Sharpe Ratio Benchmark 0,76

1
8,

Sharpe Ratio Afdeling 0,54

1
9,

Volatilitet Benchmark i % 3,40

2
0,

Volatilitet Afdeling i % 3,85

T
ot
al

Perioden omfatter 03-04-2017 - 31-12-2017

2021 2020

Finansielle instrumenter i 1.000 kr. Andel i pct. i 1.000 kr. Andel i pct.

Børsnoterede finansielle instrumenter 374.107 30,8 1.240.659 99,1

Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0
Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges 
noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0

Øvrige finansielle instrumenter 839.324 69,1 0 0,0

Finansielle instrumenter i alt 1.213.431 99,9 1.240.659 99,1

Andre aktiver / Anden gæld 868 0,1 10.780 0,9

I alt 1.214.299 100,0 1.251.438 100,0

Noterede aktier, noterede obligationer, noterede afledte finansielle instrumenter og investeringsbeviser m.v. er ikke specificeret i årsrapporten, 
idet beholdningslisten kan findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet.
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SparKron Invest Vækst KL
Afdelingsberetning for regnskabsåret 2021

Afdelingsprofil
ConceptsStartdato 03-04-2017

Investeringskoncept Blandet
Valuta DKK
Udbyttetype Udbyttebetalende
SFDR artikel Artikel 8
Benchmark Sparkron Vækst Index

Afdelingsberetning
Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med årsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede 
af udviklingen i afdelingen.

Afdelingens Investeringsområde
Afdelingen egner sig til investorer med en lang tidshorisont/ mellem risikovillighed eller en mellem tidshorisont/høj
risikovillighed. Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, som er 
omfattet af Lov om investeringsforeninger § 143. Afdelingen sigter mod som udgangspunkt at have følgende fordeling
mellem de overordnede aktivklasser: 35-65% i globale aktier og 35-65% i globale obligationer, øvrige værdipapirer og
kontanter. Afdelingens målsætning er at optimere forholdet mellem forventet afkast og risiko, således at investor kan
forvente en langsigtet stabil kursudvikling. Afdelingens sammenligningsindeks er sammensat af aktieindekset MSCI ACWI 
Net Total Return Index samt 5 gængse obligationsindeks, således at afdelingens strategiske sammensætning spejles
bedst muligt. Afdelingen kan sætte investeringerne skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer.

Udvikling i 2021
Afkastet findes meget tilfredsstillende i forhold til benchmark. 

Fondskode DK0060776094
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Resultatopgørelse

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Renteindtægter 1.529 619

Renteudgifter -274 -103

Udbytter 33.441 54.488

I alt renter & udbytter 34.696 55.004

2 Kursgevinster & -tab

Obligationer -2.325 -956

Kapitalandele 278.966 -14.245

Valutakonti 67 278

Handelsomkostninger -64 -316

I alt kursgevinster & -tab 276.642 -15.239

76
I alt nettoindtægter 311.338 39.765

3 Administrationsomkostninger -20.122 -14.522

Resultat før skat 291.216 25.243

Årets nettoresultat 291.218 25.243

Balance

2021 2020

Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Aktiver

Likvide midler
Indestående i andre 
pengeinstitutter 127.209 16.791

Likvider 127.209 16.791

4 Obligationer
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 247.461 108.896

Obligationer 247.461 108.896

Kapitalandele
Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og 
kapitalforeninger

167.745 1.303.014

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

666.634 548.169

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

1.580.690 0

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

45.075 0

Kapitalandele 2.460.144 1.851.183

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytte 
m.m. 0 814

Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 3.307 4.592

Andre aktiver 3.307 5.406

Aktiver 2.838.121 1.982.277

Passiver
N6 Investorernes formue 2.833.814 1.979.295
95

Anden gæld

Skyldige omkostninger 4.284 2.879

Lån 23 102

Anden gæld 4.307 2.981

Passiver 2.838.121 1.982.277

5 Overskudsdisponering

Foreslået udlodning 198.936 7.751

Overført til udlodning næste år 1.188 431

Overført til formuen 91.094 17.061

I alt disponibelt 291.218 25.243

SparKron Invest Vækst KL
Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
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SparKron Invest Vækst KL
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021
Noter

2021 2020
Note i 1.000 kr. i 1.000 kr.

1 Renter & udbytter

Indestående i depotselskab 0 1
Noterede obligationer fra danske 
udstedere 1.529 618

I alt renteindtægter 1.529 619

Øvrige renteudgifter -274 -103

I alt renteudgifter -274 -103

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 2.187 54.030

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 30.896 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

358 458

I alt udbytter 33.441 54.488

2 Kursgevinster & -tab

Noterede obligationer fra danske 
udstedere -2.325 -956

I alt obligationer -2.325 -956

Noterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 15.687 -42.953

Unoterede inv. beviser i andre 
danske inv. - og kapitalforeninger 134.907 0

Noterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

126.674 28.709

Unoterede inv. beviser i 
udenlandske inv. - og 
kapitalforeninger

1.698 0

I alt kapitalandele 278.966 -14.245

Bruttohandelsomkostninger -93 -734
Dækket af emissions- og 
indløsningsindtægter 29 418

I alt handelsomkostninger -64 -316
27.719.997 17.964.584I alt kursgevinster & -tab 276.642 -15.239

3 Administrationomkostninger

Administration -1.267 -1.064

Investeringsforvaltning -7.083 -5.063
Distribution, markedsføring og 
formidling -11.772 -8.395

I alt 
administrationsomkostninger -20.122 -14.522

2021 2020
i 1.000 kr. i 1.000 kr.

5 Til rådighed for udlodning

Udlodning overført fra sidste år 431 984

Renter og udbytter 34.972 61.142

Andre indtægter 0 0

Skat 0 0

Kursgevinst til udlodning 157.642 -38.023

Udlodningsregulering af indkomst 29.896 -425

I alt Indkomst 222.941 23.678
Administrationsomkostninger til 
modregning -20.122 -14.521

Udlodningsregulering - 
administrationsomkostninger -2.695 -974

I alt 
administrationsomkostninger -22.817 -15.495

I alt til rådighed for udlodning 
brutto 200.124 8.182

Administrationsomkostninger, 
som ikke kan fratrækkes 0 0

Frivillig udlodning 0 0
I alt til rådighed for udlodning 
netto 200.124 8.182

2021 2020
Note i pct i pct

4 Fordelinger

Segmentfordeling

Exchange Traded Fund 27,38 30,76

Aktier - Index Passive 17,76 3,56

Aktieinv. udstedt i danske fonde 11,97 25,83

Virksomhedsobligationer 8,73 5,54

Obl.investeringer udstedt i danske 
fonde

8,23 6,97

Øvrige 25,94 27,35

Geografisk fordeling

Danmark 70,43 71,38

Storbritannien 18,47 21,18

Nordeuropa 6,65 6,51

Øvrige 4,46 0,93
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SparKron Invest Vækst KL
Noter til resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2021

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000 stk. 
2021 

i 1.000 kr.

