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1. Indledning
Nationalbanken og Finanstilsynet har udarbejdet en fælles indberetning for
danske UCITS1 og alternative investeringsfonde (herefter samlet refereret til
som fonde), der dækker både Nationalbankens og Finanstilsynets krav, med
henblik på at minimere samfundets samlede byrde forbundet med indsamling
af oplysninger fra fondene. Formålet med indsamlingen er henholdsvis Nationalbankens statistikproduktion, herunder ECBs forordning, og Finanstilsynets tilsyn på området, herunder Finanstilsynets statistikforpligtelser.
1.1. Hjemmel
Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens §
14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 ifølge hvilken Nationalbanken
indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger indenfor dens
kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet
end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske
samarbejde på det finansielle område.
1.2. Anvendelse
Nationalbanken anvender de indsamlede oplysninger til at producere og offentliggøre statistik. De anvendes også i forbindelse med overvågningen af
den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område. Oplysningerne sendes til ECB (herunder
European Systemic Risk Board (ESRB)) og andre institutioner, som Nationalbanken skal indberette til.
Finanstilsynet anvender oplysningerne til tilsynsformål på afdelingsniveau
samt statistikproduktion.
1.3. Fortrolighed
De indberettede oplysninger behandles fortroligt, således at institutspecifikke oplysninger ikke misbruges eller kommer uvedkommende i hænde.

1

Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. I Danmark er danske
UCITS en samlet betegnelse for investeringsforeninger, SIKAV’er (Selskaber for investering med kapital, der er variabel) og værdipapirfonde.
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2. Generelle bestemmelser for indberetning
2.1. Rapporteringspopulation
Rapporteringspopulationen udgøres af afdelinger under:
1.
2.

Danske UCITS jf. gældende lov om investeringsforeninger mv.
Danske alternative investeringsfonde, der er forvaltet af forvaltere af
alternative investeringsfonde med tilladelse jf. gældende lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Fonde uden underafdelinger har i indberetningssammenhæng pr. definition
én afdeling, der svarer til fonden. De indberetningspligtige afdelinger kan
vælge at lade en tredje part, fx et investeringsforvaltningsselskab eller en
forvalter af alternative investeringsfonde, foretage indberetning på fondens
vegne, dog uden at fondens indberetningspligt og -ansvar bortfalder. Indberetningen skal altid foretages på afdelingsniveau. Populationen ses også
skitseret i boks 1, hvor det er forsøgt illustreret, at fonde uden underafdelinger pr. definition har én afdeling.

2.2. Første indberetning
En afdeling, der er omfattet af ovennævnte rapporteringspopulation, indgår i
populationen fra og med den måned, hvor afdelingens emissionsperiode
starter.
2.3. Sidste indberetning
Hvis en afdeling ophører, fx som følge af fusion eller opsplitning, skal det
angives i skemasættet IFS (stamdataindberetningen) på skema Afd1 i måneden, hvor ophøret finder sted. Skemasættet IFM skal indberettes i måneden,
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hvor ophøret finder sted, og skemasættet IFQ i kvartalsmåneden efter ophøret (kan være måneden, hvor ophøret finder sted, hvis dette er en kvartalsmåned). Skemasættende IFP og IFY skal ikke indberettes efter at ophør har
fundet sted.
2.4. Indberetningstidspunkt og -sted
Indberetningen sendes til Nationalbanken, som indsamler data på vegne af
både Nationalbanken og Finanstilsynet. Månedlige indberetninger af stamdata skal være Nationalbanken i hænde senest 2. bankdag kl. 13:00. Månedlige og kvartalsvise indberetninger af balance- og regnskabsdata skal være
Nationalbanken i hænde senest 8. bankdag kl. 13.00 efter udløbet af den pågældende indberetningsperiode. De halvårlige og årlige indberetninger skal
være Nationalbanken i hænde senest henholdsvis ultimo august og ultimo
februar. Indberetningen foretages elektronisk.
2.5. Erstatningsindberetninger
Erstatningsindberetninger som følge af forespørgsler, der er blevet kommunikeret til afdelingen/indberetteren inden kl. 13.00, skal være Nationalbanken i hænde senest den efterfølgende bankdag kl. 13.00. Bemærk, at hele
skemasættet, IFS, IFM, IFQ, IFP eller IFY, af tekniske årsager skal medsendes ved erstatningsindberetninger, også selv om rettelserne kun vedrører
ét eller flere skemaer i det pågældende skemasæt.
2.6. Revisioner
Revisioner, der vedrører foregående perioder, skal kun indberettes, såfremt
den enkelte revision overstiger enten 1 mio.kr. eller 1 pct. af den pågældende post. Revisionen skal ledsages af en kort forklaring.
2.7. Opgørelsestidspunkt
Balancedagen er den sidste bankdag i referenceperioden. Ved indberetning
af markedsværdier benyttes dermed periodens slutkurser, som opgøres første bankdag i den efterfølgende indberetningsperiode. Indgåede forretninger
medtages i balancen opgjort på handelsdagen.
2.8. Beløbsangivelse og indberetningsvaluta
Alle beløb i skemaerne indberettes i DKK 1.000 eller EUR 1.000, medmindre andet er anført. Alle skemaerne skal udfyldes i samme valuta.
2.9. Indberetningsskemaer og -frekvens
Der er fem skemasæt. Ét til månedlig stamdataindberetning, et til månedlig
indberetning, ét til kvartalsvis indberetning, ét til halvårlig indberetning og
ét til årlig indberetning. Ikke alle afdelinger skal indberette alle skemaer, jf.
tabel 1.
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Skemasæt

Frekvens

Population

I tabel 2 er vist en oversigt over samtlige indberetningsskemaer, der er omfattet af de fem skemasæt, med angivelse af, hvilke afdelinger der skal indberette hvilke skemaer, samt med hvilken frekvens og indberetningsfrist.
Indberetningsfristen er opgjort som tiden efter referenceperiodens udløb.

Skema

Betegnelse

Frekvens

Population

Indberetningsfrist

9
3. Kontrolprocessen i Nationalbanken
Nationalbankens kontrolproces, jf. figuren i boks 1.3, begynder, når en indberetning modtages i STINA. For at det kan ske, skal følgende tre variable
på Stamdata-skemaet være angivet korrekt:




Registreringsnummer
Indberetningsperiode
Løbenr.

Hvis registreringsnummeret ikke er kendt af Nationalbanken, indberetningsperioden endnu ikke er aktiv, eller løbenummeret ikke er korrekt angivet, vil indberetningen blive afvist af STINA med besked herom. Den indberettende afdeling retter en eller flere af de tre variable og sender indberetningen igen.
Efter at indberetningen er modtaget af STINA, udføres tre typer af kontroller (format-, objektive og analytiske kontroller), der alle kan medføre krav
om, at afdelingen sender en erstatningsindberetning, hvor fejlene er rettet og
udslag, der ikke skyldes fejl, er kommenteret. Bemærk, at indberetningen
først betragtes som indberettet til Nationalbanken, når det første kontroltjek,
formatkontroller, ikke medfører fejl. Det vil også sige, at objektive og analytiske kontroller ikke kan udføres, før eventuelle formatfejl er rettet. Nedenfor er de tre kontroltyper: formatkontroller, objektive kontroller og analytiske kontroller kort beskrevet.

3.1. Formatkontroller
Når en indberetning er modtaget af STINA, foretages der som det første en
række formatkontroller, fx at der ikke skrives tekst i datafelter, og at datoer
er angivet korrekt.
Ved fejl modtager den indberettende afdeling besked, straks indberetningen
forsøges sendt. Instituttet retter fejlene og sender indberetningen igen.
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3.2. Objektive kontroller
Når indberetningen er modtaget af Nationalbanken, udføres en række objektive kontroller. De er defineret som et sandt eller falsk udsagn, hvorfor alle
fejl skal rettes. Der er for hver objektiv kontrol defineret en bagatelgrænse,
så fx afrundinger ikke resulterer i fejludslag. Kontrollerne omfatter fx aktiver lig med passiver, overholdelse af strømidentiteten (primo plus månedens
bevægelser er lig med ultimo) og primo er lig med ultimo i foregående periode.
Ved fejl modtager den indberettende afdeling besked, sædvanligvis kort tid
efter indsendelse. Instituttet retter fejlene og sender en erstatningsindberetning.
3.3. Analytiske kontroller
Efter at de objektive kontroller er udført på indberetningen, udføres der analytiske kontroller. Udslag fra disse kontroller er ikke nødvendigvis fejl, og
derfor skal de vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, som tager stilling til, om udslaget kræver stillingtagen af den indberettende afdeling. Hvis
udslaget skyldes en fejlindberetning, skal afdelingen sende en erstatningsindberetning. Hvis det ikke er en fejl, skal afdelingen give en forklaring på
udviklingen.
Da udslag fra analytiske kontroller skal vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, er det ikke muligt at angive, hvornår afdelingen kan forvente at
få besked om eventuelle udslag. Det kan derfor ske i perioden, fra Nationalbanken har modtaget indberetningen, og til Nationalbanken offentliggør data. Bemærk, at Nationalbanken også kan stille spørgsmål til indberetninger
efter, at data er offentliggjort. Hvis en sådan korrespondance fører til krav
om ny indberetning, er der tale om revisioner, jf. afsnit 2.6.
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4. Opgørelsesmetoder og definitioner
4.1. Værdiansættelse
4.1.1. Beholdninger
Generelle opgørelsesmetoder og definitioner tager udgangspunkt i den europæiske nationalregnskabsmanual, ENS2010, og Finanstilsynets gældende
bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv.
Værdiansættelse af aktiv- og passivposter skal tage udgangspunkt i aktuelle
markedspriser (dagsværdi) ultimo indberetningsperioden, medmindre andet
er nævnt. Per definition er primobeholdningen lig ultimobeholdningen for
foregående periode. For værdipapirer er det tilladt at bruge enten lukkekurser eller gennemsnitskurs ved lukketid. Hvor markedspriser ikke objektivt
kan fastsættes, fx i forbindelse med unoterede aktiver og passiver, anvendes
bedste estimat for markedsværdien. For nedenstående poster gælder desuden følgende:
Indskud (jf. boks 11) og lån (jf. boks 18) opgøres efter Finanstilsynets værdiansættelsesprincipper, dvs. til markedsværdi. Dog opgøres variabelt forrentede tilgodehavender/forpligtelser efter første indregning til amortiseret
kostpris.
Værdipapirer ekskl. aktier (jf. boks 12) værdiansættes til markedsværdi,
dvs. inkl. vedhængende rente (dirty prices).
Medlemmernes formue (jf. boks 19) opgøres til indre værdi.
4.1.2. Transaktioner
Transaktioner registreres på handelsdagen. Transaktioner, der er gennemført
i en anden valuta end afdelingens indberetningsvaluta, omregnes til denne
efter valutakursen på transaktionsdagen. Transaktioner opgøres til den værdi, som transaktionen er foretaget til ekskl. gebyrer (handelsomkostninger),
provisioner, kommissioner og lignende betalinger for tjenester ydet i forbindelse med transaktionen. Desuden gælder følgende:
Værdipapirer ekskl. aktier. For værdipapirer ekskl. aktier registreres emissioner til emissionskursen. Når værdipapirer markedsføres af udstederne
gennem tegningsgaranter eller andre mellemmænd og derefter sælges til højere priser til de endelige investorer, er det de værdier, der betales af investorerne, som skal registreres. Investering i papirer i omløb på det sekundære marked registreres til børskursen eller markedsværdien. Transaktionerne
opgøres i dirty prices, dvs. inkl. vedhængende rente i forbindelse med køb
og salg. Køb/salg af vedhængende rente indberettes tillige særskilt.
Aktier og andre kapitalandele. For aktier og andre kapitalandelsbeviser
gælder det, at nye aktier registreres til emissionskurs/markedsværdi. Dette
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indebærer bl.a., at erhvervelsen af fondsaktier, hvor emissionskursen/markedsværdien er lig 0, ikke skal medtages som en finansiel transaktion.
Transaktioner i aktier i omløb registreres til transaktionsværdien. Udbytteaktier værdiansættes ud fra det udbytte, emittenten har foreslået. Transaktionsværdien af andre kapitalandele er lig med de midler, der overføres til
selskaber eller kvasi-selskaber af disses ejere.
Andele i investerings- og pengemarkedsforeninger. Transaktioner i andele
i bevisudstedende afdelinger omfatter periodens nettokøb af andele opgjort
til markedsværdi. Transaktioner i andele i kontoførende afdelinger omfatter
periodens nettoindskud, dvs. nye indskud foretaget af foreningen/afdelingen
minus udtræk foretaget af afdelingen.
Medlemmernes formue. Transaktionerne i medlemmernes formue omfatter
for bevisudstedende afdelinger periodens emissioner fratrukket periodens
indløsninger opgjort til markedsværdi, som er lig den indre værdi. Transaktioner for kontoførende afdelinger omfatter periodens nye indskud foretaget
af medlemmerne minus udtræk foretaget af medlemmerne.
4.1.3. Resultatoplysningsposter
Værdiansættelse af posterne i resultatopgørelsen skal ske i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og
specialforeninger mv.
Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.
I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og
alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue:
1.
2.

Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i
egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger.
Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling
eller indberetningsvaluta og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere
årsrapporter rettes.

4.2. Kupon- og udbyttebetalinger
I boks 2 og 3 er beskrevet, hvorledes kupon- og udbyttebetalinger skal indberettes. For obligationer registreres ændringer, der kan relateres til kuponbetalinger, som transaktioner, mens ændringer relateret til udbyttebetalinger
for aktier angives som værdiændringer.
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Beholdning primo
kvartalet
(1.000)

Nettotransaktioner
(1.000)

Værdipapirer ekskl. aktier
Passiver

100

Medlemmernes formue

100

t1

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

Periodens optjente
renter/udbytter
(1.000)

5

105

5

5

105

Værdiændringer
(1.000)

Aktiver

t2

Beholdning primo
kvartalet
(1.000)

Nettotransaktioner
(1.000)

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

Periodens optjente
renter/udbytter
(1.000)

Aktiver
Inskud

0

10

10

Værdipapirer ekskl. aktier
Passiver

105

-5

100

Medlemmernes formue

105

5

110

Beholdning primo
kvartalet
(1.000)

Nettotransaktioner
(1.000)

Inskud

10

-10

Værdipapirer ekskl. aktier
Passiver

100

Medlemmernes formue

110

t3

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

5

Periodens optjente
renter/udbytter
(1.000)

Aktiver
0
100
-10

100

10
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t1

Beholdning primo
kvartalet
(1.000)

Nettotransaktioner
(1.000)

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

Periodens optjente
renter/udbytter
(1.000)

Aktiver
Aktier og andre kapitalandele
Passiver

100

5

105

Medlemmernes formue

100

5

105

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

-5

100

t2

Beholdning primo
kvartalet
(1.000)

Nettotransaktioner
(1.000)

0

5

Periodens optjente
renter/udbytter
(1.000)

Aktiver
Indskud

5

Aktier og andre kapitalandele
Passiver

105

Medlemmernes formue

105

5

-5

105

Beholdning primo
kvartalet
(1.000)

Nettotransaktioner
(1.000)

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

5

-5

t3

5

Periodens optjente
renter/udbytter
(1.000)

Aktiver
Indskud
Aktier og andre kapitalandele
Passiver

100

Medlemmernes formue

105

0
100

-5

100

5

4.3. Omklassifikationer
Hvis der sker et skifte i modpartens/udstederens lande-, valuta-, sektor- eller
branchekode, skal både den gamle og nye kode indberettes på to forskellige
linjer. I én linje indberettes en nedgang i beholdningen med den gamle kode
og i en anden linje indberettes en tilsvarende stigning i beholdningen med
den nye kode. Nedgangen og stigningen registreres hverken som en transaktion eller værdiændring, men blot som en ændring i ultimobeholdningen, da
der er tale om en omklassifikation.
4.4. Korte positioner
Korte positioner i et aktiv skal føres som en reduktion af den pågældende
aktivpost. Reduktionen angives som en negativ transaktion. Beholdningen
af den pågældende aktivpost kan derfor blive negativ.
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4.5. Midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer
Hvis en afdeling midlertidigt overdrager værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån eller lignende, skal værdipapirerne forblive
i afdelingens balance. Eksempler på sådanne forretninger er givet i boks 35.
De modtagne beløb for midlertidigt overdragne værdipapirer registreres på
aktivsiden under indskud og på passivsiden som gæld til erhververen under
lån. Er afdelingen modtager af værdipapirer, føres beløbet for de midlertidigt
modtagne værdipapirer som en fordring på overdrageren under aktivposten
Indskud, men værdipapirerne medtages ikke i afdelingens balance.
Disse forretninger skal desuden indberettes separat på skema MREP i de tilfælde, hvor afdelingen anvender dansk depot og modparten i de ovennævnte
transaktionstyper er udlænding.
Ved videresalg af værdipapirer erhvervet via sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån eller lignende forretninger, skal salget føres som en reduktion af den
pågældende aktivpost.
4.6. Valutaomregning
Balanceposter i en anden valuta end indberetningsvalutaen (DKK eller
EUR) omregnes til denne efter kursen for valutaen på balancedagen.
Resultatoplysningsposter og transaktioner i en anden valuta end indberetningsvalutaen omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen.
Som valutakurs anvendes 16.00 GMT-kursen for valutaen på balancedagen.
For valutaer, hvor der ikke offentliggøres en kurs, anvendes en bedst skønnet kurs.
4.7. Løbetidsfordeling
Ved fordeling af balanceposter på løbetid benyttes oprindelig løbetid som
kriterium. Den oprindelige løbetid for et finansielt instrument er tidsrummet
fra oprettelsen heraf til forfaldstidspunktet, før hvilket det pågældende finansielle instrument ikke normalt kan indfries, eller hvor dette kun kan ske
mod betaling af et rentetillæg og/eller et gebyr.
4.8. Derivater
Derivater opgøres på balancen på bruttobasis. Individuelle derivataftaler
med positive bruttomarkedsværdier registreres på balancens aktivside, og
derivataftaler med negative bruttomarkedsværdier registreres på passivsiden.
Derivater skal opdeles på henholdsvis Optioner og Derivater andre end optioner. Som hjælp til opdelingen er der i boks 4 en definition af optioner.
Der henvises desuden til CFI-listen (Classification of Financial Instruments), jf. ISO 10962-standarden.
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Overordnet set skal transaktioner og værdiændringer, der påvirker værdien
af beholdningen, indberettes. Betaling af provision og gebyr mv. eller sikkerhedsstillelse skal ikke indberettes som transaktioner på skemaerne.
Beholdningen skal opgøres til markedsværdi (dagsværdi), dvs. typisk en tilbagediskonteret fremtidig betalingsstrøm på kontrakten, mens transaktionerne blot skal indberettes som de faktiske betalinger.
Gevinster og tab på det samme derivat i samme indberetningsperiode kan
angives som en nettogevinst (-tab).
Se Bilag 6 for uddybende forklaring og eksempler.
4.9. Noterede/unoterede
På en række skemaer skal angives beholdninger af henholdsvis noterede og
unoterede værdipapirer. Opdelingen skal følge definitionen i boks 5.

Inden for EU

Uden for EU

4.10. Fusioner og opsplitninger
Fusioner og opsplitninger skal angives i den månedlige stamdataindberetning for alle de involverede afdelinger. Nedenfor er eksempler på, hvordan
en fusion og en opsplitning skal indberettes i skemasættet IFS.
4.10.1. Angivelse af en fusion mellem to afdelinger i IFS
 Ophørende afdeling A er bevisudstedende med reg.nr. 1111101
 Fortsættende afdeling B er bevisudstedende med reg.nr. 2222201
I boks 6 er illustreret, hvad der skal indberettes for henholdsvis afdeling A
og B i IFS i relation til fusionen:
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Skema

Afd1
Fusioneret over i
(reg.nr.)
2222201

Kolonne
Afdeling A
Afdeling B

Afdelings reg.nr.
1111101
2222201

Skema
Kolonne

Afdelings reg.nr.

ISIN-koder

Afdeling A
Afdeling B

1111101
2222201

DK11111101
DK22222201

Skema
Kolonne

Afdelings reg.nr.

SE-/CVR-numre

Afdeling A
Afdeling B

1111101
2222201

12345678
87654321

Skema
Kolonne
Afdeling B

Lukkedato
YYYYMMDD

Kontoførende/
bevisudstedende
B
B

ISIN

SE

INDFUS
Indfusionerede
Afdelings reg.nr.
afdelingers reg.nr.
2222201

1111101

Afdeling A indberetter, at den er fusioneret over i afdeling B i kolonnen
"fusioneret over i" på skema Afd1. Afdeling A's ISIN-kode og SE-nr. forbliver hos afdeling A i perioden, hvor fusionen finder sted, dvs. afdelingen
indberetter blot sin ISIN-kode og sit SE-nr. som hidtil i den sidste indberetning. Afdeling B indberetter desuden, at afdeling A er indfusioneret på
skema INDFUS.
4.10.2. Angivelse af en opsplitning af en afdeling over i to eller flere afdelinger i IFS
 Opsplittet afdeling A er bevisudstedende med reg.nr. 1111101
 Fortsættende er afdeling B, der er bevisudstedende med reg.nr.
2222201, og afdeling C, der er bevisudstedende med reg.nr. 3333301.
i boks 7 er illustreret, hvad henholdsvis afdeling A, B og C skal indberette i
IFS i relation til opsplitningen:
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Skema

Afd1

Kolonne

Afdelings reg.nr.

Fusioneret over i
(reg.nr.)

Lukkedato

Kontoførende/
bevisudstedende

Afdeling A

1111101

2222201

YYYYMMDD

B

Afdeling A

1111101

3333301

YYYYMMDD

B

Afdeling B

2222201

B

Afdeling C

3333301

B

Skema

ISIN

Kolonne

Afdelings reg.nr.

ISIN-koder

Afdeling A

1111101

DK11111101

Afdeling B

2222201

DK22222201

Afdeling C

3333301

DK33333301

Skema

SE

Kolonne

Afdelings reg.nr.

SE-/CVR-numre

Afdeling A

1111101

12345678

Afdeling B

2222201

87654321

Afdeling C

3333301

19827364

Skema

Kolonne

INDFUS
Indfusionerede
afdelingers
Afdelings reg.nr.
reg.nr.

