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Fornøyd med tøffere kunder  

Den norske investoren har blitt mer langsiktig de siste årene. 

Det er Helge H. Helgø, sjefen i SR-Forvaltning, glad for.  

-Jeg har et klart inntrykk av at andelseierne våre får mindre vondt i magen 
når det svinger på børsene nå, enn de gjorde for noen år siden. Mange har 
investert i aksjer over tid, de har erfart at langsiktighet lønner seg. Det er 
jeg veldig glad for – fordi det er helt riktig, sier Helge H. Helgø, 
administrerende direktør i SR-Forvaltning.  

Selskapet signerte sin første kunde i november 1999. Kunden er fremdeles 
kunde. Fornøyd er han også, etter en gjennomsnittlig avkastning på 10,5 
prosent årlig siden oppstart. Men, eksponering i aksjemarkedet er en 
svingende affære. Det går opp, og ned med en timing man aldri blir helt klok på. Slik var det også i 
2015.  

- 2015 var et sammensatt år. Det var – og er – mye snakk om krise på Sørvestlandet, hvor 
eksponeringen mot olje- og gassindustrien er størst. Mange, både selskaper og privatpersoner, 
kjenner oljekrisen tett på kroppen. Samtidig gjorde selskapene vi eier i SR-Forvaltning, det stort sett 
veldig bra i fjor. Valutaeffekten er en stor grunn til det, forklarer Helgø.  

- Resultatet var at utbyttefondet vårt steg med rundt 12 prosent på årsbasis, halvannen prosent 
bedre enn snittet til SR-Forvaltning siden oppstart i 1999. 2015 var krise på mange områder, samtidig 
som resultatene vi leverte til kundene – og på selskapsnivå – var historisk sett gode. Det er vi veldig 
fornøyde med, svarer Helgø, som har vært i SR-Forvaltning siden oppstarten for drøyt 16 år siden.  

-Hva overrasket deg mest i fjor?  

- I alle fall to ting, svarer Helgø.  

- I 2015 så vi store svingninger i det norske kredittmarkedet. Enten er obligasjonsmarkedet på – der 
mange vil utstede obligasjonslån og mange vil kjøpe - eller så er det av, og da er det fullstendig av. 
Konsekvensene er mange, både for de som trenger kapital og ønsker å utstede obligasjonslån – og 
for de som er investert i obligasjoner. For sistnevnte er langsiktighet alfa og omega.  

- Jeg er også overrasket over måten myndighetene endrer skattereglene i Norge. I stedet for å 
stimulere nordmenn til å være med i verdiskapende virksomhet, øker myndighetene skattesatsen på 
utbytte fra aksjer og fond. 11 prosent av formuene til Ola Nordmann er i aksjer. Resten er i eiendom 
– og bankinnskudd. Det blir ekstremt skjevt når skattereglene for eiendom er så gunstige, mens 
aksjer skattlegges hardere.  

 

Enten markedet går opp eller ned, er filosofien til SR-Forvaltning den samme. Forvalterne leter etter 
selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne. Ordet utbytte er nærmest et 
mantra for selskapet.  

-Utbytte er viktig av i alle fall to grunner; det disiplinerer ledelsen i de aktuelle selskapene – og det 
disiplinerer aksjonærene. Aksjonærene blir opptatt av den faktiske verdiskapingen i selskapet, ikke 
hva det prises til av andre. Våre analyser viser at disse selskapene leverer klart best over tid. Derfor 
er vi glade i dem, sier Helge H. Helgø.  
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Vår forvaltning; fokus på verdi og utbytter!  
Vi forvalter dine penger som om det var våre egne, og vi forsøker å 
oppnå god risikojustert avkastning. Dette betyr at vi søker å oppnå best 
mulig avkastning mens vi samtidig forsøker å holde risikoen så lav som 
mulig.  

Vi ser etter selskaper som har en solid ledelse, som har en god balanse 
mellom gjeld og egenkapital, en god markedsposisjon og sist men ikke 
minst; vi vil ha selskaper som betaler solide utbytter. Alt dette vil vi 
kjøpe til en fornuftig pris. Vi skal se litt nærmere på hvert av målene 
våre; 

Solid ledelse: Selskapet skal ha en ledelse som driver selskapet på en 
god måte, og det er en fordel om ledelsen selv eier aksjer i selskapet. 
De skal være forutsigbare, slik at man vet hvordan de reagerer.  

Solid balanse: Selskapet skal ha en god balanse mellom gjeld og egenkapital, og gjelden skal ha en 
spredt avdragsprofil. I gode tider er dette ikke så nøye, men når dårlige tider inntreffer blir dette 
viktig. 

Markedsposisjon: Vi ønsker at selskapene vi investerer i har en sterk markedsposisjon. Det betyr at 
bedriftene ofte greier å ta ut bedre priser enn sine konkurrenter, eller at de greier å ha lavere 
kostnader enn sine konkurrenter. Begge deler medfører til at de greier å drive med høyere marginer. 

Utbytte: Selskaper som betaler utbytter driver typisk i mer stabile bransjer, har kontroll på 
finansieringen og er typisk modne selskaper som har drevet i mange år. Forpliktelse om årlig 
utbyttebetaling disiplinerer ledelsen. 

SR-Forvaltning er et verdiorientert forvaltningsselskap og investerer i selskaper med virkelige verdier.  
I et verdiselskap er aksjekursen lav i forhold til bokførte verdier og inntjening. Her finnes det 
empiriske studier som viser at over tid har verdiselskaper gitt klart bedre avkastning enn andre 
selskaper. Vi ønsker også at selskapene skal betale ut solide utbytter. Igjen viser historikken at de 
selskapene som betaler ut solide utbytter har høyere avkastning og lavere risiko over tid. Dette virker 
ikke alltid. Men det virker over tid. 