Cirkulerende 
beviser 

i 1.000  stk.
2020

 i 1.000 kr.
6 Investorernes formue

Investorernes formue (primo) 19.379 1.979.295 15.086 1.631.866

Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/12 0 -7.752 0 -104.092

Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 0 0 0 -3.899

Emissioner i perioden 5.181 570.404 4.293 430.023

Indløsninger i perioden 0 0 0 -9

Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 816 0 163

Regulering af udlodning ved emis/indl i året 0 -168 0 0

Overført til udlodning næste år 0 1.188 0 431

Foreslået udlodning 0 198.936 0 7.751

Overførsel af årets resultat 0 91.094 0 17.061

Investorernes formue (ultimo) 24.560 2.833.814 19.379 1.979.295

2021 2020 2019 2018 2017 *

5,
0

Årets afkast i % 13,40 0,69 14,39 -5,45 1,81

1
0,

Benchmarkafkast i % 11,48 4,23 14,73 -3,43 1,31

1
5,

Indre værdi pr. andel 115,38 102,14 108,17 96,07 101,81

2
0,

Årets nettoresultat i 1.000 kr. 291.218 25.243 183.188 -69.429 16.802

2
5,

Årets udlodning pr. andel i kr. 8,10 0,40 6,90 1,60 0,20

3
0,

Cirkulerende beviser i 1.000 stk. 24.560 19.379 15.086 12.725 11.073

3
5,

Investorernes formue i 1.000 kr. 2.833.814 1.979.295 1.631.866 1.222.416 1.127.282

4
0,

Årlige omk. i % af gns. formue 0,85 0,85 0,88 0,89 0,92

5
0,

ÅOP 1,36 0,87 1,62 1,62 1,72

1
8

 - Indirekte handelsomkostninger i % 0,01 0,00 0,03 0,01

1
7,

Sharpe Ratio Benchmark 0,82

1
8,

Sharpe Ratio Afdeling 0,63

1
9,

Volatilitet Benchmark i % 7,47

2
0,

Volatilitet Afdeling i % 8,21

T
ot
al

Perioden omfatter 03-04-2017 - 31-12-2017

2021 2020

Finansielle instrumenter i 1.000 kr. Andel i pct. i 1.000 kr. Andel i pct.

Børsnoterede finansielle instrumenter 1.081.840 38,2 1.960.079 99,0

Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0
Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges 
noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0

Øvrige finansielle instrumenter 1.625.765 57,4 0 0,0

Finansielle instrumenter i alt 2.707.605 95,5 1.960.079 99,0

Andre aktiver / Anden gæld 126.209 4,5 19.216 1,0

I alt 2.833.814 100,0 1.979.295 100,0

Noterede aktier, noterede obligationer, noterede afledte finansielle instrumenter og investeringsbeviser m.v. er ikke specificeret i årsrapporten, 
idet beholdningslisten kan findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet.
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FÆLLESNOTER 

 
Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskab for Værdipapirfonden Lokalinvest er aflagt i henhold til de regler, der gælder ifølge Lov om 
investeringsforeninger m.v. og regnskabsbekendtgørelsen for danske UCITS.  
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå afdelingen, og 
aktivets værdi kan opgøres pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
afdelingen, og værdien af forpligtelsen kan opgøres pålideligt. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser. Omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. 
 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen. Balanceposter i frem-
med valuta omregnes til valutakursen på balancedagen. 
 
Resultatopgørelsen 
Renter og udbytter 
Renteindtægter omfatter renter af obligationer og renter af indestående i vores depotselskab. Alle renter er 
periodiserede. Udbytter omfatter udbytte af aktier opbevaret i vores depotselskab, der er indtjent i året.  
 
Kursgevinster og kurstab  
I resultatopgørelsen medregnes såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på finansielle 
instrumenter og valutakonti. For finansielle instrumenter opgøres de realiserede kursgevinster/- tab som 
forskellen mellem salgsværdien eksklusiv salgsomkostninger og enten markedsværdien ved årets begyndelse 
eller anskaffelsesværdien eksklusiv købsomkostninger ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede 
kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem markedsværdien på balancedagen og enten 
markedsværdien ved årets begyndelse eller anskaffelsesværdien eksklusiv købsomkostninger ved erhvervelse 
i regnskabsåret. For udlånte aktier og obligationer opgøres kursgevinster og kurstab på samme vis. 
 
Årets købs- og salgsomkostninger vises særskilt og fordeles på handelsomkostninger dækket af emissions 
og indløsningsindtægter og handelsomkostninger ved løbende drift. Handelsomkostninger dækket af 
emissions- og indløsningsindtægter fragår som emissionsomkostninger under formuen, hvorimod 
handelsomkostninger ved løbende drift indgår i resultatopgørelsen under kursgevinster og kurstab. 
 
Administrationsomkostninger 
Afdelingens omkostninger består af omkostninger, som kan henføres direkte til den enkelte afdeling.  
Administrationsomkostningerne er opdelt i omkostninger til: 

1. Administration som dækker omkostninger til den løbende drift af afdelingen/andelskassen. Dette 
omfatter bl.a. honorar til bestyrelse og revision, omkostninger til IT, bogføring, depotselskab, 
Finanstilsyn og forskellige kursleverandører m.m. 

2. Investeringsforvaltning som omfatter omkostninger til forvaltning af porteføljen af aktiver i 
afdelingerne. 

3. Distribution, markedsføring og formidling, som omfatter formidlingsprovision til pengeinstitutter. 

 

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest

44



 

  

Udlodning 
De udloddende afdelinger foretager årligt en udlodning, der opfylder kravene til minimumsindkomst i 
Ligningslovens § 16 C. Afdelingerne skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af 
udlodningen. I hovedtræk opgøres det udlodningspligtige beløb som rente- og udbytteindtægter og 
realiserede kursgevinster på finansielle instrumenter. Herefter fratrækkes administrationsomkostninger i 
det omfang, at de kan i henhold til lovgivningen. 
 
Ud over minimumsindkomsten kan der vælges at lave en eventuel frivillig udlodning.  
 
Ved emissioner og indløsninger beregnes der udlodningsreguleringer efter Ligningslovens § 16 C. Derved 
holdes udlodningsprocenten uændret som følge af en emission eller indløsning. 
 
Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådighed for udlodning i pct. af de cirkulerende andele i 
afdelingen på balancedagen. Den beregnede pct. nedrundes i overensstemmelse med Ligningslovens § 16 C 
til nærmeste 0,1 pct. Det overskydende beløb overføres til næste års udlodning. 
 
Balancen 
Likvide midler 
Likvide midler i fremmed valuta værdiansættes til GMT1600 valutakursen for noterede valutaer. 
 
Finansielle instrumenter 
Noterede værdipapirer måles løbende til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes ud fra markedsbaseret 
lukkekurs på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden officielle kurs, der må antages bedst 
at svare hertil. Værdipapirer i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter GMT1600 valutakurser på 
balancedagen. Udtrukne obligationer måles til tilbagediskonteret værdi og udtrukne obligationer som 
udtrækkes umiddelbart efter regnskabsårets afslutning måles til udtrækningskurs. 
 
Unoterede værdipapirer måles efter almindelige anerkendte værdiansættelsesteknikker. Obligationer og 
kapitalandele indgår og udtages på handelsdagen.  
 
Investeringsbeviser 
Markedsværdien af investeringsbeviserne opgøres på baggrund af dagskursværdien i deres underliggende 
investeringer. 
 
Andre aktiver 
Andre aktiver består af mellemværende vedrørende handelsafvikling, tilgodehavende renter og udbytter 
samt refunderbare udbytte- og renteskatter og andre tilgodehavender. Andre aktiver måles til dagsværdi. 
Tilgodehavende renter består af periodiserede renter på balancedagen. Tilgodehavende udbytte består af 
indtjent udbytte i årets løb, hvor pengene ikke er modtaget ultimo året. Under aktuelle skatteaktiver indgår 
refunderbar udbytteskat tilbageholdt i udlandet. 
 
Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien af provenuet fra salg af finansielle 
instrumenter samt fra emissioner før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. 
 
Investorernes formue  
Investorernes formue er specificeret i en note.  
 
Udbetalt udlodning vedrørende sidste år består af den foreslåede udlodning pr. 31. december året før, 
beregnet som udbytteprocenten ganget med cirkulerende beviser pr. 31. december året før.  
 
Ændring i udbetalt udlodning vedrørende sidste år på grund af emission/indløsning består af forskellen 
mellem den efter udbyttebetalingen udbetalte udlodning på grundlag af den på dette tidspunkt cirkulerende 
beviser og udlodningen beregnet pr. 31. december året før.  
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Emissioner og indløsninger i året er værdien af hhv. nytegning af andele og tilbagesalg af andele. Netto 
emissionstillæg og indløsningsfradrag dækker omkostninger i forbindelse med emissioner og indløsninger, 
herunder dækning af handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.  
Overførsel af periodens resultat. For de udloddende afdelinger specificeres periodens resultat yderligere, så 
den foreslåede ikke udbetalte udlodning for året fremgår. 
 
Anden gæld 
Anden gæld måles til dagsværdi og bestå af blandt andet af: 
 
Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien af provenuet fra køb af finansielle 
instrumenter samt fra indløsninger før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. 
Skyldige omkostninger til Forvaltningsselskab. 
 
Nøgletal 
Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med retningslinjer fra Finanstilsynet og Investering Danmark. 
 
Årets afkast i pct. 
Det årlige afkast i pct. beregnes på grundlag af den indre værdi. Udbetalt udbytte er forudsat geninvesteret, 
jf. Investering Danmarks anbefaling. 
 
Sammenligningsindeksets afkast i pct. 
Det årlige afkast i pct. for det sammenligningsindeks som afdelingen kan sammenlignes med, jf. fondens 
prospekt. 
 
Indre værdi 
Beregnes som investorernes formue divideret med cirkulerende andele, hvilket giver værdien pr andel. 
 
Årets udlodning pr. andel i kroner 
Udbetalt udbytte i kr. pr. andel efter de enkelte regnskabsår. Årets udbytte skal godkendes af bestyrelsen i 
fondens administrationsselskab.  
 
Cirkulerende beviser i 1.000 stk. 
Afdelingens cirkulerende beviser ultimo året. 
 
Årlige omkostninger i pct. af gennemsnitlig formue  
Beregnes som administrationsomkostninger divideret med investorernes gennemsnitlige formue. 
Gennemsnittet opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i 
regnskabsåret.  
 
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) 
ÅOP er et skøn over investors samlede omkostninger ved investering i forening. ÅOP indeholder CI-
omkostningsprocenten, fondens direkte handelsomkostninger i pct. samt investors handelsomkostninger i 
form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag i pct. Emissionstillæg og indløsningsfradrag 
fordeles over en tidshorisont på syv år, hvor de syv år er en standardiseret forudsætning.  
 
Sharpe ratio  
Nøgletallet sætter afkast i forhold til risiko. Det er forholdsvis simpelt at anvende og består af tre 
komponenter, afkastet af porteføljen, renten på en ”risikofri” investering (fx en kort statsobligation) og 
endelig risikoen på porteføljens afkast. Hvis investor påtager sig en høj risiko, vil investor samtidig forvente 
et højt afkast. Omvendt vil en investor med en investering i en kort statsobligation, hvor der er lav risiko, 
forvente et lavt afkast. Sharpe ratio giver investor mulighed for at sammenligne forskellige investeringer 
med hinanden. Jo højere sharpe ratio, jo bedre har investeringen været.  
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Forenklet beregnes sharpe ratio som det historiske afkast minus den risikofrie rente (som en kort 
statsobligation vil give) divideret med risikoen (målt ved standardafvigelsen). Nøgletallet regnes kun for 
afdelinger, som har eksisteret i mindst tre år. 

Volatilitet 
Nøgletallet er en af flere metoder til at beregne risikoen ved en investering. Jo mere en investerings afkast 
svinger op og ned, jo højere er risikoen ved investeringen. Volatilitet kan fortolkes som den gennemsnitlige 
afvigelse fra det gennemsnitlige afkast af porteføljen. Ved en lav volatilitet vil afkastet i hver målt periode 
ligge tæt på det gennemsnitlige afkast og omvendt ved en høj volatilitet. Nøgletallet regnes kun for 
afdelinger, som har eksisteret i mindst tre år. 

Indirekte handelsomkostninger 
Er en markedsbestemt omkostning, som ikke betales direkte, men ligger i prisen. Indirekte handels-
omkostninger følger af, at der på et marked er en forskel på købs- og salgspriser på værdipapirer. En 
investeringsforening køber typisk til en købspris, der ligger over den kursværdi værdipapiret på samme 
tidspunkt ville opgøres til i foreningens indre værdi. Forskellen vil udgøre en indirekte handelsomkostning. Jo 
mindre handelsaktivitet (lav likviditet) der er i det marked, investeringsforeningen investerer i, des højere vil 
den indirekte handelsomkostning være.  

Tracking Error 
Tracking error er et mål for, hvor meget en afdelings afkast afviger i forhold til sit sammenligningsindeks. 
Tallet måles kun for afdelinger, der har tilknyttet et sammenligningsindeks, og som har eksisteret i mindst 
tre år.  

Active Share  
Dette tal er et mål for, hvor stor en del af porteføljen, der på balancedagen ikke er sammenfaldende med 
sammenligningsindekset.  

Risikoklasse  
Dette tal er et udtryk for risikoen ved at investere i afdelingen. Skalaen går fra 1-7, hvor 1 er laveste risiko og 
7 er højest. 

Årets honorar til revisor 
Årets 
honorar for 
revision 
i 1.000 kr. 

Årets 
honorar for 
rådgivning 
i 1.000 kr. 

Årets 
honorar 
i alt 
i 1.000 kr. 

EY 2021 58 0 58 

EY 2020 44 0 44 

Årets honorar til bestyrelsen 
Bestyrelsens medlemmer er aflønnet via administrationsselskabet, og deres løn indgår som en del af de 
administrationsomkostninger, som fonden betaler til administrationsselskabet. 

Årsrapport 2021 
Værdipapirfonden Lokalinvest

47



 

  

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL DISCLOSUREFORORDNINGEN MV.  

Denne rapport er fondens redegørelse for samfundsansvar og beskriver fondens arbejde i forbindelse med 
investeringspolitikken og de forpligtelser, som fonden i denne forbindelse har påtaget sig over for medlem-
merne. Rapporten opfylder rapporteringsforpligtelserne i henhold til regnskabslovgivningen for UCITS samt 
de nye disclosure- og taksonomiforordninger.  
 
Fondens investeringspolitik 
Værdipapirfonden Lokalinvest har i det forløbne år været omfattet af Sparinvest’s Politik for Bæredygtige 
Investeringer. Fondens rådgiver Sparekassen Kronjylland anvender dog også fonde fra tredjeparter i de fem 
underliggende afdelinger. Det er ikke alle de underliggende fonde i afdelingerne, der lever op til denne politik. 
Således har der i årets løb været eksponeringer imod enkelte selskaber, der er på Sparinvest’s 
eksklusionsliste. Der har i år været 8 eksempler på dette. Det er eksempelvis Transdigm, som Sparinvest 
sætter i forbindelse med produktion af depleted uranium ammunition. Et andet eksempel er Altria, der er 
tobaksproducent. Derudover er der Enbridge og Phillips66, som Sparinvest har ekskluderet for byggeri af en 
olierørledning på tværs af et indianerreservats vandreservoir. Baggrunden for disse er forskelle i 
investeringspolitik og ESG-data. Værdipapirfondens forvalter har været i kontakt med de enkelte fondes 
forvaltere i alle disse tilfælde. 
 