Afdeling B

2222201

1111101

Afdeling C

3333301

1111101

Afdeling A indberetter, at den er opsplittet over i henholdsvis B og C ved på
to linjer at angive henholdsvis B og C's reg.numre i kolonnen "fusioneret
over i". Afdeling A's ISIN-kode og SE-nr. forbliver hos afdeling A i perioden, hvor fusionen finder sted, dvs. afdelingen indberetter blot sin ISINkode og sit SE-nr. som hidtil. Da det er en opsplitning over i to afdelinger,
indberetter både afdeling B og C, at afdeling A er indfusioneret på skema
INDFUS.
4.10.3. Sidste indberetning
Se afsnit 2.3.
4.10.4. Overførsel af balancen ved fusion eller opsplitning
Ved en fusion/opsplitning overføres den ophørende afdelings balance til den
eller de fortsættende afdelinger. Hvordan overførslen registreres og indberettes afhænger af balanceposten.
4.10.4.1. Ikke-værdipapirposter
For ikke-værdipapirposter indberetter den ophørende afdeling en balance,
der går i nul, på skema QBA1 og QBA2. På QBA2 indberettes desuden bevægelserne fra foregående periode som nettotransaktioner (og eventuelt
værdiændringer). Den eller de fortsættende afdelinger indberetter overførs-
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len som en stigning i balancen for de pågældende balanceposter på QBA1
og QBA2. Stigningen registreres som en positiv nettotransaktion på QBA2.
4.10.4.2. Værdipapirposter
For værdipapirposter indberetter den ophørende afdeling en balance, der går
i nul, på skema QBA1, mens den eller de fortsættende afdelinger indberetter
en tilsvarende stigning på QBA1.
Desuden indberetter den ophørende afdeling en værdipapirbeholdning der
går i nul på skema QVP1 eller QVP3, alt efter om afdelingen anvender
dansk eller udenlandsk depotbank. Bevægelserne fra foregående periode registreres som nettotransaktioner (og eventuelt værdiændringer). Tilsvarende
indberetter den fortsættende afdeling en stigning i ultimobeholdningen på
QVP1 eller QVP3. Stigningen som følge af fusionen/opsplitningen registreres som nettotransaktioner.
4.10.4.3. Medlemmernes formue
For medlemmernes formue indberetter den ophørende afdeling en balance,
der går i nul, på skema QBA1, mens den eller de fortsættende afdelinger
indberetter en tilsvarende stigning på QBA1. Hvis de involverede afdelinger
er bevisudstedende, skal de ikke indberette yderligere vedrørende medlemmernes formue.
Hvis den ophørende afdelinger er kontoførende, indberettes der en formue,
der går i nul, på skema MBAF. Bevægelserne fra foregående periode registreres som tilbagekøb (og eventuelt salg eller værdiændringer). Tilsvarende
hvis den eller de fortsættende afdelinger er kontoførende, indberettes en
stigning i ultimobeholdningen på MBAF. Stigningen som følge af fusionen/opsplitningen registreres som salg.
4.11. STAT-ordbog
For yderligere forklaringer og beskrivelser af diverse økonomisk-statistiske
begreber, henvises der til STAT-ordbogen udarbejdet af Statistisk Afdeling i
Nationalbanken. Ordbogen kan findes på Nationalbankens websted via følgende link http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/Sider/default.aspx.
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5. Opbygning af indberetningsskemaer
Indberetningsskemaerne kan deles op i tre kategorier, henholdsvis kolonneskemaer, rækkeskemaer og andre skemaer. Tabel 3 nedenfor giver en oversigt over opdelingen. Skemasættet IFS er udeladt nedenfor, men er uddybet
i detaljer i afsnit 9.4.

Skema

Betegnelse

Kolonneskema

Rækkeskema

Andre

Generelt for alle skemaerne gælder følgende farvekoder:
Blå felter
Felterne indeholder information om, hvilke oplysninger der skal posteres i
den pågældende kolonne eller på den pågældende linje.
Hvide felter
De hvide felter skal altid udfyldes, hvis indberetteren har relevante tal for
det pågældende felt.
Grå felter
De mørkegrå felter skal aldrig udfyldes. Det skyldes enten, at Nationalbanken kan hente oplysningerne fra andre kilder, at Nationalbanken selv kan
beregne tallet, eller at Nationalbanken har vurderet, at omkostningerne ved
at skulle afgive de pågældende oplysninger er for store.
Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte skematyper.
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5.1. Kolonneskema
Generelt for kolonneskemaerne gælder, at der for én række skal udfyldes
flere kolonnefelter. Kolonneskemaerne er bygget op over et modelskema, jf.
figur 1. Ikke alle kolonner i modelskemaet går igen på alle kolonneskemaer.

Kolonne 2, 4 og 5 beskriver aktivets/passivets modpart, dvs. udstederen på
aktivsiden og holderen på passivsiden. Modparten kan identificeres ved
land, sektor og branche, hvor sidstnævnte kun er aktuel på skema QVP1QVP3 i tilfælde af direkte investeringer i udenlandske aktiver (investeringer
der indebærer en stemmeandel på 10 pct. eller mere). Kolonne 3 angiver,
hvilken valuta aktivet eller passivet er udstedt i. Kolonne 6-9 omfatter
strømidentiteten for det pågældende aktiv eller passiv, se afsnit 5.1.6 for en
uddybende beskrivelse.
For hver balancepost skal der derfor angives x antal rækker alt efter, hvor
mange kombinationer af land, valuta og sektor der er registreret. På skema
MBAF er der en fjerde variabel "Direkte investering", der giver anledning
til flere rækker, hvis der er tale om direkte investeringer (én udenlandsk investor holder 10 pct. eller mere af den samlede formue). Tilføjelse af rækker
gøres på følgende måde:
1.
2.
3.

Rækken, der ønskes flere af, markeres
Under Danmarks Nationalbank i menulinjen vælges Tilføj rækker
Det ønskede antal rækker indtastes.

Det er op til indberetter selv, hvorvidt modparter til samme balancepost med
samme land, valuta og sektor aggregeres eller ej, medmindre andet er anført.
5.1.1. Kolonne 1 – Aktiv-/passivtype
Kolonne 1 er altid på forhånd udfyldt af Nationalbanken og angiver det aktiv/passiv, som indberetningen vedrører.
5.1.2. Kolonne 2 – Land
I kolonnen angives ISO-landekoden for det land eller territorium, hvor
modparten er hjemmehørende. Definitionen herpå findes i boks 8. Landekoderne findes i bilag 3. Internationale organisationer er tildelt deres egen kode, som findes i bilag 4. For værdipapirer ejet af afdelingen anføres landekoden for udsteder. For investeringsbeviser eller andele udstedt/solgt af foreningen anføres landekoden for ejeren/holderen. For andre tilgodehavender
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og forpligtelser anføres landekoden for det land, hvor modparten er hjemmehørende.

5.1.3. Kolonne 3 – Valuta
I kolonne 3 angives ISO-møntkoden for den valuta, som aktivet/passivet er
udstedt i. Møntkoderne findes i bilag 3.
5.1.4. Kolonne 4 – Sektor
Hvor det er angivet i skemaerne, skal der foretages sektorfordeling efter den
umiddelbare modpart. Dette skal foretages uafhængigt af sektortilhørsforholdet af eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier. Sektoropdelingen
det er baseret på bestemmelserne i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010) findes i boks 9, og for en nærmere beskrivelse henvises til
bilag 1. Nationalbanken stiller en liste indeholdene sektorkoder for danske
modparter på CVR-nr. til brug for sektorklassifikationen af danske modparter på de skemaer, hvor det er påkrævet. Listen er tilgængelig på området
"Brancher og sektorer til indberetning af statistik" på Nationalbankens ekstranet (NEXT). Mellemværender med internationale organisationer skal placeres i sektorkategorien statslig forvaltning og service. En liste over internationale organisationer findes i bilag 4.
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5.1.5. Kolonne 5 – Branche
Angivelse af branchekode begrænser sig til skemaerne QVP1, QVP2 og
QVP3, og kun hvor modparten er ikke-resident i Danmark, og hvor der er
tale om en stemmeandel på 10 pct. eller mere. Branchefordelingen skal her
foretages efter bedste overbevisning efter opdelingen i bilag 2. En modparts
residens er defineret i boks 8 ovenfor.
5.1.6. Kolonne 6-9 – Strømidentitet
Kolonnerne 6-9 bygger på identiteten vist i boks 10.

5.1.6.1. Kolonne 6 – Beholdning primo måneden
Her angives primobeholdningen af aktiver/passiver, dvs. værdien af det givne mellemværende ved indberetningsperiodens begyndelse. Primobeholdningen er for et givet mellemværende altid lig beholdningen ultimo den foregående måned.
5.1.6.2. Kolonne 7 – Nettotransaktioner
Her angives månedens foretagne transaktioner: Stigning/nedgang i aktiver/
passiver. En transaktion består af en tilgang eller en afgang i et aktiv eller
passiv. En tilgang kaldes også en stigning, og en afgang kaldes også en nedgang. Transaktioner i en beholdning indberettes netto (tilgange minus afgange = nettotransaktioner), medmindre andet er angivet. Nettotransaktioner
indberettes med fortegn. En nettotransaktion, som får et aktivs/passivs værdi
til at stige, indberettes med positivt fortegn, mens en nettotransaktion, som
får et aktivs/passivs værdi til at falde, indberettes med negativt fortegn.
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5.1.6.3. Kolonne 8 – Værdiændringer
Her angives de værdiændringer, der skyldes ændringer i valutakurser eller
priser (kursændringer) for det givne aktiv/passiv, fx ændringer i børskursen
på værdipapirer eller udbyttebetalinger. En stigning i et aktivs/ passivs værdi indberettes med positivt fortegn, mens en nedgang indberettes med negativt fortegn.
5.1.6.4. Kolonne 9 – Beholdning ultimo måneden
Her angives ultimobeholdningen, dvs. størrelsen af det givne aktiv/passiv
ved månedens udgang. Beholdningen opgøres til den gældende dagsværdi
på ultimodagen. Hvis opdaterede dagsværdier ikke findes, kan bedst mulige
skøn benyttes.
5.1.7. Kolonne 10 – Optjente/skyldige renter og udbytter
Her angives periodens optjente/skyldige renter og modtagne/udbetalte udbytter. De optjente/skyldige renter omfatter de i perioden optjente/skyldige
renter og skal ikke fratrækkes renter, der er blevet udbetalt/betalt i perioden.
For både indskud og værdipapirer ekskl. aktier på aktivsiden samt lån på
passivsiden angives henholdsvis optjente og skyldige renter med positivt
fortegn.
For aktier og andre kapitalandele samt andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. på aktivsiden angives modtagne udbytter med positivt
fortegn. For medlemmernes formue på passivsiden angives udbetalte udbytter ligeledes med positivt fortegn.
5.2. Rækkeskema
For et rækkeskema gælder, at der for én eller to kolonner skal udfyldes én
eller flere rækker. Kolonnerne i rækkeskemaerne kan have forskelligt indhold, men er dog altid numeriske. Kolonne 1 er altid på forhånd udfyldt af
Nationalbanken og angiver det aktiv/passiv eller den regnskabspost, som
indberetningen vedrører. Nedenfor er kolonnerne beskrevet for de enkelte
skemaer.
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5.2.1. Kolonner i skema QBA1 og QVP5

I kolonne 2 angives ultimobeholdningen, dvs. størrelsen af det givne aktiv/
passiv ved månedens udgang. Beholdningen opgøres til den gældende dagsværdi på ultimodagen. Hvis opdaterede dagsværdier ikke findes, kan bedst
mulige skøn benyttes.
5.2.2. Kolonner i skema QBA3 og QRE1/YRE1

På QBA3 angives i kolonne 2 det i kvartalet akkumulerede beløb, mens der
på QRE1/YRE1 angives det akkumulerede beløb siden årets begyndelse. I
resultatopgørelsen på QRE1 og YRE1 indregnes alle indtægter, i takt med at
de indtjenes, og alle omkostninger i takt med at de afholdes.
5.2.3. Kolonner i skema YRE2

I kolonne 2 angives årets administrationsomkostninger, der relaterer sig direkte til afdelingen. I kolonne 3 angives beløbet, der relaterer sig til afdelingens andel af foreningens administrationsomkostninger.
5.3. Andre skemaer
Skemaerne i den sidste kategori er henholdsvis placeringsskemaerne PL1PL12 og skema YDIV, der vedrører nøgletal og supplerende oplysninger.
Placeringsskemaerne har en opbygning for hver placeringsrestriktion, der
følger nedenstående model:
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Beskrivelse af placeringsrestriktion
(Eksempel: C. Oplys, jf. § 106, stk. 5, værdipapirer udstedt af en enkelt emittent eller
emittenter i samme koncern omfattet af § 106, stk. 4, der udgør mere end 30 pct. af
afdelingens formue 1):)

Beskrivelsen af placeringsrestriktionen er altid udfyldt på forhånd. I kolonne
1 angives navnet på emittenten, hvis værdipapirer en afdeling har investeret i
og overskredet den beskrevne placeringsrestriktion. I kolonne 2 angives det
samlede beløb, der er investeret i den navngivne emittent. I kolonne 3 anføres, hvor stor en andel i procent af afdelingens formue den specifikke investering udgør.
I skema YDIV skal der angives en række nøgletal og én supplerende oplysning for indeværende år.