I spesielt gode år har mange investorer ingen bekymringer. Trauste og solide selskaper virker 
kjedelige. Altfor mange blir villige til å betale svært mye for selskaper med lite egenkapital, sterk 
vekst og mye gjeld. Men når tyngdekraften igjen treffer, er det også disse som får merke det først og 
mest. Mange av disse selskapene vil heller ikke overleve nedturen. Da er tapet blitt permanent. 

Vi holder fast ved vår filosofi. Vi ønsker å investere i de mer ‘trauste’ og solide selskaper som skal 
gjøre det bra over tid, i både oppgang og nedgang. Dårlige tider er en del av det å være investor, og 
da må vi finne selskaper som står igjennom krisene, selv om markedssvingningen også her vil gjelde. 
Over tid er det inntjeningen til selskapene som teller, og vi vet at våre langsiktige investorer får betalt 
for dette. 

Mye har endret seg de siste årene. Og mye vil endre seg fremover. Nye selskaper kommer til, noen 
forsvinner. Ny teknologi overtar for gammel. Men mennesker er fortsatt mennesker. Noen ganger er 
vi grådige, og noen ganger er vi redde. Vi mener at vår tilnærming til markedspsykologien vil fungere 
også i fremtiden. Vår filosofi har ligget fast siden SR-Forvaltning startet for 16 år siden. Fordi den 
virker! 

 

Steinar R. Jakobsen, Salgssjef 
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Oppsummering fra forvalterteamet 

2015; et helt vanlig år i finansmarkedene? 

Vi opplevde en solid børsoppgang både i Norge og de internasjonale markedene frem til 
forsommeren, drevet frem av fallende arbeidsledighet i USA og Europa, god utvikling i 
det globale bilsalget og gode stemningsrapporter fra bedriftene. Svakere kinesiske 
nøkkeltall og devaluering av den kinesiske valuta bidro på sensommeren til økt frykt for 
svakere økonomisk vekst i verden, og vi fikk en korreksjon fra toppen på ca. 15 %. 

Den positive økonomiske utviklingen både i USA og Europa fortsatte etter sommeren, og 
bidro til økt tillit og børsoppgang mot slutten av året. Dette til tross for at de børsnoterte 
selskapenes inntjeningsestimater i de fleste OECD landene viste en fallende tendens. 
Selv den forventede økningen i den amerikanske styringsrente så ut til å forløpe uten 
dramatikk. På årets siste dag fikk vi imidlertid flere svake nøkkeltall fra kinesisk økonomi, 
samtidig med svakere tall fra amerikanske industribedrifter. Dette bidro til en svak start 
på 2016. 

Med lave bankrenter, og sågar negative renter i blant annet i Sveits, Sverige og 
Tyskland, og et historisk avkastningskrav for aksjer på ca. 5 %, kan man vel konkludere 
med at Oslo Børs med sin oppgang på 5,9 % i 2015 har gitt den avkastningen man 
kunne forvente. Oljeprisen falt ca. 35 % målt i USD i løpet av 2015 noe som bidro til en 
betydelig kronesvekkelse både mot Euro og USD. En USD basert investor som plasserte 
sine penger i tråd med verdensindeksen fikk ca.  -1 % i avkastning mens en NOK basert 
investor kan rapportere + 17 % på samme investering. 
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SR-Utbytte  

SR-Utbytte fikk en oppgang på 11,5 % i 2015, en avkastning som ligger marginalt under 
vår referanseindeks for året. Flere av våre selskaper leverte solide regnskapsresultater, 
og flere fikk også god verdiutvikling gjennom året. Næringsmiddelselskapet Aarhus 
Karlsham og farmasiselskapet Stada Arzneimittel steg over 60 %. I tillegg steg alle de 
norske lakseselskapene over 20 %; Salmar og Marine Harvest hadde en verdistigning på 
over 30 %.   

Selskaper som er engasjert i oljeserviceindustrien og norske sparebanker var blant de 
selskapene som fikk den svakeste utviklingen i løpet av 2015. Både 
boligplattformselskapet Prosafe og riggselskapene Ganger Rolf og Ensco bidro med 
negativ avkastning for året. I tillegg bidro økt frykt for en hard økonomisk landing i Kina, 
til at de norske råvareprodusentene Norsk Hydro, Yara og Borregaard fikk negativ 
kursutvikling i 2015. 

I løpet av høsten 2015 ble det avdekket at Volkswagen hadde manipulert utslippstall på 
sine dieselbiler, og markedet reagerte med en kursnedgang i løpet av kort tid på ca 40 
%. Denne hendelsen kom like overraskende på oss som på resten av markedet. Når 
skaden først hadde skjedd, foretok vi en grundig gjennomgang av selskapet, og prøvde 
etter beste evne å estimere den økonomiske implikasjonen av hendelsen. Kort fortalt 
vurderte vi at den første tids kursreaksjon var overdrevet, og besluttet å beholde alle 
våre aksjer på det daværende tidspunkt. Dette viste seg å stemme, og aksjekursen steg 
over 40 % fra bunnen. Selskapets har etter vårt syn håndtert skandalen på en 
tilfredsstillende måte, og vi har besluttet å beholde aksjen i vår portefølje. Dette kan 
imidlertid endre seg hvis ny informasjon skulle tilsi noe annet. 
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I løpet av 2015 solgte vi alle våre aksjer i det spanske entreprenørselskapet Ferrovial, 
den spanske dagligvarekjeden DIA og det amerikanske næringsmiddelselskapet Kraft 
Foods. Vår vurdering var at disse selskapene hadde begrenset potensiale for ytterligere 
kursoppgang. Alle disse selskapene bidro med god avkastning i porteføljen i 2015. 