Fondene lever op til EU-sanktionerne, men det er ikke alle de underliggende fonde, der lever op til Sparinvest’s 
politik om eksklusion af alle sanktionsomfattede udstedere. 
 
Da Sparekassen Kronjylland er både distributør og forvalter af afdelingerne, så har Værdipapirfonden ved 
udgangen af året valgt at tilslutte sig Sparekassen Kronjyllands investeringspolitik. Den nye Politik for 
Ansvarlige investeringer, samt liste over de ekskluderede selskaber kan fremadrettet findes her: 
https://www.sparkron.dk/investering/produkter/sparkron-invest 
 
Investering Danmarks brancheanbefaling vedrørende minimumshåndtering af bæredygtighed  
Investeringsbranchen opdaterede i 2020 sine anbefalinger til minimumshåndtering af bæredygtighed i 
investeringerne. Fonden har gennem sin rådgiver deltaget aktivt i udarbejdelsen af de opdaterede 
anbefalinger og tilslutter sig denne. Anbefalingen berører offentliggørelse af investeringspolitik og detaljer 
om, hvad denne kan indeholde, herunder integrering af bæredygtighedsanalyser, screening for brud på 
internationale normer til aktivt ejerskab og stemmeafgivelse.  
 
Den indeholder også anbefalinger til rapportering, herunder rapportering om klimaaftryk. Anbefalingerne 
kan hentes på www.finansdanmark.dk. 
 
Værdipapirfondens arbejde med implementeringen af de nye EU-regler for bæredygtige investeringer 
Hjørnestenen i EU’s Sustainable Finance Strategy, Disclosureforordningen, der pålægger udbydere, for-
valtere og distributører af investeringsløsninger at offentliggøre informationer om politik og processer, 
trådte i kraft den 10. marts 2021. Målet er at allokere mere kapital til bæredygtige investeringer ved at give 
investorerne bedre og mere ensartede informationer om bæredygtighedshensyn i investeringsarbejdet. I den 
forbindelse vedtog fonden sin politik for bæredygtige investeringer, som fonden tilsluttede sig, og 
prækontraktuelle dokumenter såsom prospekter og hjemmesider blev opdateret.  
 
I forbindelse med prospektopdateringen skulle fonden i denne forbindelse kategorisere investeringspro-
dukterne, så investorerne på tværs af forvaltere kan identificere hvilke afdelinger, der integrerer 
bæredygtighed i forvaltningen af porteføljen, og hvilke investeringsfonde, hvor der derudover er sat konkrete 
mål for bæredygtigheden i porteføljen. Disclosureforordningen fastsætter en række krav til finansielle 
markedsaktører og rådgivere omkring transparens vedr. bæredygtige investeringsprodukter. Kravene 
vedrører både de oplysninger kunder kan forvente at få forud for investering samt de løbende 
rapporteringsforpligtelser, som finansielle markedsaktører har. 
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Særligt har opdelingen af finansielle produkter efter bæredygtighedskrav fået opmærksomhed. I neden-
stående tabel er vist betydningen af, om en afdelingen i prospektet er anført som en Artikel 6, 8 eller 9-
afdeling. Artiklerne referer til den konkrete artikel i Disclosure-forordningen, der beskriver en afdelings 
forpligtelser til at videregive oplysninger om inddragelse af bæredygtighedsaspekter.  
 
Artikel 6  Artikel 8  Artikel 9  
Produkter der inddrager bæredygtig-
hedsrisici og eventuel negativ påvirk-
ning, men ikke møder kravene til Ar-
tikel 8 eller 9-produkter. Fonde i 
denne kategori skal leve op til Nykre-
dits politik og Investering Danmark 
brancheanbefaling. 

Produkter der fremmer miljømæssi-
ge eller sociale karakteristika, og som 
inddrager bæredygtighedsaspekter i 
investeringsprocessen, men som ikke 
har nogen bæredygtighedsmålsæt-
ning. 

Produkter der opfylder kravene i artikel 8, 
men som derudover også har en bæredyg-
tighedsmålsætning. Alle investeringer skal 
være bæredygtige, og ingen af de under-
liggende investeringer må gøre skade på 
miljømæssige eller sociale målsætninger. 
Samtidig skal selskaberne leve op til prak-
sis for god selskabsledelse. 

  
Værdipapirfondens afdelinger er alle kategoriseret som artikel 8-fonde.  
 
Bæredygtighedsindsatsens betydning for afkastet 
Fondens rådgiver inddrager således på forskellig vis bæredygtighedsrisici i sin forvaltning. Disse risici har 
erfaringsmæssigt en betydning for de finansielle afkast. Således kan klimarisici særligt i sektorer, der er i en 
omstillingsfase, have en betragtelig betydning for afkastet. Dette kan dog i kortere perioder ændre sig, 
såfremt energipriserne stiger som følge af forsyningsudfordringer. Det skete bl.a. i foråret 2021. Det er 
ligeledes vores erfaring, at selskaber bryder internationale normer vil få et betydeligt omdømmetab, hvilket 
igen påvirker markedet negativt. Og sidst men ikke mindst, så er der det positive tilvalg, der gør sig gældende 
i de aktivt forvaltede fonde samt de passive fonde med bæredygtighedsbetragtninger indbygget i 
benchmark-konstruktionen. Da disse betragtninger er vægtet ud fra deres samspil med de finansielle risici, 
så bør disse også have en positiv indflydelse på afkastet.  
 
Således gav afdelinger, der inddrog bæredygtighed i sine processer overordnet set et bedre afkast end det 
brede marked. Det var både gældende for de aktivt forvaltede afdelinger og de passivt forvaltede afdelinger. 
Set i et længere perspektiv så fortsætter tendensen, hvor bæredygtighedsaspekter kan bidrage til 
håndtering af risici og potentielt afkastet. Et godt eksempel på dette er MSCI ACVWI ESG Leaders indekset 
og som igen i år klarede det bedre end det traditionelle benchmark MSCI ACWI. Det samme gjorde sig også 
gældende for Dow Jones Sustainability World, der klarede sig bedre end standard indekset. 
 
Taksonomiforordningen 
Ved indgangen til 2022 trådte EU’s taksonomiforordning i kraft. Reguleringen definerer investeringer, der 
kan betegnes som bæredygtige. I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye regulering har fonden 
opdateret prospektet med målsætninger for eksponering til aktiviteter, som er omfattet af taksonomien.  
 
De største aktivklasser, som fondens samarbejdspartner, Nykredit, rådgiver om, er det noterede 
aktiemarked, erhvervsobligationer, statsobligationer og realkreditobligationer. En mindre del vedrører 
unoterede aktiver såsom infrastruktur og private equity. En stor andel af førnævnte aktivklasser i Danmark 
vedrører realkreditobligationer. Dansk realkredit og udlån til energiforbedring i boliger udgør derfor et stort 
potentiale for at understøtte den grønne omstilling. 
 
Forudsætningen for udnyttelsen af dette potentiale er naturligvis, at udstederne opgør de finansierede 
udledninger fra en given udstedelse, samt at dette kan sammenholdes med taksonomiens kriterier.  
 