I kolonne 2 angives værdien for det pågældende nøgletal eller den supplerende oplysning.
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6. Beskrivelse af balanceposter
Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af balanceposterne, der indgår i
skemaerne, som vedrører investeringsforeningernes balance, jf. tabel 4.

Skema

Betegnelse

Frekvens

Population

Indberetningsfrist

Boks 11-17 omhandler aktivposterne, mens boks 18-21 omhandler passivposterne. Indberetningsskemaerne kan afvige fra beskrivelsen nedenfor. Det
vil da fremgå af forklaringen til skemaerne. For information om værdiansættelse henvises til afsnit 4.1.
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6.1. Aktivposterne
6.1.1. Indskud
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6.1.2. Værdipapirer ekskl. aktier






6.1.3. Aktier og andre kapitalandele (ekskl. aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og pengemarkedsforeninger)
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6.1.4. Aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og
pengemarkedsforeninger

6.1.5. Finansielle derivater (aktivsiden)
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6.1.6. Ikke-finansielle aktiver (inkl. anlægsaktiver)




6.1.7. Øvrige aktiver







6.2. Passivposter
6.2.1. Lån
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6.2.2. Medlemmernes formue

6.2.3. Finansielle derivater (passivsiden)







6.2.4. Øvrige passiver
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7. Beskrivelse af resultatopgørelsesposter
Nedenfor følger udsnit af den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv., der vedrører resultatopgørelsesposterne, som indgår i skemaerne, jf. tabel 5.

Skema

Betegnelse

7.1. Renter og udbytter

7.2. Kursgevinster og –tab









Frekvens

Population

Indberetningsfrist
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7.3. Administrationsomkostninger
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7.4. Resultat af aktiviteter under afvikling

7.5. Skat
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8. Beskrivelse af nøgletal og supplerende oplysninger
Nedenfor følger udsnit af den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv., der vedrører
nøgletal og supplerende oplysninger, som indgår i skemaerne jf. tabel 6.

Skema

Betegnelse

Frekvens

Population

Indberetningsfrist

8.1. Indre værdi pr. andel



Medlemmern es formue
Cirkulerende andele ultimo året

8.2. Udlodning pr. andel
2. Udlodning pr. andel





Foreslået udlodning til medlemmer
Cirkulerende andele ultimo året

Acontoudlodning
Cirkulerende andele på tidspunkt for acontoudlodning
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8.3. Årets afkast i procent
3. Årets afkast i procent

 Indre værdi ultimo året  Geninvesteret udlodning

 
 1 *100
Indre værdi primo året





Udlodning * Indre værdiultimo året
Indre værdiumiddelbar t efter udlodninge n

 Indre værdiultimo året 
 
 1 *100
 Indre værdi primo året 

8.4. Omkostningsprocent
4. Omkostningsprocent



Adm.omkostninger
*100
Medlemmern es gennemsnit lige formue

8.5. Sharpe ratio
5. Sharpe ratio



r

r

* 12 

1 N
*  (ri , pf  ri ,rf )
N i1

r
r

r 



1 N
*  (ri , pf  ri ,rf )  r
N i1



2

ri , pf

ln(1  månedens afkast)

ri , rf

ln(1  månedens risikofrie afkast)
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8.6. Active share
6. Active Share

Active share 

1 N
 w fund,i  windex,i
2 i 1

w fund,i
windex,i

Aktiv

Porteføljevægt

Benchmark vægt

1
2
3
4
5
6
I alt

10 %
15 %
40 %
25 %
0%
10 %
100 %

0%
5%
25 %
20 %
40 %
10 %
100 %
Active Share

Absolut værdi af
aktiv position

10 %
10 %
15 %
5%
40 %
0%
80 %
40 %

Active Share
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8.7. Tracking Error
7. Tracking Error



Annualiser et Tracking Error  



Ri , p
Ri ,b

Ri , p  Ri ,b
N

N


i 1

( R

i, p



2 
 Ri ,b )  ( Ri , p  Ri ,b ) 
 * 12
N 1
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9. Gennemgang af indberetningsskemaerne
Nedenfor beskrives de enkelte skemaer. For en detaljeret beskrivelse af balance- og resultatopgørelsesposterne samt nøgletallene og de supplerende
oplysninger henvises til afsnittene 6-8. Såfremt balanceposterne er underopdelt på skemaerne, er en beskrivelse tilknyttet nedenfor. For detaljerede oplysninger om opgørelsesmetoder og definitioner henvises til afsnit 4. For
skemaer, som kun skal indberettes af afdelinger under tilsyn henvises i øvrigt til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv.
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Telefonnr.

E-mail-adresse

Der kan tilføjes op til 9 rækker mere til kontaktpersoner efter behov. Klik på celle A20 og vælg "Tilføj rækker" under
menupunktet Danmarks Nationalbank.

Navn

Kontaktpersoner

Indberetningsvaluta

Telefonnr.

By

Postboks

Postnr.

Gadenavn og nr.

Afdelingens navn

Information om afdelingen

Løbenummer

Indberetningsperiode (åååå4q)

Registreringsnr.

Masterdata - Information om indberetterenheden

1. Udfyld skemaet - husk løbenr. og
indberetningsperiode
2. Vælg "Danmarks Nationalbank" i
menulinjen.
3. Vælg "Send indberetning".
4. Indberetningen sendes til
Nationalbanken og kontrolleres for
fejl.
5. Der kommer svar fra
Nationalbanken.
6. Ret evt. fejl og start fra punkt 2
igen.

Indberetning til
Nationalbanken
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9.1. Skema Masterdata
Alle skemasæt skal ledsages af skemaet Masterdata, der indeholder diverse
oplysninger om indberetningen og indberetteren. For skemasættene IFM,
IFQ, IFP og IFY udfyldes Masterdataskemaet af den indberettende afdeling,
jf. afsnit 9.2. For den månedlige stamdataindberetning IFS skal Masterdataskemaet udfyldes af forvaltningsselskabet, eller af fonden i det tilfælde fonden ikke administreres af et forvaltningsselskab, jf. afsnit 9.3.
9.2. Masterdata – Afdelingsniveau
Afdelingen skal som det første angive sit reg.nr. og perioden, som indberetningen vedrører. Opbygning af reg.nr., bestående af 8 cifre, og definitioner
af indberetningsperioder er beskrevet i henholdsvis boks 34 og 35.

Desuden skal afdelingen angive sit navn, postadresse og telefonnummer.
Afdelingen skal også angive én eller flere kontaktpersoner (navn, telefonnummer og email-adresse), der har ansvaret for og kan kontaktes ved
spørgsmål til indberetningen. Skemaet indeholder som udgangspunkt kun én
linje til oplysning om kontaktperson. Såfremt der i afdelingen er mere end
én person, som er ansvarlig for indberetningen, kan flere kontaktpersoner
tilføjes. Som beskrevet i afsnit 3 anbefales det, at der angives en gruppemail-adresse.
9.3. Masterdata – Forvaltningsselskabsniveau
Masterdataskemaet på forvaltningsselskabsniveau skal kun følge den månedlige stamdataindberetning IFS, hvorfor indberetningsperioderne, der skal
angives, begrænser sig til månedlige perioder, som defineret i boks 35. Forvaltningsselskabet skal i stedet for reg.nr. beskrevet ovenfor indberette sel-
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skabets ottecifrede CVR-nr., hvilket også fremgår af Masterdataskemaet,
der ledsager IFS.
I lighed med skemaet på afdelingsniveau skal forvaltningsselskabet desuden
angive sit navn, postadresse og telefonnummer. Selskabet skal også angive
én eller flere kontaktpersoner (navn, telefonnummer og email-adresse), der
har ansvaret for og kan kontaktes ved spørgsmål til indberetningen. Skemaet
indeholder som udgangspunkt kun én linje til oplysning om kontaktperson.
Såfremt der i forvaltningsselskabet er mere end én person, som er ansvarlig
for indberetningen, kan flere kontaktpersoner tilføjes. Som beskrevet i afsnit
3 anbefales det, at der angives en gruppemail-adresse.
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9.4. Månedlig stamdataindberetning
Indberetningen skal hver måned indeholde en komplet liste med data for alle
fonde og afdelinger, som forvaltningsselskabet indberetter for (eller fonden,
i det tilfælde fonden ikke administreres af et forvaltningsselskab). Den månedlige stamdataindberetning er opdelt i seks skemaer. På skema FON indberettes alle fondene, som forvaltningsselskabet administrerer, mens der på
de resterende skemaer indberettes for alle afdelingerne, som hører under de
indberettede fonde. Det vil sige, at et forvaltningsselskab, der har en række
fonde med et tilhørende antal afdelinger under forvaltning, skal samle alle
stamdata i én indberetning.
9.4.1. Skema FON – Stamdata for fonde og forvaltningselskaber
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører fonde, som administreres af det indberettende forvaltningsselskab, eller den indberettende fond selv, der ikke er administreret af
et forvaltningsselskab. Med undtagelse af forvaltningsselskabets reg.nr. er
alle celler obligatoriske. Forvaltningsselskabets reg.nr. kan kun udelades,
hvis fonden ikke er administreret af et forvaltningsselskab under tilsyn.
Skemaets kolonner
Forvaltningsselskabets reg.nr.:

Her angives det indberettende forvaltningsselskabs femcifrede reg.nr. Hvis en fond ikke er under administration
af et forvaltningsselskab, efterlades cellen blank.

Forvaltningsselskabets navn:
Fondens reg.nr.:

Her angives det femcifrede reg.nr., der er tildelt af Finanstilsynet

Fondens navn:

Her angives fondens officielle navn ifølge prospektet.

Fondens CVR-nr.:

Her angives fondens ottecifrede CVR-nr.

Fondens depotbank:

Her angives depotbanken, hvor fondens har afdelingernes
værdipapirer registreret. Depotbanken forkortes med tre
bogstaver, jf. tabel 7 på næste side. Anvendes en depotbank, som ikke er angivet i tabel 7, skal Nationalbanken
informeres herom. Hvis der anvendes en udenlandsk depotbank, angives forkortelsen UDL.

Fondsstype:

Fondstype er forkortet med tre bogstaver, jf. tabel 8. Det
skal bemærkes, at der er to typer pengemarkedsforeninger, jf. § 5 og § 6 i Bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni
2011 om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer
som investeringsforeninger. Kategoriseringen skal ske
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på baggrund af beskrivelsen i prospektet.