Nye selskaper i porteføljene er gjødselselskapet Yara, som har lavere kostnader enn de 
fleste av konkurrentene, og som vi mener fremstår attraktivt priset. I tillegg har vi kjøpt 
aksjer i Stora Enso, et finsk selskap som historisk sett har vært et selskap som 
produserer papir, men som nå har en dominerende posisjon innen drikkevareemballasje. 
Et annet selskap vi har investert i er Nestlè, som er en av verdens ledende 
merkevareprodusenter, med over 10.000 produkter i porteføljen. Det er vår vurdering at 
dette selskapets markedsposisjon, og dets relativt attraktive prising, vil bidra med positiv 
risikojustert avkastning fremover. 

Ved utgangen av 2015 er det vår vurdering at markedet fortsatt er attraktivt priset, selv 
om selskapene ikke er like rimelig som ved inngangen til fjoråret. Volatile råvarepriser, 
uro for amerikansk renteoppgang, og frykt for en hard økonomisk landing i Kina vil 
sannsynligvis bidra til uro i markedet med ujevne mellomrom. På den positive siden lover 
den Europeiske Sentralbanken ytterligere stimulerende tiltak om det blir nødvendig. Den 
økonomiske veksten i India ser ut til å bli mellom 7,5-8 % i 2016 og Kinesiske 
myndigheter ser ut til å ha den nødvendige verktøykassen og politiske 
gjennomføringsevne til å sørge for en økonomisk vekst på mellom 6-7 % i 2016. Det er 
derfor vår vurdering at den globale økonomiske veksten blir tilfredsstillende også i 2016, 
og at vi i sum forventer en positiv utvikling i vår aksjeportefølje. 

SR-Rente 

2015 var ett svakt år for SR-Rente. Fondet ga en avkastning i 2015 på minus 0,36 %, 
noe som var langt under våre forventninger ved inngangen til året (på rundt 5%). 
Renteporteføljen hadde per 31. desember 2015 en effektiv rente på 6,62 % pro anno 
med en løpetid på 2,78 år. Risikopåslaget i vår portefølje ved årsskiftet er det høyeste vi 
har observert på lang tid. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor 
ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. 

2015 var et utfordrende år i det norske obligasjonsmarkedet, både for Investment grade 
obligasjoner og høyrenteobligasjoner. Vi fikk siden sommeren en signifikant økning i 
risikopåslagene. Fallende oljepris har gitt seg utslag i lavere investeringslyst hos 
oljeselskapene, noe som gir ringvirkninger til norsk økonomi. Vi har sett en betydelig 
todeling i markedet mellom selskap som er direkte eksponert mot olje, og de selskapene 
som ikke er det. Oljeservice selskaper har særlig opplevd et krevende år, og har gitt 
negativt bidrag til porteføljen. På den annen side så har vi fiskeoppdrett, som er en 
bransje som har opplevd ett historisk godt år. Vi mener at gjeldsbetjeningsevnen i denne 
bransjen de neste årene bør være god. 

Det er ikke til å legge skjul på at det kan bli noen utfordrende år for selskaper med 
eksponering mot olje, men det er etter vårt syn tatt høyde for i dagens kurser.  Vi 
opplever at selskapene jobber hardt med å tilpasse seg utfordrende markedsforhold. 
Mange selskap er proaktive med banker og obligasjonseiere. I tillegg kuttes det 
kostnader for å komme seg gjennom krisen. 

En stor utfordring for det norske obligasjonsmarkedet, har vært store innløsninger i fond, 
samtidig med strengere regulering av bankene. Dette har skapt et salgspress av 
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obligasjoner i vårt investeringsunivers. Vårt inntrykk er at særlig utenlandske investorer 
har solgt seg ned i det norske obligasjonsmarkedet gjennom året. 

Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert 
avkastning over tid. Vi søker å investere i selskaper som kan stå av de vanskelige tidene, 
samt å ha en bred portefølje både med tanke på utstedere og løpetid. 

 

SR-Kombinasjon 

SR-Kombinasjon leverte en avkastning på 6,2 % i 2015. Fondets referanseindeks steg 
med 6,6 % i perioden. Fondets innhold er tilsvarende investeringene i verdipapirfondene 
SR-Utbytte og SR-Rente. 

 

 

Forvalterteamet 

Fra venstre; Trond Tjensvold, Helge H. Helgø, Bjarne J. Meling og Dag Sønsterud 
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Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2015 

 
SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Selskapet forvalter tre 
verdipapirfond etter konsesjon gitt av Finanstilsynet. Selskapet har i tillegg konsesjon for å drive aktiv 
forvaltning. Selskapet er lokalisert i Stavanger og hadde sitt 15. driftsår i 2015. Forvaltning av 
verdipapirfond ble startet i mai i 2013, og har i disse dager fullført sitt tredje driftsår. Per 31.12 
forvaltet selskapet totalt 9,2 mrd. kroner (verdipapirfond og diskresjonær forvaltning). 
 
Selskapet baserer seg på en verdiorientert investeringsfilosofi. Vår strategi går ut på å investere i 
utvalgte selskap uavhengig av vekting i indeks, men ut fra fundamentale økonomiske forhold. Vi 
investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne. Målet med 
porteføljeforvaltningen er å levere et godt risikojustert resultat til den enkelte investor. 
 