Der foreligger endnu begrænsede data opgjort for taksonomi-eligibility for unoterede aktiver og 
statsobligationer. 37% af det globale aktiemarked (ACWI IMI) er taksonomi-eligible. Det tilsvarende tal for 
investment grade erhvervsobligationer (ICE BOFA Broad Market) er 36%. Højrenteobligationer (ICE BOFA 
Global HY) ligger på 38%, og Nykredit har selv opgjort andelen for realkreditobligationer til 16%. Målene for 
taksonomi-alignment for de enkelte investeringsfonde fremgår af deres prospekter og årsrapporter. 
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Da kun en begrænset del af de underliggende fonde i afdelingerne har opgjort taksonomi-alignment, så har 
det endnu ikke været muligt at opgøre denne for fondene. 
 
Fondens forvalters arbejde med inddragelse af bæredygtighed 
Før enhver investering udfører Sparekassen en due diligence af den pågældende forvalter blandt andet ved 
at gennemgå investeringens prospekter, vedtægter og ansvarlige investeringspolitik for at afdække om 
forvalterens hensyntagen til ansvarlig investering er i overensstemmelse med Sparekassens ansvarlig 
investeringspolitik. Endvidere har Sparekassen indhentet en skriftelig bekræftelse fra alle forvalterne på, at 
de har procedurer, der forhindrer investeringer i EU sanktionerede værdipapirer. Bæredygtighedsrisici er 
miljømæssige, sociale- og ledelsesmæssige forhold eller hændelser, der har en negativ påvirkning på afkastet 
af investeringerne i SparKron Invest. Sparekassen mener, at disse kan have en stor indvirkning på en 
investerings langsigtede værdi. Et forhold som fylder meget i den bæredygtige investering er klimaaftrykket. 
Én måde at se på klimaaftrykket, er for den enkelte investor. En investor som har investeret 1 million kroner 
i SparKron Invest Vækst udleder cirka 8,4 tons CO2e. 
 
Tabel 1: Opsummering af bæredygtighed i SparKron Invest vækst. 

 
Kilde MSCI ESG Research 
 
Værdipapirfonden oprettede en ny afdeling SparKron Invest Maksimum KL, der startede i december. 
Afdelingen er ligesom de øvrige kategoriseret som artikel 8 og håndteres på samme måde, som de øvrige 
fonde. Fonden er dog fortsat så ny, at der endnu ikke er tilgængelige data på denne. 
 
Som ansvarlig investor ønsker Sparekassen at sikre det langsigtede afkast på en ordentlig måde ved at 
minimere disse risici. For at minimere bæredygtighedsrisici har alle forvalterne i SparKron Invest fondene er 
underskriver af UN Principles of Responsible Investment (UN PRI), hvilket sikrer et højt niveau af ansvarlig 
investering.  Dette kommer til udtryk i tabel 1 og 2, der viser niveauet af bæredygtighed samlet set i fondene, 
her angivet ved vækst, og i de enkelte investeringer i SparKron Invest. 
  

SparKron Invest  fonde med 
deres benchmark

SFDR 
Art ikel

Taksonomi 
alignment

MSCI ESG 
rat ing

ESG 
quality 
score

CO2e 
Intensitet

SparKron Invest  Stabil 8 1,8% AAA 8,07      10,65     
Benchmark 1,5% AA 7,37       20,73     
SparKron Invest  Moderat 8 2,8% AAA 8,27       11,08     
Benchmark 2,3% AA 7,44      21,00     
SparKron Invest  Vækst 8 4,1% AAA 8,34      13,15      
Benchmark 3,2% AA 7,55       21,35      
SparKron Invest  Of fensiv 8 5,3% AAA 8,36      14,88    
Benchmark 4,2% AA 7,65       21,71      
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Tabel 2: Opsummering af bæredygtighed i de enkelte investering er i SparKron Invest. 

 

Kilde: MSCI ESG Research 
  

Fonde fordelt  på akt ivklasser
SFDR 

Art ikel
Taksonomi 
alignment

MSCI 
ESG 

rat ing

ESG 
quality 

score

CO2e 
Udledning / 

1m EVIC

Dæk-
ning 

(EVIC)

CO2e 
Intensit

et

Dæk-
ning 

(inten.)

Obligat ioner:
Bankinvest  EM Korte 8 4% BBB 4,30  43,2        59% 71,2   65%
Bankinvest  Korte HY ENGROS 8 2% BBB 5,28   17,1         68% 25,3   78%
NDASS Float  07/01/22 0 0% AAA 10,00 0,2          59% 0,2     82%
Sparinvest  Stabile Obligat ioner KL 8 0% AAA 10,00 0,2          59% 0,2     82%
Sparinvest  Korte Obligat ioner KL 8 0% AAA 10,00 0,2          58% 0,2     84%
Sparinvest  Mellemlange Obligat ioner KL 8 0% AAA 10,00 0,2          60% 0,2     84%
Wealth Invest  AKL SEB Obligat ioner KL 6 0% AAA 10,00 0,2          59% 0,2     80%
Wealth Invest  AKL SEB Emerging Market  Basket  KL 6 0% AAA 10,00 0,2          59% 0,3     51%
Sparin Inv Grad ValBonds Udb AllCount  KL 8 2% AA 7,80  6,4          76% 23,6   84%
BankInvest  Virksomhedsobligat ioner HY KL 8 3% A 5,92   18,9        55% 43,7   65%
BankInvest  Korte HY KL 8 2% BBB 5,28   17,1         68% 25,3   78%
Sparinvest  Nye Obligat ionsmarkeder KL 8 0% B 2,48  -          3% -    22%
iShares 3,5 yr bonds UCITS 6 0% A 6,09  -          0% 0,4    0%

Alternat iver:
BI Erhvervsejendomme A/S 6 0% -    9,9          0% -    0%
Nordea Alpha 15 6 1% A 6,87  3,4          25% 10,6   25%

Akt ier:
Sparinvest  Value Akt ier KL 8 3% AA 8,15   26,3         98% 27,3   98%
Bankinvest  Danske Akt ier KL 8 7% AAA 9,21   11,9         93% 21,7   93%
Sparinvest  INDEX Globale Akt  Min. Ris KL 6 3% AA 8,04  7,9          99% 41,4  99%
Sparinvest  INDEX DJSI 8 6% AAA 8,59  3,4          100% 12,6   100%
Sparinvest  INDEX Emerging Market  KL 6 5% A 6,15   17,8         100% 38,9  100%
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND 8 6% AA 8,08  4,7          99% 13,6   99%
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN 8 5% BBB 5,62   16,3         97% 37,6   98%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND 8 7% AA 7,61   3,4          99% 12,5   99%
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND 8 5% AAA 9,45  11,1          99% 18,3   100%
SPARINV INDEX OMX C25 KL 6 16% AAA 9,71   8,7          100% 17,6   100%
NYKREDIT ENGROS GLOB AKT ESG 8 8% AAA 8,76  4,2          99% 12,4   99%
Bankinvest  Globale akt ier bæredygt ig udvikling KL 8 8% AAA 9,03   5,1           100% 9,3     100%
Bankinvest  Globale value akt ier W 8 3% AA 7,96   10,2         97% 21,3   97%

Uddybning 6-9, hvor 9 
er højest 

0-100%. Hvor 
højest er mest 

AAA-
CCC, hvor 

0-10, hvor 
10 er bedst

Tons CO2e /1 
mio DKK EVIC

Dækket 
AuM 

Tons 
CO2e 

Dækket 
AuM 

* Bemærk at  SFDR, t aksonomi alignment  t allet , vil været  lavt  indt il det  bliver lovpligt igt  for selskaberne at  rapport ere på.
SFDR st år for Sust ainable Finance Disclosure Regulat ion       ;         EVIC st år for Ent erprise Value including Cash
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I efterfølgende afsnit analyseres og konkluderes der på, hvorvidt de forvaltere Sparekassen investerer i lever 
op til deres egne retningslinjer. Analysen tager udgangspunkt i fondenes investeringsretningslinjer i de 
respektive prospekter, der sammenlignes med fondenes faktiske beholdning per ultimo 2021. Derudover 
analyseres forvalternes aktive ejerskab via deres stemmerapporter, som holdes op imod forvalternes og 
Sparekassens politik for aktiv ejerskab. Med udgangspunkt i bilag 1 vurderer Sparekassen at alle næsten alle 
forvalterne i SparKron Invest fondene overholder deres egne retningslinjer og procedure.  
 