Depotbank

Foreningstype

Depotbank
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9.4.2. Skema Afd1 – Identificerende afdelingsstamdata
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet omfatter alle afdelinger, der hører under de indberettede fonde på
skema FON. Afd1 vedrører de generelle stamdata, der kan identificere en afdeling. Med undtagelse af Fusioneret over i, og Lukkedato er alle celler obligatoriske. Fusioneret over i skal kun udfyldes, når en afdeling er fusioneret
over i en anden afdeling eller opsplittet i to eller flere afdelinger. Lukkedato
skal naturligvis først indberettes i den måned, en afdeling lukker som følge af
ophør, fusion eller opsplitning.
Skemaets kolonner
Afdelings reg.nr.:
Navn:
Fusioneret over i (reg.nr.):

Dato for registrering/tilladelse
fra Finanstilsynet:
Oprettelsesår og –måned:

Afdelingen syvcifrede reg.nr. består af fondens femcifrede reg.nr. og afdelingens tocifrede nr. i fondens.
Afdelingens officielle navn i henhold til prospektet.
Her angives reg.nr. på den afdeling, som afdelingen er
fusioneret over i, eller de afdelinger som afdelingen er
opsplittet i. Hvis afdelingen er opsplittet i flere afdelinger angives en række for hver afdeling, afdelingen er
opsplittet i. Se også afsnit 4.10.
YYYYMMDD
YYYYMM
Oprettelsesår og -måned er det år og den måned, hvor
den første dag i afdelingens emissionsperiode ligger.

Lukkedato:

YYYYMMDD
Dato for lukning af afdelingen. Datoen er det tidspunkt,
hvor der ikke længere er midler i afdelingen, eventuelt
som led i en fusion eller opsplitning, hvor den pågældende afdeling ikke er den fortsættende.

Opsparingstype:

Opsparingstype kan opdeles i tre kategorier og udfyldes
med den tilhørende forkortelse, jf. tabel 9.
Angives med K for kontoførende ,B for bevisudstedende
eller N for nej

Kontoførende/bevisudstedende:
Benchmark

Opsparingstype

For UCITS afdelinger angives den officielle betegnelse på
afdelingens benchmark, som angivet af indeksudbyderen
(eksempel: MSCI AC Europe Index) . Anvendes et sammensat bechmark angives benchmark sammensætningen
inklusiv procentvis vægtning af hvert index (eksempel:
MSCI AC Europe Index, 40%, MSCI World Index, 60%).
For UCITS afdelinger som ikke anvender et benchmark
angives N for Nej. Øvrige afdelinger angiver N for Nej.

Afdelings reg.nr.

Registreret i VP

Børsnoteret

Beskrivende afdelingsstamdata

Skema Afd2

Investeringspolitik

Investeringsmarked

Closed-/Open-end

UCITS/ikke-UCITS

Investorgruppe

Risikoklasse

Investeringshorisont

Aktiv/passiv
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9.4.3. Skema Afd2 – Beskrivende afdelingsstamdata
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet omfatter alle afdelingerne, der også er indberettet på Afd1. Afd2
vedrører de stamdata, der beskriver afdelingens gøremål. Alle cellerne er
obligatoriske.
Skemaets kolonner
Afdelings reg.nr.:

Afdelingen syvcifrede reg.nr. består af fondens femcifrede reg.nr. og afdelingens tocifrede nr. i fonden.

Registreret i VP:

Her angives, om afdelingens beviser/andele er registreret
hos Værdipapircentralen (VP).
J for ja og N for nej.

Børsnoteret:

Her angives, om afdelingens beviser er optaget til handel
på et reguleret marked. I Danmark er OMX, herunder
IFX, og Dansk AMP regulerede markeder.
J for ja og N for nej

Investeringspolitik:

Afdelingens investeringspolitik angives med den korrekte forkortelse, jf. tabel 10 på næste side. Klassificeringen
skal bero på den primære investeringstype, der er beskrevet i prospektet.
I angivelsen skal nedenstående retningslinjer følges:








Hvis en afdeling angiver en øvre grænse på over 50
pct. for investering i kun én aktivklasse (fx obligationer eller aktier), klassificeres den efter dette aktiv. Hvis en afdeling fx kun angiver, at der maksimalt placeres 90 pct. i aktier, er den en aktieafdeling.
Hvis en afdeling angiver en øvre grænse på over 50
pct. for investering i flere aktivklasser, klassificeres den som en blandet afdeling. Hvis en afdeling
fx angiver, at der maksimalt placeres 60 pct. i aktier og 70 pct. i obligationer, er den en blandet afdeling.
Hvis en afdeling angiver øvre grænser, på baggrund af hvilke en minimumsgrænse på mere end
50 pct. kan udledes for et specifikt aktiv, klassificeres den efter dette aktiv. Hvis afdelingen fx angiver, at der maksimalt placeres 10 pct. i obligationer og 15 pct. i pengemarkedspapirer, er den en aktieafdeling, da det kan udledes, at der investeres
over 50 pct. i aktier.
Hvis en afdeling investerer i andre afdelinger (fund
of funds), skal den klassificeres under den kategori
af afdelinger, som den primært investerer i. Her
anvendes den samme logik som for en "almindelig
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afdeling" ovenfor.


En afdeling klassificeres som en hedgeafdeling,
hvis den anvender relative frie investeringsstrategier med henblik på at opnå et positivt absolut afkast.
Desuden er afdelingen ikke underlagt restriktive
placeringsregler og kan derfor anvende diverse finansielle teknikker som fx gearing og gå kort.

Det skal bemærkes, at der er to typer pengemarkedsafdelinger, jf. § 5 og § 6 i Bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni
2011 om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer
som investeringsforeninger. Kategoriseringen skal ske
på baggrund af beskrivelsen i prospektet.
Investeringsmarked:

Afdelingens investeringsmarked klassificeres ud fra en
række prædefinerede investeringsmarkeder og i henhold
til prospektet. Investeringsmarked angives med en forkortelse, jf. tabel 11 på næste side.

Closed-/Open-end:

Her angives med C eller O, om afdelingen er henholdsvis closed- eller open-end. Kendetegnende for en openend afdeling er, at medlemmerne/indskyderne relativt let
kan indløse deres bevis/andel. Indløsningen vil direkte
eller indirekte påvirke afdelingens aktiver. Nye beviser
udstedes kontinuert/der er mulighed for at indskyde flere
midler i afdelingen for at efterkomme efterspørgslen.
Prisen afhænger af afdelingens porteføljeforvaltning.
Closed-end-afdelinger udsteder en fast mængde beviser/
aktier ved en IPO, hvorefter disse handles på en børs.
Beviserne kan ikke umiddelbart indløses. Prisen afhænger af efterspørgslen.

UCITS/ikke-UCITS:

Med U eller I angives, om afdelingen er henholdsvis
UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) eller ej, jf. EF/EU-lovgivningen
fra 1989 og frem. UCITS er harmoniserede kollektive
investeringsordninger, der tillader finansielle institutioner, som investerer midler fra offentligheden i omsættelige værdipapirer, at operere frit i EU på baggrund af godkendelse fra et EU-medlemsland.

Investorgruppe:

Investorgruppe angives med enten D eller I for henholdsvis detail og institutionel. Angivelsen skal ske i
henhold til afdelingens primære investorgruppe.

Risiko:

For UCITS-afdelinger angives risiko med den syntetiske
risikoindikator (SRI), der er defineret af CESR og som
allerede anvendes i den centrale investorinformation.
SRI skal angives med tallene fra 1 til 7. For ikke-UCITS
afdelinger angives risiko også på en skal fra 1 til 7 (hvor
7 er størst risiko), baseret på et objektivt skøn af afdelingens risiko.

Investeringshorisont:

Jf. prospektet angives afdelingens typiske investerings-
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horisont. Op til og med 3 år angives med 3, fra 3 til 5 år
med 5 og længere end 5 år med 7.
Aktiv/passiv:

For alle UCITS-afdelinger skal det angives, om afdelingen følger en aktiv eller en passiv investeringsstrategi.
Variablen kan udfyldes med enten ”Aktiv” eller ”Passiv”:
Aktiv: En forening er aktiv, hvis den ikke er passiv. Angives med 'A'.
Passiv: En forening er passiv, hvis den har som målsætning at give et afkast svarende til et indeks (minus omkostninger). Passive foreninger søger, at nå denne målsætning ved enten at investere i en portefølje bestående
af de værdipapirer, der indgår i indekset (replikering),
eller i en repræsentativ portefølje og/eller ved brug af
afledte finansielle instrumenter. Angives med 'P'.
For ikke-UCITS afdelinger angives N for NEJ.

Investeringspolitik

Investeringsmarked

Investeringsmarked

Afdelings reg.nr.

ISIN-koder

Afdelingens ISIN-koder

Skema ISIN
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9.4.4. Skema ISIN – Afdelingens ISIN-koder
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle*

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører alle afdelingens ISIN-koder, som er eller har været tilknyttet afdelingen, herunder ISIN-koder for ex kupon-beviser. ISIN-koder
for afdelinger, der er fusioneret ind eller opsplittet i afdelingen skal ikke
medtages.
* Afdelinger, der udsteder beviser/andele uden en ISIN-kode, skal naturligvis ikke indberette dette skema.

Skemaets kolonner
Afdelings reg.nr.:

Afdelingens syvcifrede reg.nr. består af fondens femcifrede reg.nr. og afdelingens tocifrede nr. i fonden.

ISIN-koder:

12-cifrede ISIN-kode.

Afdelings reg.nr.

SE-/CVR-numre

Afdelingens SE-/CVR-numre

Skema SE
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9.4.5. Skema SE – Afdelingens SE-/CVR-numre
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører alle unikke SE-numre, der er eller har været tilknyttet afdelingen. Hvis afdelingen er tildelt et unikt CVR-nr., angives dette. I tilfælde af, at afdelingen ikke er tildelt et unikt SE- eller CVR-nr., angives fondens CVR-nr.

Skemaets kolonner
Afdelings reg.nr.:

Afdelingens syvcifrede reg.nr. består af fondens femcifrede reg.nr. og afdelingens tocifrede nr. i fonden.

SE-/CVR-nr.:

Ottecifrede SE-nr. og/eller CVR-nr.

Afdelings reg.nr.

Indfusionerede afdelingers
reg.nr.

Indfusionerede afdelinger

Skema INDFUS
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9.4.6. Skema INDFUS – Indfusionerede afdelinger
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle*

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører afdelinger, der er indfusioneret eller opsplittet i afdelingen (uanset tidspunkt for indfusionering). For hver afdeling, der er indfusioneret eller opsplittet, angives reg.nr.
* Er der ikke indfusioneret nogen afdelinger, skal skemaet naturligvis ikke indberettes.

Skemaets kolonner
Afdelings reg.nr.:

Afdelingens syvcifrede reg.nr. består af fondens femcifrede reg.nr. og afdelingens tocifrede nr. i fonden.

Indfusionerede afdelingers
reg.nr.:

Afdelingens syvcifrede reg.nr. består af fondens femcifrede reg.nr. og afdelingens tocifrede nr. i fonden.

Medlemmernes formue

Afdelinger der skal indberette dette ark: Kontoførende
afdelinger

Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode

Periode: Måned

Land

Medlemmernes formue i kontoførende afdelinger

Skema MBAF

Valuta

Sektor

Direkte investering
(J/N)

Beholdning primo
måneden
(1.000)

Tilbagekøb
(1.000)

Salg
(1.000)

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
måneden
(1.000)

Udbetalt udbytte
(1.000)
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9.5. Månedlig indberetning
9.5.1. Skema MBAF – Medlemmernes formue i afdelinger uden ISINkode
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Afdelinger uden ISIN-kode
Skematype:
Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører udviklingen i passivposten Medlemmernes formue, svarende til den samlede værdi af udstedte beviser/andele (egenkapitalen). Holderne af beviserne/andelene skal desuden fordeles på land, sektor og udstedelsesvaluta. Endvidere skal det indberettes, hvis en holder, som ikke er resident i Danmark, har en ejerandel på 10 pct. eller mere. Dette gøres med et
J i kolonnen Direkte investering. Fx skal det angives, såfremt en svensk
modpart ejer 10 pct. eller derover på en linje. Holdere med en ejerandel på
mindre end 10 pct. og samme fordeling på land, valuta og sektor kan indberettes på samme linje. Udbetalte udbytter indgår i strømidentiteten som en
transaktion og skal desuden indberettes separat i sidste kolonne.
Bemærk, at der skal angives bruttotransaktioner svarende til værdien af
henholdsvis afdelingens Tilbagekøb og Salg af beviser/andele i perioden.
Strømidentiteten som følge heraf er gengivet i boks 36.

Hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes
med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter.
Eksempel på udfyldelse af skemaet findes i Bilag 5.
Skemaets række
Medlemmernes formue:

Medlemmernes formue er beskrevet i boks 19 på side 32.

Uden isinkode

Med isinkode

Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode

Periode: Måned

Afgivet /
Modtaget

Landekode for
Landekode for
indberetters depot modparts hjemland

Landekode for
modparts
depotsted
Sektorkode for
modpart

Modpartsoplysninger
ISIN-kode

Intern papirkode

Papirnavn

Børsnoteret i
Danmark

Instrumentkode

Papiroplysninger

Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer ifbm. sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende

Skema MREP

Landekode for
udsteder
Valuta

Sektor for udsteder
Nominel værdi (1.000)

Antal stk.

Beholdning primo
Markedsværdi (1.000) Nominel værdi (1.000)

Beholdningsoplysninger

Antal stk.

Beholdning ultimo
Markedsværdi
(1.000)
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9.5.2. Skema MREP – Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forb. med sikkerhedsstillelse,
værdipapirudlån og lignende
Frekvens:
Måned
Skal indberettes af: Alle
Skematype:
Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
MREP skal rumme alle forretninger, hvor et værdipapir deponeret i dansk
depotbank midlertidigt overdrages til eller modtages fra en modpart, og
hvor følgende tre betingelser samtidig er opfyldt:
1.
2.
3.

Papiret flytter til den midlertidige ejers depot, dvs. den midlertidige ejer
registreres hos VP/depotbanken som juridisk ejer af papiret
Modtageren har en forpligtelse (og ikke blot ret) til at levere værdipapiret tilbage til den oprindelige ejer på et fremtidigt tidspunkt
Forretningen foregår direkte med en udlænding som modpart (sondring
mellem ind- og udlænding sker på baggrund af modpartens residens, jf.
boks 8)

Flere typer forretninger kan opfylde disse tre betingelser. I boks 37 er beskrevet en række eksempler. Det skal dog understreges, at indberetter i vurderingen af, om en forretning skal indberettes, altid bør tage udgangspunkt i
de fire betingelse ovenfor, eftersom listen af eksempler i boks 37 ikke er udtømmende.
Indberetningen skal indeholde forretninger, der udestår ultimo referencemåneden, samt forretninger, der eksisterede primo måneden og er afviklet i
løbet af måneden. Indberetningen skal ikke indeholde forretninger, som er
indgået og afviklet inden for referencemåneden. Bemærk, i modsætning til
de andre indberetningsskemaer, der indgår i statistikken, hvor handelsdagen
anvendes, er det indgåede forretninger opgjort på valørdagen, der skal indberettes.
Skemaet har flere kolonner, der afviger fra de andre skemaer og derfor ikke
er beskrevet andre steder i vejledningen. Af den grund er både skemaets
rækker og kolonner beskrevet nedenfor.
Skemaets rækker
Med ISIN-kode:

Her angives alle forretninger, hvor det underliggende
papir har en ISIN-kode.

Uden ISIN-kode:

Her angives alle forretninger, hvor det underliggende
papir ikke har en ISIN-kode.
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Repoforretninger og salgs- og tilbagekøbsforretninger

Værdipapirudlån

Skemaets kolonner
Afgivet/modtaget:

For hver forretning angives "M" eller "A" for, om der er
modtaget eller afgivet værdipapirer.

Landekode for indberetters
depotsted:

ISO-landekode for indberetters depotsted angives i henhold til afsnit 5.1.2.




Ved forretninger, hvor indberetter afgiver et værdipapir, angives landet, hvor indberetter opbevarede det underliggende papir før overdragelse til
modparten.
Ved forretninger, hvor indberetter modtager et
værdipapir, angives landet, hvor indberetter opbevarer det modtagne papir på opgørelsestidspunktet
(dvs. ultimo referencemåneden).

Jf. den første betingelse kan kun DK angives i dette felt.
Landekode for modparts
hjemland:

ISO-landekode for modpartens hjemland angives i henhold til i afsnit 5.1.2.

Landekode modparts
depotsted:

ISO-landekode for modpartens depotsted angives i henhold til afsnit 5.1.2.




Ved forretninger, hvor indberetter afgiver et værdipapir, angives landet, hvor modparten opbevarer
papiret umiddelbart efter at have modtaget det fra
indberetter (dvs. ved spotbenets afvikling).
Ved forretninger, hvor indberetter modtager et
værdipapir, angives landet, hvor modparten opbevarede det umiddelbart før overdragelse til indberetter (dvs. ved spotbenets afvikling).

Hvis landet for modpartens depotsted ikke kendes, angives i stedet:
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Sektor for modpart:

Landekode for eventuelt involveret fondsmæglers
eller clearingcentrals depotsted eller

landekode for eventuelt involveret fondsmægler
eller clearingcentral eller

ukendt (angives med ZZ).
Sektorkode for modparten angives i henhold til afsnit
5.1.4.

ISIN-kode:

For hvert værdipapir, som har en officiel ISIN-kode,
angives ISIN-koden. Kun officielle ISIN-koder, tildelt af
et Nationalt NummerAgentur (NNA) , må angives som
ISIN-koder. Et værdipapir, som ikke er tildelt en officiel
ISIN-kode, skal indberettes som et værdipapir uden
ISIN-kode.

Intern papirkode:

For hvert værdipapir, som ikke har en officiel ISINkode, angives den papirkode, der anvendes internt i foreningen til entydig identifikation af værdipapiret. Den
interne kode skal bruges konsistent over tid.

Papirnavn:

For alle værdipapirer (med og uden ISIN-kode) angives
papirets navn.

Børsidentifikation:

For papirer med ISIN-kode angives det, om papiret er
optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.
OMX, herunder IFX, og Dansk AMP er regulerede markeder i Danmark.
J for ja, N for nej.

Instrumenttype:

Værdipapirer uden ISIN-kode skal kategoriseres efter
følgende instrumenttyper:




Værdipapirer ekskl. aktier
(se nærmere beskrivelse i IF-vejledningen boks 12)
Aktier og andre kapitalandele
(se nærmere beskrivelse i IF-vejledningen boks 13)
Aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og pengemarkedsforeninger
(se nærmere beskrivelse i IF-vejledningen boks 14)

Listen over koderne fremgår af tabel 12
ISO-landekode for udsteders
hjemland:

ISO-landekode for udsteders hjemland angives i henhold
til afsnit 5.1.2.

Noteringsvaluta:

ISO-møntkode for noteringsvaluta (valutaen, som den
nominelle værdi angives i) angives i henhold til bilag 3.

Sektor for udsteder:

Sektorkode for udsteder angives i henhold til afsnit 5.1.4.

Beholdningsoplysninger:

Der skal indberettes to beholdningsudtryk:



En markedsværdi, og
en nominel værdi for – og kun for – obligationer,
eller et stykantal for – og kun for – aktier eller IFog PM-andele.

Markedsværdien angives i DKK 1.000 eller EUR 1.000.
Det indberettede beholdningsudtryk skal afspejle, hvad
der – på forretningsniveau – er solgt/afgivet eller købt/
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modtaget i forbindelse med forretninger, som udestår
ultimo referencemåneden.
Markedsværdien af det underliggende papir skal afspejle
markedskursen ultimo referencemåneden – og ikke den
handlede kurs.
Markedsværdien skal tage udgangspunkt i aktuelle markedskurser ultimo måneden. Hvor aktuelle markedskurser ikke objektivt kan konstateres, fx i forbindelse med
unoterede udstedelser, anvendes bedste estimat for markedsværdien. Hvis det ikke er muligt at anslå en markedskurs, sættes markedsværdien lig den nominelle værdi.

Værdipapirer ekskl. aktier

Aktier og andre kapitalandele

IF- og PM-andele ..........................................................................
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Skema QBA1
Balancetotaler
Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle
Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

AKTIVER I ALT
1. Indskud
1.1 Indestående i depotselskab
1.2 Andre indskud
2. Værdipapirer ekskl. aktier
2.1 Noterede danske obligationer
2.2 Noterede udenlandske obligationer
2.3 Unoterede obligationer
3. Aktier og andre kapitalandele
3.1 Noterede danske aktier
3.2 Noterede udenlandske aktier
3.3 Unoterede danske aktier
3.4 Unoterede udenlandske aktier
3.5 Øvrige
4. IF- og PM-andele
4.1 Danske IF- og PM-andele
4.2 Udenlandske IF- og PM-andele
5. Finansielle derivater
5.1 Noterede derivater
5.2 Unoterede derivater
6. Ikke-finansielle aktiver
7. Øvrige aktiver
PASSIVER I ALT
8. Lån
8.1 Lån jf. Finanstilsynets definition
8.2 Andre lån
9. Medlemmernes formue
10. Finansielle derivater
10.1 Noterede derivater
10.2 Unoterede derivater
11. Øvrige passiver
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9.6. Kvartalsvis indberetning
9.6.1. Skema QBA1 – Balancetotaler
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Alle
Skematype:
Rækkeskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører beholdningerne ultimo referenceperioden for de anførte
balanceposter. Der henvises til den generelle beskrivelse af balanceposterne
i afsnit 6. Totale aktiver skal være lig med totale passiver.
Der kontrolleres desuden for, at balanceposterne, der går igen på skema
QBA2, er lig med summerne her på skema QBA1.
Hvis en balanceposts total eller én af balancepostens underposter er udfyldt,
skal alle celler for den pågældende balancepost udfyldes med minimum et nul.
Eksempel på udfyldelse af skemaet findes i Bilag 5.
Skemaets rækker
Indskud:

Indskud, som beskrevet i boks 11 på side 28, er opdelt på
to underposter, henholdsvis Indestående i depotselskab
og Andet, der omfatter indskud, som ikke er indeholdt i
Indestående i depotselskab. Underposterne indeholder
vedhængende rente, dvs. vedhængende renter samt påløbne og ikke modtagne renter.

Værdipapirer ekskl. aktier:

Værdipapirer ekskl. aktier, som beskrevet i boks 12 på
side 29, er opdelt på tre underposter: Noterede danske,
Noterede udenlandske og Unoterede, jf. boks 38 på næste side.

Aktier og andre kapitalandele:

Aktier og andre kapitalandele, som beskrevet i boks 13
på side 29, er opdelt på fem underposter: Noterede henholdsvis danske og udenlandske aktier, Unoterede henholdsvis danske og udenlandske aktier, jf. boks 38 på
næste side, samt Andre kapitalandele.

IF- og PM-andele:

IF- og PM-andele, som beskrevet i boks 14 på side 30, er
opdelt på to underposter: henholdsvis danske og udenlandske IF- og PM-andele.

Finansielle derivater (aktiver):

Ikke-finansielle aktiver:

Finansielle derivater, som beskrevet i boks 15 på side 30,
er opdelt på to underposter: Noterede derivater og Unoterede derivater, jf. boks 38 på næste side. Kun derivater
med positiv markedsværdi føres her.
Ikke-finansielle aktiver er beskrevet i boks 16 på side 31.

Øvrige aktiver:

Øvrige aktiver er beskrevet i boks 17 på side 31.