 
Oppsummering av 2015 
Året 2015 i aksjemarkedene ble nokså likt som året før, hvor en norskbasert investor har fått en 
relativt god avkastning. Oslo Børs steg med 5,9 % og verdensindeksen steg med 18,4 % i NOK. Året 
har imidlertid vært preget av relativt store valutabevegelser, der norske kroner falt i verdi, og der 
særlig USD styrket seg mot de fleste valutaer. Målt i lokal valuta (USD) falt verdensindeksen med 0,9 
% i 2015. 
 
Den økonomiske utviklingen både i Europa og i USA var positiv i fjor, og stemningsrapporter fra 
bedriftene var hovedsakelig gode. Både industribedriftene og serviceselskapene ser stadig lysere på 
fremtiden. I Norge ble den økonomiske veksten svakere enn tidligere antatt, sterkt påvirket av 
vedvarende svak oljepris og derav lavere aktivitet i oljesektoren. Situasjonen er krevende, men større 
offentlige investeringer og svak NOK vil etter vår vurdering bidra til at den økonomiske veksten også i 
2016 ender i positivt territorium. 
 
I fremvoksende økonomier, særlig fra Kina, har markedet vist frykt for lavere vekst. Kina har vært 
både motoren for vekst de siste årene, og i tillegg har landet vært hele verdens fabrikk, som har laget 
billige produkter for verdens konsumenter. Mye tyder på at industriproduksjonen i Kina vokser 
saktere enn tidligere. Dette fører til at Kinas etterspørsel etter råvarer vokser saktere enn mange 
aktører har regnet med. 
 
Utfordringene i olje og offshoremarkedet gjorde seg utslag i økt risikopåslag i det norske 
obligasjonsmarkedet. Investorene tok gjennom året ned risikoen i sine porteføljer, og nedturen 
spredte seg da til flere sektorer. Markedet har siden i høst vært preget av avmålt kjøpsinteresse og 
en rekke selgere. Det svake sentimentet gav betydelige negative utslag i kursene.  
Selskapene gjør sitt beste for å tilpasse seg dagens situasjon gjennom fokus på drift og forutsigbarhet 
i kontantstrømmer. I mange av våre porteføljeselskaper er obligasjonsmarkedet bare en liten del av 
den totale finansieringen, og løpende kontakt med banker og aksjonærer er viktig for å komme 
gjennom den utfordrende perioden som selskapene er inne i. 
 
Avkastning fondene i 2015 (samt siden oppstart 2. mai 2013): 

Fond Avkastning 2015 Referanse 2015 Avkastning 
siden oppstart 

Referanse 
siden oppstart 

SR-Utbytte 11,53 % 12,17 % 46,34 % 53,38 % 
SR-Rente   -0,36 %   0,96 %   5,65 % 3,91 % 
SR-Kombinasjon   6,20 %   6,61 % 24,45 % 26,62 % 
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Forventninger for 2016 
Ved inngangen til 2016 forventer markedet at veksten i verdensøkonomien blir på rundt 3 % i år, og 
at rentene vil forbli lave, selv om de amerikanske rentene trolig vil stige litt. Lave renter kombinert 
med fortsatt lave råvarepriser vil kunne stimulere verdensøkonomien.  
 
Bekymrede sentralbanker har gitt videre stimulanser til markedene, noe som i utgangspunktet er bra 
for markedsutviklingen, i og med at aksjemarkedet med sannsynlighet får glede av lave renter enda 
lengre fremover. De viktigste variablene for aksjemarkedsutviklingen fremover, er imidlertid 
økonomisk vekst og lønnsomhet i bedriftene. Med en turbulent start på det nye året, synes det som 
at markedet har tatt høyde for en del dårlige nyheter. Mye tyder på at markedsaktørene har skrudd 
ned forventingene til selskapenes resultater den senere tid, og det skal derfor mindre til for 
selskapene å overaske positivt i forbindelse med selskapsrapporteringen fremover.  
 
 
 
Forvaltningskapital: 

Per 31.12.2015 forvaltet SR-Forvaltning følgende verdipapirfond: 

- SR-Rente   NOK 1,374 mill 
- SR-Utbytte    NOK    683 mill 
- SR-Kombinasjon  NOK    443 mill 

 
Risikostyring 
SR-Forvaltning bruker et anerkjent porteføljestyringssystem som benyttes til overvåking og for 
risikostyring av verdipapirfondene. SR-Forvaltning har i strategidokument en målsetting om at 
selskapet skal ha gode interne rutiner for å etterleve gjeldende regelverk, og minimere den 
operasjonelle risikoen. Risikoen for fondene reguleres for øvrig gjennom respektive prospekter og 
vedtekter. Fondenes finansielle risiko er lav og består i all hovedsak i kortsiktig gjeld knyttet til 
oppgjør ved handel og derav oppgjør i verdipapirer. 
 
Markedsrisiko: Det er knyttet risiko til investeringer i verdipapirfondene på grunn av generelle 
markedssvingninger. Med lang tidshorisont vil risikoen for tap begrenses. Gjennom en verdibasert 
forvaltningsfilosofi søker forvalter å holde volatiliteten på et lavere nivå enn aksjemarkedet for øvrig. 
 