Af bilag 1 vedrørende BlackRock fremgår det, at iShares MSCI EM IMI ESG Screened ETF investerer i et 
selskab, hvor MSCI estimerer deres omsætning fra termisk kul til 5,65%. Som en del af Sparekassens ansvar-
lige investerings politik er der indledt en dialog med BlackRock for at få en afklaring på problemstillingen. 
BlackRock anderkender problemstillingen og har bekræftet at de indleder en dialog med MSCI for at finde 
en løsning på positionen. 
 
Det er Sparekassens vurdering at alle vores eksisterende investeringer matcher med Sparekassens ansvar-
lige investeringspolitik, samt administrationsselskabets politik for bæredygtige investeringer. Samlet set er 
det Sparekassens vurdering af SparKron Invest fondene overholder Finans Danmarks brancheanbefaling 
vedrørende minimumshåndtering af bæredygtighed, samt Politikken for Ansvarlig Investering. 
 
Normbaseret screeninger 
Administrationsselskabet udarbejder en eksklusionsliste, se mere her, baseret på en normbaseret og en akti-
vitetsbaseret screening. Sparekassen udførte i 2021 hvert kvartal en screening af beholdningen i SparKron 
Invest fondene op imod eksklusionslisten. I tilfælde af sammenfald mellem listen og investeringer i fondene, 
indleder vi en dialog med forvalteren, hvor vi ønsker:  

1) at få forvalterens vurdering af selskabets bæredygtighedsrisiko og det pågældende brud 
2) at forvalteren går/er i gang med en dialog med selskabet for at få virksomheden til at rette op på 

det pågældende brud. Heri redegør forvalteren for om hvem der håndterer dialogen med selskabet, 
og fremsender rapporter og timeline for ”engagement”. 

Så længe at forvalteren og Sparekassen løbende vurderer, at der er fremgang i dialogen med selskabet 
accepterer Sparekassen, at forvalteren investerer i selskabet. 
 
Der har været sammenfald mellem eksklusionslisten og investeringer på baggrund af normer. Første case er 
Energy Transfer LP, hvor der investeres i selskabets obligationer igennem BankInvest Virksomheds-
obligationer HY. Selskabet er den primære ejer og udvikler bag af en olierørledning (op ad et indianerreservat 
i North Dakota, USA. MSCI har vurderet, at selskabet bryder med FNs Global Compact, se bilag 1 for 
uddybning, hvorfor Sparekassen har indledt en dialog med forvalteren, for at afklare deres overvejelser bag 
investeringen.  
 
En integreret del af Sparekassens tilgang til ansvarlig investering er dialog, hvilket er tilfældet her. 
BankInvest fører sammen med Sustainalytics en dialog med selskabet, hvor de søger at få selskabet til at 
tage ansvar for udfordringen. Så længe der er en fremgang i dialogen med selskabet, kan det bedste resultat 
opnås: at selskabet tilpasser deres aktiviteter. Dialogen viser at der fortsat er fremgang i engagementet 
med selskabet og de er derfor fortsat investeret. Sparekassen støtter op om denne tilgang, og er derfor 
ligeledes stadig investeret i fonden. 
 
I forlængelse af ovenstående har vi igennem investeringer i iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF 
og iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF. Begge har eksponering til følgende tre selskaber: Enbridge 
Inc., Phillip 66 og Marathon Petroleum Corp. Disse har en minoritets andel af den ovennævnte olierørledning. 
Administrationsselskabet konkluderer derfor det samme for disse tre selskaber: at de bryder med FNs Global 
Compact. MSCI mener dog ikke at disse tre selskaber bryder med FNs Global Compact. ETF’erne, jf. deres 
investeringspolitik og politik for ansvarlighed, investerer ikke i selskaber, der bryder med FNs Global Compact 
defineret af MSCI. Derfor har Sparekassen indledt en dialog med MSCI, for at afklare hvordan de er kommet 
frem til den konklusion.  MSCI har konkluderet, at ovenstående giver anledning til at overvåge situationen. 
Det vil de gøre fremadrettet og se om minoritetsandele og påvirkning forøges. I tilfælde af, at MSCI vurderer 
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selskaberne til at overtræde FN Global Compact, vil iShares afhænde selskaberne. Denne vurdering støtter 
Sparekassen op omkring. 
 
Motorola Solutions, Inc., der investeres i igennem iShares MSCI World ESG Screened og iShares MSCI USA 
ESG Screened, er en udbyder af data- og telekommunikationsudstyr, og vedligeholder blandt andet over-
vågningsudstyr på adskillelsesmuren på Vestbredden. Administrationsselskabet har vurderet at dette er et 
brud på menneskerettighederne. Sparekassen har indledt en dialog med forvalteren og MSCI ESG.  MSCI og 
forvalteren vurderer ikke at selskabet bryder med FN Global Compact i relation til følgende principper: 

• Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede 
menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde 

• Princip 2: Virksomheder bør sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 

Dertil har MSCI vurderet at selskabet heller ikke bryder med FNs vejledende principper for Business og 
menneskerettigheder. Sparekassen tilslutter sig MSCIs vurdering, og accepterer investeringer i dette sel-
skab.  
 
Aktivitetsbaseret screening 
For den aktivitetsbaseret screening sammenholder vi information fra administrationsselskabet, forvalteren 
og Sparekassen ESG data udbyder (MSCI), og vurderer om Sparekassen er komfortable med bæredyg-
tighedsrisiciene.  
 
Følgende sammenfald med eksklusionslisten, har Sparekassen søgt løst i løbet af 2021. TransDigm Group 
Inc (TransDigm) som fremgår af beholdningen i flere af BankInvest og iShares porteføljer1. TransDigm pro-
ducerer igennem et datterselskab hylstre til kampvognsammunition, som administrationsselskabet 
kategoriserer som en producent af kontroversielle våben. Igennem en dialog med BankInvest (samt 
BlackRock), er der søgt afklaret, hvorfor de ikke ser samme udfordring, som leder videre til en dialog med 
MSCI ESG. Deres analyse viser, at selskabet ikke er involveret i kontroversielle våben, samt disse type hylstre 
ikke bruges i relation hertil, jf. bilag 5 dialog med MSCI. Sparekassen tilslutter sig MSCI vurderingen og 
vurderer derfor, at selskabets aktiviteter er inden for konventionelle våben, der er i overensstemmelse med 
investeringspolitikken. 
 