Lån:

Lån, som beskrevet i boks 18 på side 31, er opdelt på to
underposter: Lån jf. Finanstilsynets definition (beskrevet
i boks 39 på næste side) og Andre lån. Andre lån dækker
lån, som ikke er omfattet af Finanstilsynets definition.

Medlemmernes formue:

Medlemmernes formue er beskrevet i boks 19 på side 32.
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Finansielle derivater (passiver): Finansielle derivater, som beskrevet i boks 20 på side 32,
er opdelt på to underposter: Noterede derivater og Unoterede derivater, jf. boks 38. Kun derivater med negativ
markedsværdi føres her.
Øvrige passiver:

Inden for EU

Uden for EU

Øvrige passiver er beskrevet i boks 21 på side 32.
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- Vedhængende og ikke-betalte påløbne renter på lån

PASSIVER

- Vedhængende og ikke-modtagne optjente renter på indskud

AKTIVER

11. Øvrige passiver

10.2 Derivater, andre end optioner

10.1 Optioner

10. Finansielle derivater

8.3 Løbetid over 2 år

8.2 Løbetid over 1 og til og med 2 år

8.1 Løbetid til og med 1 år

8. Lån

PASSIVER

7. Øvrige aktiver

6. Ikke-finansielle aktiver

5.2 Derivater andre end optioner

5.1 Optioner

5. Finansielle derivater

1.3 Løbetid over 2 år

1.2 Løbetid over 1 og til og med 2 år

1.1 Løbetid til og med 1 år

1. Indskud

AKTIVER

Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode

Periode: Kvartal

Land

Valuta

Sektor

Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue

Skema QBA2

Beholdning primo
kvartalet
(1.000)
Netto transaktioner
(1.000)

Værdiændringer
(1.000)

Beholdning ultimo
kvartalet
(1.000)

Periodens
optjente/skyldige
renter (1.000)
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9.6.2. Skema QBA2 – Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og
medlemmernes formue
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Alle
Skematype:
Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører balanceposter ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue. For disse poster angives strømidentiteten, der skal fordeles på modpartens land og sektor. Finansielle derivater skal desuden fordeles på udstedelsesvaluta.
For posterne Indskud og Lån skal periodens optjente/skyldige renter indberettes i sidste kolonne. Kolonnen omfatter periodens optjente/skyldige renter, uanset om der er foretaget afregning herfor.
Der kontrolleres for, at balanceposterne, som går igen på skema QBA1,
summer til totalerne på skema QBA1.
Hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle celler i rækken udfyldes
med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Periodens optjente/skyldige renter.
Skemaets rækker
Indskud:

Indskud, som beskrevet i boks 11 på side 28, er opdelt på
tre underposter: Løbetid til og med 1 år, Løbetid over 1
og til og med 2 år samt Løbetid over 2 år. Løbetiderne er
de oprindelige løbetider, jf. afsnit 4.7. Underposterne
inkluderer vedhængende og ikke-modtagne optjente renter på indskud. Disse angives også særskilt på posten
Vedhængende og ikke-modtagne renter på indskud nederst i skemaet. Posten overholder renteidentitet i tabel
13, hvor vedhængende renter er defineret som vedhængende og ikke-modtagne optjente renter på indskud. Celle
1, 2 og 3 udgør nettotransaktionerne for renterne, mens
celle 4 er værdiændringen.

Finansielle derivater (aktiver):

Finansielle derivater, som beskrevet i boks 15 på side 30,
er opdelt på to underposter: Optioner og Derivater, andre end optioner. Kun derivater med positiv værdi føres
her. Eksempler findes i Bilag 6.

Ikke-finansielle aktiver:

Ikke-finansielle aktiver er beskrevet i boks 16 på side 31.

Øvrige aktiver:

Øvrige aktiver er beskrevet i boks 17 på side 31.

Lån:

Lån, som beskrevet i boks 18 på side 31, er opdelt på tre
underposter: Løbetid til og med 1 år, Løbetid over 1 og
til og med 2 år samt Løbetid over 2 år. Løbetiderne er de
oprindelige løbetider, jf. afsnit 4.7. Underposterne inkluderer vedhængende og ikke-betalte påløbne renter på
lån. Disse angives også særskilt på posten Vedhængende
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og ikke-betalte påløbne renter på lån nederst i skemaet.
Posten overholder renteidentitet i tabel 13, hvor vedhængende renter er defineret som vedhængende og ikkebetalte påløbne renter på lån.
Finansielle derivater (passiver): Finansielle derivater, som beskrevet i boks 20 på side 32,
er opdelt på to underposter: Optioner og Derivater, andre end optioner. Kun derivater med negativ værdi føres
her. Eksempler findes i Bilag 6.
Øvrige passiver:

Øvrige passiver er beskrevet i boks 21 på side 32.
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Indløsningsfradrag

Emissionstillæg

Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode

Periode: Kvartal

Tillæg og fradrag

Skema QBA3

Formueværdi
(1.000)
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9.6.3. Skema QBA3 – Tillæg og fradrag
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: UCITS afdelinger
Skematype:
Rækkeskema

Hvad skal medtages på skemaet
Summen af henholdsvis emissionstillæg og indløsningsfradrag i indberetningsperioden skal angives.
Eksempel på udfyldelse af skemaet kan findes i Bilag 5.
Skemaets rækker
Emissionstillæg:

Emissionstillæg er defineret ved differencen mellem indre værdi og emissionskursen.

Indløsningsfradrag:

Indløsningsfradrag er defineret ved differencen mellem
indre værdi og indløsningskursen.
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9.6.4. Skema QVP1 – Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i
UCITS, AIF'er og andre fonde
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Afdelinger med værdipapirer i dansk
depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er

og andre fonde
Skematype:

Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet er opdelt i to, der dækker henholdsvis papirer med og uden ISINkode. Oplysningerne skal kun indberettes for papirer registreret i dansk depot. Oplysninger om papirer i udenlandsk depot skal indberettes på skema
QVP3. Desuden skal afdelingen indberette oplysninger om vedhængende
renter for værdipapirer ekskl. aktier, uanset om de ligger i danske eller
udenlandsk depot, på QVP4. Bemærk, at beholdningerne skal være korrigeret for midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer i forbindelse
med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende (se også afsnit 4.5 om
midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer).
For værdipapirer med ISIN-kode angives strømidentiteten sammen med
ISIN-koden, hvorfor disse skal indberettes på værdipapirniveau. For værdipapirer uden ISIN-kode skal modpartsfordelingen på land, valuta og sektor
angives sammen med strømidentiteten. Desuden skal der for aktier og andre
kapitalandele med ejerandel på 10 pct. eller derover og udenlandsk modpart
angives modpartsbranche i henhold til bilag 2. Optjente renter og udbetalte
udbytter skal indberettes i sidste kolonne for værdipapirer både med og
uden ISIN-kode. Optjente renter indgår desuden i strømidentiteten som en
transaktion, mens udbetalte udbytter indgår i identiteten som en værdiændring. Se også afsnit 4.2 for behandling af renter og udbytter.
Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde skal ikke indberettes på skema
QVP1, men på skema QVP2.
Hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes
med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Periodens optjente/skyldige renter og udbetalte udbytter.
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Skemaets rækker
Værdipapirer ekskl. aktier
samt Aktier og andre kapitalandele:

Strømidentiteten skal angives på værdipapirniveau.

Værdipapirer ekskl. aktier:

Værdipapirer ekskl. aktier, som beskrevet i boks 12 på
side 29, er opdelt på tre underposter: Løbetid til og med
1 år, Løbetid over 1 og til og med 2 år samt Løbetid over
2 år. Løbetiderne er de oprindelige løbetider, jf. afsnit
4.7. Underposterne inkluderer vedhængende renter, der
desuden indberettes særskilt på skema QVP4.

Aktier og andre kapitalandele
(stemmeandel < 10 pct.)

Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel < 10 pct.) er
beskrevet i boks 13 på side 29 og begrænset til at omfatte beholdninger med en stemmeandel på mindre end 10
pct. Posten er opdelt på tre underposter: Noterede aktier,
Unoterede aktier, jf. boks 40, og Øvrige.

Aktier og andre kapitalandele
(stemmeandel  10 pct.)

Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel  10 pct.) er
begrænset til at omfatte beholdninger med en stemmeandel på større end eller lig med 10 pct. Posten er opdelt på
tre underposter: Noterede aktier, Unoterede aktier, jf.
boks 40, og Øvrige.

Inden for EU

Uden for EU
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9.6.5. Skema QVP2 – Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Alle
Skematype:
Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører andele i UCITS, AIF'er og andre fonde
Det er opdelt i to efter, om andelene har en ISIN-kode eller ej.
For alle andele, uanset om der en findes en ISIN-kode eller ej, skal der
sammen med strømidentiteten angives en modpartsfordeling på land, valuta
og sektor. Hvis beholdningen udgør en ejerandel på mere end 10 pct., skal
der desuden tilføjes en modpartsbranche, jf. Bilag 5. Udover at indgå i
strømidentiteten som en værdiændring skal periodens udbetalte udbytter udspecificeres i sidste kolonne.
Hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle celler i rækken udfyldes
med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter.
Skemaets rækker
Andele med ejerandel < 10
pct.:

Posten er begrænset til at omfatte beholdninger, der udgør en stemmeandel på mindre end 10 pct.

Andele med ejerandel  10
pct.):

Posten er begrænset til at omfatte beholdninger der udgør en stemmeandel på større end eller lig med 10 pct.
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9.6.6. Skema QVP3 – Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i
UCITS, AIF'er og andre fonde
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Afdelinger med værdipapirer i
udenlandsk depot ekskl. andele i
UCITS, AIF'er og andre fonde
Skematype:
Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører værdipapirbeholdninger, der er placeret i en udenlandsk
depotbank og ikke registreret i en dansk depotbank. Skemaet er opdelt alt
efter, om værdipapirerne har en ISIN-kode eller ej. Bemærk, at beholdningerne skal være korrigeret for midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende
(se også afsnit 4.5 om midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer).
For værdipapirer med ISIN-kode angives strømidentiteten sammen med
ISIN-koden, hvorfor disse skal indberettes på værdipapirniveau. For værdipapirer uden ISIN-kode skal modpartsfordelingen på land, valuta og sektor
angives sammen med strømidentiteten. Desuden skal der for aktier og andre
kapitalandele med ejerandel på 10 pct. eller derover og udenlandsk modpart
angives modpartsbranche i henhold til bilag 2. Optjente renter og udbetalte
udbytter skal indberettes i sidste kolonne for værdipapirer både med og
uden ISIN-kode. Optjente renter indgår desuden i strømidentiteten som en
transaktion, mens udbetalte udbytter indgår i identiteten som en værdiændring. Se også afsnit 4.2 for behandling af renter og udbytter.
Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde skal ikke indberettes på skema
QVP3, men på skema QVP2.
Hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle celler i rækken udfyldes
med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Periodens optjente/skyldige renter og udbetalte udbytter.
Skemaets rækker
Værdipapirer ekskl. aktier
samt Aktier og andre kapitalandele:

Strømidentiteten skal angives på værdipapirniveau.

Værdipapirer ekskl. aktier:

Værdipapirer ekskl. aktier, som beskrevet i boks 12 på
side 29, er opdelt på tre underposter: Løbetid til og med
1 år, Løbetid over 1 og til og med 2 år samt Løbetid over
2 år. Løbetiderne er de oprindelige løbetider, jf. afsnit
4.7. Underposterne inkluderer vedhængende renter, der
desuden indberettes særskilt på skema QVP4.
Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel < 10 pct.) er
beskrevet i boks 13 på side 29 og begrænset til at omfatte beholdninger med en stemmeandel på mindre end 10
pct. Posten er opdelt på tre underposter: Noterede aktier,
Unoterede aktier, jf. boks 41 på næste side, og Øvrige.