Likviditetsrisiko: For investeringer i aksjer plasserer forvalter kun midler i likvide børsnoterte aksjer. 
Imidlertid, ved å investere indeksuavhengig, og i papirer som har egenskaper som faller utenfor 
mandat til den typiske ”indeksforvalteren”, så besitter fondene selskaper med betydelig lavere 
likviditet enn større selskaper som vekter stort i indeks. Av den grunn vil deler av porteføljen ha 
relativt lav likviditet. Forvaltningsstrategien er å ha en balansert vekt mellom store likvide selskaper 
og mindre selskaper med lav indeksvekt. Særskilte omstendigheter kan likevel påvirke likviditeten på 
en slik måte at det kan ha betydning for fondets totale likviditetsrisiko. 
 
Forvalters investeringer i rentepapirer/obligasjoner består i all vesentlighet av norske 
kredittobligasjoner med varierende likviditet. En vesentlig del av disse obligasjonene er unoterte 
verdipapirer, og året har vist at likviditeten i en del av obligasjonslånene er svært lav. 
Forvaltningsstrategi vil være å ha en diversifisert portefølje sammensatt i forhold til krav til risiko, 
tidshorisont, behov for likviditet mv. 
 
Kredittrisiko: I SR-Rente og SR-Kombinasjon tas det moderat kredittrisiko, så det kan forekomme 
svingninger som følge av endringer i markedets vurderinger av selskapenes obligasjonslån. Forvalter 
søker å begrense kredittrisiko ved å sette minimumskrav til kredittverdighet på 
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investeringstidspunktet. Målsetningen for porteføljen er en gjennomsnittlig selskaps rating på nivå 
med BB. Felles for alle mandater er at man ved investering som hovedregel ikke investerer i 
obligasjonsgjeld som har en lavere rating enn B-. 
 
Organisering 
SR-Forvaltnings depotmottaker er J.P. Morgan. Føring av andelseierregister blir ivaretatt av 
Verdipapirsentralen ASA (VPS). Føring av forvalterregister blir ivaretatt av SpareBank 1 SR-Bank ASA, 
som også utsteder endringsmeldinger og årsmeldinger til bruk ved ligningen. Andelene vil være 
registrert i SpareBank 1 SR-Bank ASA på andelshavers navn. 
 
Selskapet har totalt 14 ansatte, fordelt på 6 kvinner og 8 menn. Selskapets styre består av 6 
medlemmer, med 4 menn og 2 kvinner. Selskapet ønsker en jevn fordeling mellom kjønnene, både 
ved ansettelser og ved rekruttering til styret. 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt og selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. Det har vært 1,4 % 
sykefravær i 2015. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker i løpet av 
året som har resultert i materielle skader eller personskader. 
 
Videre drift 
Styret bekrefter at betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsatt drift er 
tilstede. Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av fondenes eiendeler 
og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
 
Styrets forslag til fordeling av fondenes overskudd: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESULTATREGNSKAP 2015
I HELE 1000 NOK

ÅRSRESULTAT 54 011                          25 467                           -4 624                         

Som disponeres:

Avsatt til utdeling til andelseierne -                                -                                 64 319                         

Overført til/fra opptjent egenkapital 49 611                          22 067                           -68 943                       

Avsatt til utbytteutbetaling 4 400                            3 400                             -                               

SUM 54 011                          25 467                           -4 624                         

SR-UTBYTTE SR-KOMBINASJON SR-RENTE
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Stavanger, den 26. april 2016 
 
Styret i SR-Forvaltning AS 
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RESULTATREGNSKAP 2015

Noter 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Portefølje inntekter og -kostnader

Renteinntekter/ -kostnader 595 822               131 628                 13 188 448       7 841 936          74 717 388             57 939 015         

Aksjeutbytte 15 658 775          8 467 623             8 863 484          4 710 611          -                           -                       

Gevinst / Tap ved realisasjon 27 772 221          920 681                 21 303 730       3 695 845          -2 468 393             1 002 736           

Endring urealiserte kursgevinster / tap 10         19 893 731          31 242 256           -9 662 531        7 142 652          -66 053 813           -44 611 197       

Urealiserte valutaendringer -399 349              403 650                 -218 447           256 422             -2 840 514             -619 637             

Div kostnader -15 397                -86 825                 -31 878              -83 820              -9 844                     -21 600               

Annen driftsinntekt/kostnad -                        2 560                     259                     -7 841                -                           146 634               

Porteføljeresultat 63 505 803          41 081 572           33 443 064       23 555 805       3 344 825               13 835 950         

Forvaltningsinntekter og -kostnader

Forvaltningshonorar fast 7           -9 495 254          -4 766 460            -6 898 617        -3 712 080        -7 968 344             -5 999 847          

Forvaltningshonorar variabelt -                         -                      -                           -                       

Forvaltningsresultat -9 495 254          -4 766 460            -6 898 617        -3 712 080        -7 968 344             -5 999 847          

Resultat før skattekostnad 54 010 549          36 315 112           26 544 447       19 843 725       -4 623 519             7 836 103           

Skattekostnad 9           -                        -                         -1 077 915        303 556             -                           -                       

Årsresultat 54 010 549          36 315 112           25 466 532       20 147 281       -4 623 519             7 836 103           

Som disponeres

Avsatt til utdeling til andelseierne 8           -                        -                         -                      -                      64 319 173             52 920 271         

Overført fra overkurs/tilbakebetaling av overkurs 8           -                        -                         -                      -                      -                           -472 970             

Overført til/fra opptjent egenkapital 8           49 610 549          32 015 112           22 066 532       14 847 281       -68 942 692           -44 611 198       

Avsatt til utbytteutbetaling 8           4 400 000            4 300 000             3 400 000          5 300 000          -                           -                       