Administrationsselskabet har i løbet af året besluttet at ekskludere tobaksindustrien i modsætning til 
Sparekassens Politik for Ansvarlige Investeringer. Dette mismatch mellem de to politikker, har betydet at 
tobaksselskabet, Altria Group Inc., via BankInvest Virksomhedsobligationer, har ligget i porteføljerne. Den 
nye Politik for Ansvarlige Investeringer for SparKron Invest ekskluderer ikke denne aktivitet, som derfor ikke 
er i strid med investeringspolitikken gående fremad. Casen anses derfor for værende løst. 
  

 
1 BankInvest Virksomhedsobligationer HY, Korte HY Obligationer og Engros HY Korte Obligationer, samt iShares MSCI World ESG 

Screened UCITS ETF og iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 
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Arbejdet med ESG i 2021 
Sparekassen blev etableret i 1829 for at være til gavn og glæde for borgerne og det samfund, vi er en del af. 
En kerneværdi i alt det Sparekassen foretager er ”Ordentlighed”. En værdi der forpligter, endnu højere grad 
end tidligere, til at byde ind på den bæredygtige dagsorden.  
 
Den finansielle sektor er med i alle dele af økonomien og spiller en afgørende rolle i omstillingen til en 
bæredygtig samfundsøkonomi. Derfor har Sparekassen tilsluttet sig FN’s seks principper for ansvarlig 
investeringer i 2020 – også kaldet UN PRI, se bilag 2 for uddybning. Principperne forpligter os som sparekasse 
til at integrere bæredygtighed i vores investeringsprodukter. Blandt andet derfor er alle eksterne forvaltere 
i SparKron Invest også underskrivere af UN PRI og/eller UN Global Compact, jf. bilag 3. Dette sikrer, at 
Sparekassen investerer i fonde der som minimum integrerer bæredygtighed i investeringsbeslutninger og at 
sparekassen søger at minimere bæredygtighedsrisici i porteføljerne. 
 
Som underskriver af UN PRI har Sparekassen i løbet af 2021 oprettet en Komité for Ansvarlig investering i 
Sparekassen og arbejdet på at hjemtage ESG forpligtigelserne vedrørende SparKron Invest fondene. 
Komitéens formål er, at sikre der investeres ansvarlig og i relation til Sparekassens værdisæt. Ved at 
hjemtage ESG forpligtigelsernes søger Sparekassen at tage ydereligere medansvar og bringe mere bære-
dygtighed ind i vores investeringsprodukter. Derfor har Sparekassen sat som mål, at investeringer igennem 
SparKron Invest i forhold til gennemsnittet af vores europæiske kolleger skal være mere bæredygtige og 
udlede mindre CO2. Figur 1 viser at de fire fonde udleder mindre CO2 en deres respektive Morningstar 
kategorier, som indeholder vores europæiske kolleger.  
 
Figur 1: Venstre graf viser CO2 intensiteten omregnet i USD på de fire SparKron Invest fonde ift. Deres 
respektive Morningstar kategori.. 

 
Kilde: MSCI ESG Research, Morningstar og egen tilvirkning 
 
I forhold til niveauet af bæredygtighed kan sammenligningen til Morningstar kategorien ikke laves for Stabil 
og Moderat, da Morningstar ikke scorer disse på grund af en lav datadækning. Til gengæld er bæredyg-
tighedsniveauet for både Vækst og Offensiv bedre end gennemsnittet af vores europæiske kolleger, hvilket 
giver fire ud af fem globusser i Morningstar, jf. nedenstående tabel.  
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Tabel 3: SparKron Invest fondene og deres Morningstar Kategori. 

 
Kilde: Morningstar og Bloomberg. 
 
SparKron Invest fondene er klassificeret som Artikel 8 fonde i EU's disclosure forordning. Fondene fremmer 
derved miljømæssige og sociale karakteristika gennem inddragelse af bæredygtighedsaspekter i forskellige 
dele af investeringsprocessen. Før en hver investering vurderer Sparekassen hvilket ESG forhold, der er rele-
vante for den pågældende investering, det kunne for eksempel være CO2-udledning eller at sikre overholdelse 
af internationale normer for menneskerettigheder. Dertil har Sparekassen udviklet et analyseværktøj, hvori 
udviklingen i de eksisterende investeringers niveau af bæredygtighed kan evalueres, samt hvordan ændringer 
i porteføljen påvirker SparKron Invest fondenes samlede niveau af bæredygtighed. Arbejdet med ESG 
integration kommer til udtryk i et højt niveau af bæredygtighed i fonden, illustreret nedenfor ved en vurdering 
af fondenes ESG kvalitet og klimaaftryk. 
 
Fordeling af ESG rating fra de underliggende fonde: 
Figur 2 viser at over 2/3 dele af de investerede midler er investeret i fonde, der er ESG leaders. Tilsvarende 
gælder næsten for de fire andre fonde, hvor især aktie fondene har et højt niveau af bæredygtighed. ESG 
leader fonde er kendetegnet ved et højt niveau af ESG integration, og investerer typisk i selskaber, der er 
førende i deres industri i forhold til at håndtere og udnytte relevante bæredygtighedsmuligheder og -risici. 
 
Figur 2: Grafen viser fordelingen af SparKron Invest Væksts værdi på MSCI ESG Fund ratings. Tilsvarende 
viser tabellen det samme for de resterende fonde.  

Morningstar kategori SK Invest Kategori
Stabil EAA Fund EUR Caut ious Allocat ion - Global 85 tons 186 tons
Moderat EAA Fund EUR Caut ious Allocat ion - Global 85 tons 186 tons
Vækst EAA Fund EUR Moderate Allocat ion - Global 95 tons 143 tons Above Average
Of fensiv EAA Fund EUR Aggressive Allocat ion - Global 104 tons 138 tons Above Average

CO2 intensitet Morningstar 
Sustainabilit y Rat ing

Stabil Moderat Vækst Offensiv Maksimum
AAA 45% 42% 44% 49% 43%
AA 18% 21% 25% 32% 44%
A 11% 9% 6% 7% 0%
BBB 12% 10% 9% 3% 10%
BB 0% 0% 0% 0% 0%
B 3% 3% 2% 1% 0%
CCC 0% 0% 0% 0% 0%
Ikke rated 10% 15% 15% 8% 2%
Leaders 63% 63% 69% 81% 87%
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Kilde: MSCI ESG Research, Sparekassen Kronjylland. 
Fondenes samlede ESG kvalitets score viser et højt niveau af bæredygtighed både fra et relativt (peer rank) 
og absolut (Global rank) perspektiv, illustreret i figur 3. Tallene viser den procentvise andel af fonde i en given 
kategori, der har en lavere ESG kvalitets score end den respektive fond.  
 
Figur 3: Venstre graf MSCI ESG Quality score (0-10). Højre graf: SparKron Invest fondenes rangering baseret 
på MSCI ESG Quality score i relation til fondenes peer gruppe defineret af Lipper Global Classification og i 
relation til MSCI globale fund kategori. 

 
Kilde: MSCI ESG Research, Sparekassen Kronjylland. 
 
Klimaaftryk 
Én måde at anskue klimaaftrykket for den enkelte investor på er via tons CO2-ækvivalenter (CO2e) per 
million investeret. En investor som har investeret 1 million kroner i SparKron Invest Vækst udleder cirka 6,1 
tons CO2e.Tilsvarende tal for SparKron Invest Stabil, Moderat og Offensiv er på henholdsvis 5,4, 5,5 og 6,7 
tons CO2e. Tabel 4 angiver den samlede udledning for de fire fonde.  
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Tabel 4: AuM og klimaaftryks data for de fire SparKron Invest fonde.  