Sum disponert 54 010 549          36 315 112           25 466 532       20 147 281       -4 623 519             7 836 103           

BALANSE 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Eiendeler

Norske verdipapirer til kostpris 3,10 285 296 047       158 134 620         297 067 396     264 193 350     1 378 958 479       1 401 115 888   

Utenlandske verdipapirer til kostpris 3,10 296 118 962       182 610 590         125 114 311     92 417 740       39 626 285             7 827 485           

Urealiserte kursgevinster/tap 10 68 689 612          48 795 881           6 675 869          16 338 400       -109 983 540         -41 055 747       

Opptjente renter verdipapir 10 -                        -                         961 054             946 985             7 349 763,39         7 540 552,72     

Sum verdipapirportefølje 650 104 620       389 541 091         429 818 630     373 896 475     1 315 950 987       1 375 428 179   

Tilgodehavende aksjeutbytte 29 316                  60 293                   17 415               30 285               -                           -                       

Opptjent rente bank 1 245                    1 326                     372                     1 414                  2 577                       3 022                   

Sum opptjente, ikke mottatte inntekter 30 560                  61 619                   17 787               31 699               2 577                       3 022                   

Utsatt skattefordel -                        800 000             1 455 281          -                           

Til gode fra meglere -                        -                         -                      -                           -                       

Til gode fra forvaltningsselskapet -                        -                         -                      -                           -                       

Tilgodehavende skatt på aksjeutbytte -                        -                         -                      -                           -                       

Tilgodehavende skatt på tidligere betalt skatt -                        -                           

Andre fordringer -                        58 722                   -                      34 163               -                           13 015                 

Sum andre fordringer -                        58 722                   800 000             1 489 444          -                           13 015                 

Bankinnskudd 49 437 574          27 483 818           12 878 138       27 109 886       58 898 005             44 098 124         

Sum eiendeler 699 572 754       417 145 250         443 514 556     402 527 505     1 374 851 568       1 419 542 340   

Egenkapital

Andelskapital til pålydende 8 473 209 652       320 140 912         362 829 345     345 561 756     1 391 336 969       1 378 006 448   

Overkurs 8 106 510 564       42 795 495           31 473 751       27 233 577       27 937 690             28 387 719         

Innskutt egenkapital 579 720 216       362 936 407         394 303 096     372 795 334     1 419 274 659       1 406 394 166   

Opptjent egenkapital 8 98 917 532          49 306 983           44 812 806       22 746 274       -109 378 823         -40 436 131       

Avsatt til andelseierne for reinvestering i nye andeler 8 -                        -                         -                      -                      64 319 173             52 920 271         

Sum egenkapital 678 637 747       412 243 390         439 115 902     395 541 607     1 374 215 009       1 418 878 306   

Gjeld

Avsatt til utbytteutbetaling 8 4 400 000            4 300 000             3 400 000          5 300 000          -                           -                       

Betalbar skatt 9 -                        -                         422 634             1 271 192          -                           -                       

Utsatt skatt 9 -                        -                         -                      -                           -                       

Skyldig til meglere 15 631 236          -                         -                      -                           -                       

Skyldig til forvaltningsselskapet 903 771               601 860                 576 019             414 706             636 559                  664 034               

Annen gjeld -                        -                         -                      -                           -                       

Sum annen gjeld 20 935 007          4 901 860             4 398 653          6 985 898          636 559                  664 034               

Sum egenkapital og gjeld 699 572 754       417 145 250         443 514 556     402 527 505     1 374 851 568       1 419 542 340   

SR-Utbytte SR-Kombinasjon  SR-Rente
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Generelle noter 2015 
 

 

NOTE  1: REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

Regnskapet for 2015 er satt opp i samsvar med regnskapslov og forskrift om årsregnskap m.m for 
verdipapirfond. 

 

Finansielle instrumenter: 

Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi 
(markedskurs). 

 

Fastsettelse av virkelig verdi: 

Verdipapirer er vurdert til markedskurser 31.12.2015. 

 

Obligasjoner og sertifikater der det ikke eksisterer «market-maker-kurser» prises til enhver til mot 
gjeldende kredittspreader og yield-kurve.  

 

Unoterte papirer er verdsatt etter siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av 
meglerforbindelser og/eller interne verdivurderinger.  

 

Valutakurser: 

Verdipapirer og bankinnskudd/-trekk i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldene valutakurs ved 
tidspunkt for kursfastsettelse 31.12.2015. 

 

Behandling av transaksjonskostnader: 

Transaksjonskostnader i form av kurtasje til meglere balanseføres som en del av kostpris. Kurtasje 
betalt ved kjøp og salg av finansielle instrumenter i 2015 er som følger: 

 

SR-Rente:   kr 0 

SR-Utbytte:   kr 530.873 

SR-Kombinasjon: kr 350.926 

 

Avsatt til utdeling til andelseierne: 

For rentefondene utdeles skattemessig resultat, bestående av renteinntekter og realisert gevinst/ tap 
samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader og depotomkostninger, til andelseiere i 
form av nye andeler pr 31.12.2015. Der avtale foreligger kan andelseier om ønskelig få utdelt 
skattemessig avkastning i form av en kontantutbetaling. Se note 8 for nærmere detaljer om årets 
utdeling. 

 

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponeringer i henhold til 
forskrift om årsregnskap for verdipapirfond. Utdeling fra rentefond regnskapsføres ved at 
reinvesteringer føres som nye andeler i fondet i regnskapsåret.  
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NOTE  2: FINANSIELLE DERIVATER 

 

SR-Rente og SR-Kombinasjon sine plasseringer i finansielle derivater er oppført i note 10, 
beholdningsoversikt. De overnevnte fondene benytter valutaterminkontrakter for å valutasikre 
fondets investeringer i verdipapir som er denominert i andre valutaer enn NOK. Fondets totale 
eksponering knyttet til derivater skal, sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, 
ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. 

 

SR-Utbytte har i 2015 ikke benyttet derivater. 

 

NOTE  3: FINANSIELL MARKEDSRISIKO 

 

SR-Utbytte og SR-Kombinasjon er gjennom investeringer i norske og utenlandske virksomheter 
eksponert for aksjekurs-, valutakurs- og likviditetsrisiko. SR-Rente er eksponert for renterisiko, 
kredittrisiko, likviditetsrisiko samt valutakursrisiko i de tilfeller fondet investerer i annen valuta enn 
NOK, dette gjelder også for SR-Kombinasjon sine plasseringer i rentepapirer. 

 

Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en 
bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko til selskaper som inngår i fondenes porteføljer.  

 

 

 

NOTE 4: DEPOTOMKOSTNINGER 

Fondene blir kun belastet med transaksjonsdrevne depotkostnader. Grunnlaget for beregningen er 
antall transaksjoner multiplisert med transaksjonskostnad pr enhet pr marked. 

 

NOTE  5: OMLØPSHASTIGHET 

Fondets omløpshastighet, uttrykt i prosent, er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets 
investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet 
salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av perioden, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital i 
løpet av perioden. 

 

Annualisert omløpshastighet for 2015: 

SR-Rente  31,72 % 

SR-Utbytte    19,11 % 

SR-Kombinasjon    48,28 % 

 

 

NOTE  6: TEGNINGSPROVISJON 

 

Fondene har ikke tegnings- eller innløsnings- provisjoner. 

 

VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE NOTE 7,8,9 & 10 
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NOTE 7: FORVALTNINGSHONORAR 

Forvaltningshonorar utgjør 1,75% av fondets løpende forvaltningskapital. Forvaltningshonorarer blir 
beregnet og belastet fondet daglig. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet.  

NOTE 8: EGENKAPITAL 

 

NOTE 9: SKATTENOTE 

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved 
realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EU/EØS i utgangspunktet 
skattefrie. 3 prosent av disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktige. 

Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EU/EØS er skattepliktige. Fondene kan i tillegg belastes 
kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper, men kan kreve skattemessig fradrag for 
slik kildeskatt. 

SR-Utbytte er ikke i skatteposisjon for 2015. Det er heller ikke regnskapsført utsatt skattefordel da 
det ikke kan sannsynliggjøres at fondet kommer i skatteposisjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR-UTBYTTE

Andelskapital A Andelskapital B Opptjent egenkapital Sum

EGENKAPITAL PR 01.01.2015 292 122 452                                     70 813 955                    49 306 983                           412 243 390                                    

Sum tegninger 249 741 638                                     46 905 281                    296 646 920                                    

Sum innløsninger -54 991 647                                     -24 871 464                  -79 863 111                                     

Årsresultat 54 010 549                           54 010 549                                       

Avsatt utbytte -4 400 000                            -4 400 000                                       

EGENKAPITAL PR 31.12.2015 486 872 443                                     92 847 773                    98 917 532                           678 637 747                                    

Antall andeler per 31.12.2015 392 629,2003                                  80 580,4513                 

Basiskurs per andel 31.12.2015* 1 463,36                                           1 346,22                        

* Basiskurs, som er beregnet før avsatt utbytte, er satt ved dagsslutt siste virkedag i året og basert på beste estimat på dette tidspunkt.

 I regnskap er endelige tall per 31.12 lagt til grunn. Mindre periodiseringsavvik kan dermed forekomme.

Eneste forskjell mellom andelsklasse A og andelsklasse B er at B betaler ut årlig utbytte til andelseierne. 
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NOTE 10: VERDIPAPIRPORTEFØLJE pr. 31.12.2015 

 

 

VERDIPAPIRFONDET SR-KOMBINASJON NOTE 7,8,9 & 10 

NOTE 7: FORVALTNINGSHONORAR 

Forvaltningshonorar utgjør 1,25% av fondets løpende forvaltningskapital. Forvaltningshonorarer blir 
beregnet og belastet fondet daglig. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet.  

NOTE 8: EGENKAPITAL 

 

 

 

 

 

 

SR-KOMBINASJON

Andelskapital A Andelskapital B Opptjent egenkapital Sum

EGENKAPITAL PR 01.01.2015 287 227 156                                     85 568 178                    22 746 274                           395 541 607                                    

Sum tegninger 219 551 390                                     52 392 973                    271 944 364                                    

Sum innløsninger -195 736 329                                   -54 700 272                  -250 436 601                                   

Årsresultat 25 466 532                           25 466 532                                       

Avsatt utbytte -3 400 000                            -3 400 000                                       

EGENKAPITAL PR 31.12.2015 311 042 218                                     83 260 879                    44 812 806                           439 115 902                                    

Antall andeler per 31.12.2015 285 206,9250                                  77 622,4203                 

Basiskurs per andel 31.12.2015* 1 244,50                                           1 139,76                        

* Basiskurs, som er beregnet før avsatt utbytte, er satt ved dagsslutt siste virkedag i året og basert på beste estimat på dette tidspunkt.

 I regnskap er endelige tall per 31.12 lagt til grunn. Mindre periodiseringsavvik kan dermed forekomme.