 
Kilde MSCI ESG Research, Bloomberg 
 
Sparekassen har som mål at give bedst mulige bud på den samlede udledning af fondene, derfor antages 
følgende: 
 
1) fonde hvor majoriteten af beholdningen er statsobligationer udleder 0. 
2) BankInvest Erhvervsejendomme estimeres til at udlede det samme som Investment Grade 
Virksomhedsobligationer og udleder 9,9 tons CO2e per million danske kroner EVIC. 
3) for fonde der har en dækning større en 50% antages det, at denne andel er repræsentativ for den 
resterende del 
4) For realkreditobligationsfonde eller enkelt realkreditobligationer som mangler data, antages det at de 
ligner INDEX Stabile obligationer. Det gælder for positioner i korte realkredit obligationer og de to Wealth 
Invest obligationsfonde. 
Et supplerende mål som sætter samlede CO2e udledning i perspektiv til de økonomiske aktiviteter i de 
investerede selskaber er CO2e-intensitet. CO2e-intensitet er et selskabs samlede CO2e udledning divideret 
med salg opgjort i millioner. 
 
CO2e-intensitet indikerer, at porteføljerne har et lavere klima aftryk end den sammenlignelige investering, 
jf. figur 4. Det lavere klima aftryk opfylder Sparekassens mål for porteføljerne, hvilket er tilfredsstillende. 
 
Figur 4: CO2-intensitet beregnet for SparKron Invest porteføljerne og benchmark i DKK. 

 
 
MSCI beregner begge mål for hver af de underliggende fonde i SparKron Invest. For disse fonde 
repræsenterer målene et vægtede gennemsnit af fondenes selskabers Scope 1+2 udledning normaliseret 
med henholdsvis 1 million US dollar investeret i fonden og i relation til omsætningen i millioner af US dollars. 

Stabil Moderat Vækst Of fensiv                I alt
AuM i millioner (per 31/12-2021) 1.217,0     2.459,9    2.839,4   1.388,5    7.914,8           
Andel 15% 31% 36% 18%
Ton CO2e pr DKK 1 mio EVIC 5,4          5,5           6,1           6,7           5,9                  
Samlede CO2e udledning per fond 6.591       13.426     17.347     9.270       46.710             
Dækning af  AuM 63% 70% 79% 89% 76%
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Disse tal konverteres til danske kroner ved kurs 6,6763 (kilde: Bloomberg per 27/1-2022). 
 
Stemme aktivitet 
For investeringer i fonde forventer Sparekassen at forvalteren er aktive ejere og inkorporerer ESG forhold i 
det aktive ejerskab. Aktivt ejerskab inkluderer afgivning af stemmer på generalforsamlinger, men også en 
løbende engagement med selskaber, der udgør en bæredygtighedsrisiko. Tabel 5 viser en oversigt over, om 
forvalterne har stemt på generalforsamlingerne for selskaberne i de respektive fonde. Som en indikation på 
om forvalterne integrer ESG i det aktiver ejerskab anvender Sparekassen andelen af forslag, hvor forvalteren 
har stemt imod bestyrelsen. Samlet set vurderer Sparekassen at forvalterne lever op til deres forpligtigelser 
som aktive ejere. 
 
Tabel 5: Oversigt over fondenes udøvelse af stemmerettigheder på deres selskabers generalforsamlinger 
 

 
 

Rapporteringsprincipper 
Fondens rådgiver anvender begreber og metoder anbefalet af UNPRI til opgørelse af den årlige 
afrapportering til UNPRI samt i Nykredits øvrige rapportering. Nykredit anvender Investerings Danmark’s 
brancheanbefaling vedrørende minimumshåndtering af bæredygtige investeringer til rapportering på 
afdelingsniveau og i vores overordnede rapportering. 
 
Data om udstedelsers og udstederes bæredygtighedskarakteristika 
MSCI ESG Research er hovedleverandør af bæredygtighedsdata anvendt til analyser i såvel investerings-
processen som i denne rapport.  
  
Opgørelse af data for egnetheden og overensstemmelsen med taksonomien er beregnet for aktier og 
erhvervsobligationer på baggrund af data fra MSCI ESG Research.  
 
Afdelinger med ESG-rating over benchmark 
Afdelingerne er ESG-ratet ved at anvende MSCI’s ESG-rating for selskaber kombineret med en metode til 
måling af investeringsfonde. ESG-ratingen er den såkaldte quality-score, der opstår ved at vægte industry-
adjusted score, der er en score på 1-10 for hvert selskab og vægte det for henholdsvis investeringsfonden og 
benchmark. Benchmark er afdelingernes officielle benchmark, der fremgår af fondens prospekt. De 
afdelinger, der enten ikke har et benchmark eller hvor det ikke har været muligt at opgøre scoren for 
benchmark eller afdeling, indgår ikke i opgørelsen. Samme data er anvendt til analyse af henholdsvis afdeling 
og dens benchmark. 

Akt iefonde
Er der 

stemt?

Andel af  
beholdningen der 

er stemt  på

Andel stemmer 
imod bestyrelse

Sparinvest  Value Akt ier KL ja 100% 16%
Bankinvest  Danske Akt ier KL ja 100% 9%
Sparinvest  INDEX Globale Akt  Min. Ris KL ja 42% 8%
Sparinvest  INDEX DJSI ja 72% 10%
Sparinvest  INDEX Emerging Market  KL ja 8% 1%
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND ja 96% 6%
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN ja 97% 11%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND ja 100% 3%
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND ja 99% 13%
SPARINV INDEX OMX C25 KL ja 65% 7%
NYKREDIT ENGROS GLOB AKT ESG ja 69% 5%
Bankinvest  Globale akt ier bæredygt ig udvikling KL ja 95% 5%
Bankinvest  Globale value akt ier W ja 97% 5%
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Opgørelse af CO2e -aftryk 
Opgørelsen af CO2e -aftrykket for fondens afdelinger er opgjort efter Finans Danmarks CO2e -model for 
den finansielle sektor. For mere om metoden og definitioner se Finans Danmarks metodepapir: finans-
danmark-co2-model.pdf (finansdanmark.dk). Værdisætningen af selskaberne, der anvendes til vægtningen 
af selskabet, sker efter EVIC-metoden, som der henvises til i EBA’s tekniske standard for nøgletallene for 
investeringer. Klimadata leveres af MSCI ESG Research, der bygger sine data på offentliggørelser fra 
selskaberne selv og fra CDP. Dette datasæt indeholder ikke data for statsobligationer eller unoterede 
selskaber. Nykredit har selv indsamlet data fra udstedere af realkreditobligationer og anvendt disse til 
beregning af klimaaftryk på denne aktivklasse. Data er indhentet direkte fra udstederne selv og baseret på 
rapporteringen på de kapitalcentre, som obligationsudstedelserne har finansieret.  
 
Opgørelsen er gjort ud fra Finans Danmarks CO2e -models anbefalinger. Det betyder, at klimaftryk er 
opgjort på aktier, erhvervsobligationer og realkreditobligationer. Derivater og futures er medregnet såfremt 
de følger et defineret benchmark med underliggende fysisk identificerbare aktiver.  Statsobligationer er ikke 
medregnet, da der endnu ikke foreligger en dansk eller internationalt anerkendt metode til opgørelse af 
klimaaftryk på denne aktivklasse. 
 
Læs mere på sparkron.dk 
Her kan du læse mere om fondenes arbejde med bæredygtige investeringer, og hvorledes dette har gjort en 
forskel.  
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