Eneste forskjell mellom andelsklasse A og andelsklasse B er at B betaler ut årlig utbytte til andelseierne. 
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NOTE 9: SKATTENOTE 

Verdipapirfondet SR-Kombinasjon er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for 
tap ved realisasjon av aksjer innenfor EU/EØS. Fondet er skattepliktig for gevinst og har fradragsrett 
for tap ved realisasjon av rentepapirer. 

Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EU/EØS i utgangspunktet skattefrie. 3 prosent av 
disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktige. 

Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EU/EØS er skattepliktige, fondene kan i tillegg belastes 
kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper, men kan kreve skattemessig fradrag for 
slik kildeskatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014

Resultat før skattekostnad 26 544 188                        19 843 725                 

Tilbakeføring utbytter -8 863 484                         -4 710 611                 

Tilbakeføring gev/tap (aksjer) -26 074 219                      -3 536 595                 

Tilbakeføring urealiserte gev/tap (alt) 9 662 531                          -7 142 652                 

Skattepliktig utbytte 296 035                              254 253                      

Diverse 259                                      -                               

Skattemessig Resultat (A) 1 565 310                          4 708 120                   

Betalbar skatt (A x 27%) 422 634                              1 271 192                   

Grunnlag utsatt skatt/-skattefordel i balansen

urealisert gevinst/tap på obligasjoner -11 673 355                      -5 389 931                 

Underskudd til fremføring -                                      -                               

Sum grunnlag utsatt skatt/-skattefordel -11 673 355                      -5 389 931                 

Utsatt skatt/ -skattefordel (B x 25/27%) -2 918 339                         -1 455 281                 

Herav ikke balanseført utsatt skattefordel -2 118 339                         

Netto utsatt skatt/-skattefordel i balansen -800 000                            -1 455 281                 

Skattekostnad i resultatregnskapet

Betalbar skatt 422 634                              1 271 192                   

Endring i utsatt skatt/-skattefordel 655 282                              -1 574 748                 

Sum Skattekostnad 1 077 915                          -303 556                     
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NOTE 10: VERDIPAPIRPORTEFØLJE pr. 31.12.2015 
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Effektiv rente viser indikativ avkastning de neste 12 månedene før omkostning. Det betyr at den 
reelle avkastningen til fondet vil avvike fra effektiv rente, i og med at beregningen forutsetter 
uforandrede kurser. 
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Risikoklasse refererer til BIS-reglement og kapitaldekningsregelverket. Laveste risikoklasse er 0% og 
høyeste er 100%. Statsobligasjoner vekter 0%. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) vekter 10%. 
Kommuner, fylkeskommuner og senior-bank obligasjoner vekter 20%. Ansvarlige lån, 
fondsobligasjoner og industriselskaper vekter 100%. 

 

VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE NOTE 7,8,9 & 10 

NOTE 7: FORVALTNINGSHONORAR 

Forvaltningshonorar utgjør 0,55% av fondets løpende forvaltningskapital. Forvaltningshonorarer blir 
beregnet og belastet fondet daglig. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet.  

NOTE 8: EGENKAPITAL 

 

NOTE 9: SKATTENOTE 

Rentefond er skattepliktig med 27 prosent av netto realiserte kursgevinster på rentebærende 
verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, minus fradragsberettigede 
kostnader hvilket blant annet omfatter forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles i praksis 
til andelseierne slik at fondet ikke kommer i skatteposisjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR-RENTE

 Andelskapital Overkurs  Opptjent egenkapital  Avsatt til andelseierne 

for reinvestering i nye 

andeler 

 Sum 

EGENKAPITAL PR 01.01.2015 1 378 006 447                                 28 387 719                    -40 436 131                          52 920 271                             1 418 878 306        

Sum tegninger 324 800 597                                     324 800 597            

Sum innløsninger -364 840 375                                   -364 840 375          

Netto innbetalt overkurs ved netto tegning -16 755                                             16 755                            -                            

Overført fra overkurs/tilbakebetalt overkurs -                            

Reinvestert for andelseierne 53 387 055                                       -466 784                        -52 920 271                           -                            

Avsatt til reinvestering for andelseierne 64 319 173                             64 319 173              

Årsresultat etter utdeling -68 942 692                          -68 942 692            

EGENKAPITAL PR 31.12.2015 1 391 336 969                                 27 937 690                    -109 378 823                       64 319 173                             1 374 215 009        

Antall andeler per 31.12.2015 etter utdeling 1 460 698,3718            

Basiskurs per andel 31.12.2015 etter utdeling* 941,50                            

* Basiskurs er satt ved dagsslutt siste virkedag i året og basert på beste estimat på dette tidspunkt. I regnskap er endelige tall per

 31.12 lagt til grunn. Mindre periodiseringsavvik kan dermed forekomme.
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NOTE 10: VERDIPAPIRPORTEFØLJE pr. 31.12.2015 
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Effektiv rente viser indikativ avkastning de neste 12 månedene før omkostning. Det betyr at den 
reelle avkastningen til fondet vil avvike fra effektiv rente, i og med at beregningen forutsetter 
uforandrede kurser. 

Risikoklasse refererer til BIS-reglement og kapitaldekningsregelverket. Laveste risikoklasse er 0% og 
høyeste er 100%. Statsobligasjoner vekter 0%. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) vekter 10%. 
Kommuner, fylkeskommuner og senior-bank obligasjoner vekter 20%. Ansvarlige lån, 
fondsobligasjoner og industriselskaper vekter 100%. 
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