Aktier og andre kapitalandele
(stemmeandel < 10 pct.)
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Aktier og andre kapitalandele
(stemmeandel  10 pct.)

Inden for EU

Uden for EU

Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel  10 pct.) er
begrænset til at omfatte beholdninger med en stemmeandel på større end eller lig med 10 pct. Posten er opdelt på
tre underposter: Noterede aktier, Unoterede aktier, jf.
boks 39, og Øvrige.
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9.6.7. Skema QVP4 – Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Alle afdelinger
Skematype:
Kolonneskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier, som
skal fordeles på land, valuta og sektor.
Posten overholder renteidentiteten i tabel 14. Cellerne 1, 2 og 3 udgør nettotransaktionerne for de vedhængende renter, der skal angives i kolonnen af
samme navn på skema QVP4, mens celle 4 er værdiændringen, der ligeledes
skal indberettes i kolonnen af samme navn i skemaet.

Hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle celler i rækken udfyldes
med minimum et nul.
Eksempel på udfyldelse af skemaet findes i Bilag 5.
Skemaets rækker
Vedhængende renter:

De vedhængende renter fordeles på de bagvedliggende
værdipapirers løbetid grupperet på tre underposter: Løbetid til og med 1 år, Løbetid over 1 og til og med 2 år
samt Løbetid over 2 år. Løbetiderne er de oprindelige
løbetider, jf. afsnit 4.7.

5. Skat

4. Resultat af aktiviteter under afvikling

3. Administrationsomkostninger

2.7 Handelsomkostninger

2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)

2.5 Valutakonti (+/-)

2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)

2.3 Pantebreve (+/-)

2.2 Kapitalandele (+/-)

2.1 Obligationer (+/-)

2. Kursgevinster og -tab

1.3 Udbytter

1.2 Renteudgifter

1.1 Renteindtægter

1. Renter og udbytter

Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode

Periode: Kvartal (år-til-dato)

Resultatoplysninger

Skema QRE1

Beløb
(1.000)
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9.6.8. Skema QRE1 – Resultatoplysninger
Frekvens:
Kvartal
Skal indberettes af: Alle afdelinger
Skematype:
Rækkeskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører resultatopgørelsen for perioden fra årets start til ultimo
referenceperioden, og skal som udgangspunkt udfyldes i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og
specialforeninger mv. Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og
omkostninger.
I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og
alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue:
1.
2.

Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i
egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger.
Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling
eller indberetningsvaluta, og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere
årsrapporter rettes.

Alle udgifter/omkostninger indberettes med positivt fortegn med mindre det
vedrører tilbageførte udgifter/omkostninger.
Skemaets rækker
Renter og udbytter:

Renter og udbytter, som beskrevet i boks 22 på side 33,
er opdelt på tre underposter: Renteindtægter, Renteudgifter og Udbytter.

Kursgevinster og -tab:

Kursgevinster og -tab, som beskrevet i boks 23 på side
33, er opdelt på syv underposter: Obligationer, Kapitalandele, Pantebreve, Afledte finansielle instrumenter,
Valutakonti, Øvrige aktiver/passiver og Handelsomkostninger.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger er beskrevet i boks 24 på
side 34.

Resultat af aktiviteter under
afvikling:

Resultat af aktiviteter under afvikling er beskrevet i boks
25 på side 35.

Skat:

Skat er beskrevet i boks 26 på side 35.
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9.7. Halvårlig indberetning
Skema PL1-PL11 – Placeringsskemaer
Frekvens:
Halvårlig
Skal indberettes af: UCITS afdelinger
Skematype:
Andre skemaer

Skemasættet består af 11 skemaer, skema 1-9 som omhandler placeringsreglerne og 10-11 som omhandler andelsklasser. Skemaerne skal indsendes,
også selv om afdelingen ikke har overtrådt gældende placeringsregler.
Alle data, som skal indberettes i pct. af formuen, skal indberettes med to decimaler.
Skemaerne kan kun indberettes i DKK.
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9.7.1. PL skema 1 Afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks
A1. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks
A2. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks
og som har en tilladelse fra Finanstilsynet til, at grænsen i LIF § 149
stk. 1 forhøjes op til 35 pct. af afdelingens formue.
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9.7.2. PL skema 2 Afdelinger af en investeringsforening, dog IKKE
afdelinger, der følger indeks
E. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger, der følger indeks
Der udfyldes for hver enkelt post, hvorvidt posten indeholder flere
emittenter fra samme koncern med J for ja og N for Nej.
E1. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger, der følger indeks
Herunder udspecificeres de poster som indeholder emittenter fra samme koncern med navn, beløb og pct. af formue for de enkelte emittenter.
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9.7.3. PL skema 3 Afdelinger af en investeringsforening, dog IKKE
afdelinger, der følger indeks
F. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger, der følger indeks
G. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger, der følger indeks
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9.7.4. PL skema 4 Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks
H. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
I.

Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
Bemærk, at alle emissioner/fondskoder af en emittent skal angives, så
summen af disse stemmer med beløbet placeret i emittenten.

J.

Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
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9.7.5. PL skema 5 Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks
K. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
M. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
N. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
O. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
P.

Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.

P1. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
P1 skal kun udfyldes, hvis P er udfyldt.
For punkterne O og P1 er det teknisk ikke muligt, at lave en defaultværdi lig
med N. I stedet kan man efter første indberetning blot indlæse den seneste
indberettede indberetning, hvorved der automatisk vil fremkomme et N,
hvis denne værdi var angivet i den sidste indberetning.
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9.7.6. PL skema 6 Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks
Q. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
R. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
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9.7.7. PL skema 7 Afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger der følger indeks
S. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger, der følger indeks.
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9.7.8. PL skema 8 Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks
T. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
U. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
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9.7.9. PL skema 9 Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks
V. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
W. Skal udfyldes af afdelinger af en investeringsforening, herunder også
afdelinger, der følger indeks.
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9.7.10. PL skema 10 Afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser med klassespecifikke aktiver
Se bilag 7 for eksempel på indberetning af PL10
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9.7.11. PL skema 11 Afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser som har klassespecifikke afledte instrumenter
Se bilag 7 for eksempel på indberetning af PL11
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9.7.12. Halvårlige nøgletal Afdelinger under tilsyn
Se afsnit 8.6 og 8.7 for definitioner af nøgletallene Active share og Tracking
error.

120

121

9.8. Årlig indberetning
9.8.1. Skema YRE1 – Resultatoplysninger
Frekvens:
Årlig
Skal indberettes af: UCITS afdelinger
Skematype:
Rækkeskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører resultatopgørelsen for hele året, og skal som udgangspunkt udfyldes i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Resultatopgørelsen
består af indregnede indtægter og omkostninger.
I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og
alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue:
1.
2.

Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i
egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger.
Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling
eller indberetningsvaluta, og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere
årsrapporter rettes.

Alle udgifter/omkostninger indberettes med positivt fortegn med mindre det
vedrører tilbageførte udgifter/omkostninger.
Skemaets rækker
Renter og udbytter:

Renter og udbytter, som beskrevet i boks 22 på side 33,
er opdelt på tre underposter: Renteindtægter, Renteudgifter og Udbytter.

Kursgevinster og -tab:

Kursgevinster og -tab, som beskrevet i boks 23 på side
33, er opdelt på syv underposter: Obligationer, Kapitalandele, Pantebreve, Afledte finansielle instrumenter,
Valutakonti, Øvrige aktiver/passiver og Handelsomkostninger.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger er beskrevet i boks 24 på
side 34.

Resultat af aktiviteter under
afvikling:

Resultat af aktiviteter under afvikling er beskrevet i boks
25 på side 35.

Skat:

Skat er beskrevet i boks 26 på side 35.
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9.8.2. Skema YRE2 – Administrationsomkostninger
Frekvens:
Årlig
Skal indberettes af: UCITS afdelinger
Skematype:
Rækkeskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører årets administrationsomkostninger og er en udspecificering af posten administrationsomkostninger på skema YRE1. Skemaet skal
som udgangspunkt udfyldes i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv.
Administrationsomkostninger udspecificeres på omkostninger afholdt direkte i afdelingen og på andel af fælles omkostninger. Endvidere specificeres
omkostninger efter art.
Alle omkostninger indberettes med positivt fortegn med mindre det vedrører
tilbageførte omkostninger.
Skemaets rækker
Der henvises til Afsnit 7.3, hvor skemaets rækker står beskrevet.
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9.8.3. Skema YDIV – Nøgletal og supplerende oplysninger
Frekvens:
Årlig
Skal indberettes af: UCITS afdelinger
Skematype:
Rækkeskema

Hvad skal medtages på skemaet
Skemaet vedrører nøgletal og supplerende oplysninger og skal som udgangspunkt udfyldes i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle
rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv.
Skemaets rækker
Indre værdi pr. andel:

Indre værdi pr. andel er beskrevet i boks 27 på side 36.
Angives med to decimaler.

Udlodning pr. andel:

Udlodning pr. andel er beskrevet i boks 28 på side 36.
Angives med to decimaler.

Årets afkast i procent:

Årets afkast i procent er beskrevet i boks 29 på side 37.
Angives i procent med to decimaler.

Omkostningsprocent:

Omkostningsprocent er beskrevet i boks 30 på side 37.
Angives i procent med to decimaler.

Sharpe ratio:

Sharpe ratio er beskrevet i boks 31 på side 37.
Angives med to decimaler.

Investeringsbevisernes nominelle værdi:

Kontoførende afdelinger angiver den nominelle værdi af
udstedte andele.
Angives i hele DKK.
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10. Bilag
10.1. Bilag 1 – Sektorkoder
Som en hjælp til klassificering af danske modparter henvises til cd-rommen
fra Danmarks Statistik, hvor alle danske selskaber med et CVR-nr. er tilknyttet en sektor. Cd-rommen udsendes til alle indberettere.
Kode

Sektor

Definition

1110

Offentlig del af ikkefinansielle selskaber

Delsektoren består af offentligt ejede selskaber, der producerer varer og ikkefinansielle tjenester. Staten, regionerne, kommunerne eller andre offentlige selskaber skal tilsammen ejer mindst 50 pct. af selskabet. Den omfatter fx kommunale
energiselskaber og statsejede selskaber som DSB og DONG.

1120

Privat del af ikkefinansielle selskaber

Delsektoren består af privat selskaber, der producerer varer og ikke-finansielle tjenester Den omfatter også erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

1210

Centralbanker

Delsektoren består af finansielle selskaber, hvis hovedfunktion er at udstede penge,
opretholde værdien af den nationale valuta samt opbevare et lands internationale
reserver. Danmarks Nationalbank er den eneste danske enhed i sektoren. Den
Europæiske Centralbank tilhører også sektoren, men har sin egen landekode (4F),
selv om den rent fysisk er placeret i Tyskland.

1221

Pengeinstitutter

Selskaberne er banker, sparekasser og andelskasser, der modtager indlån og har fået
tilladelse til at drive pengeinstitut. Det er det en dansk definition, da den er givet
efter Lov om finansiel virksomhed. Filialer af udenlandske kreditinstitutter tilhører
dog også sektoren, når de modtager indlån i Danmark.

1222

Realkreditinstitutter

Selskaberne yder lån på baggrund af udstedte obligationer og har fået tilla-delse til
at drive realkreditinstitut. Det er det en dansk definition, da den er givet efter Lov
om finansiel virksomhed.

1223

Andre kreditinstitutter

Selskaberne opfylder kravene til at være kreditinstitutter, men er ikke klassi-ficeret
som penge- eller realkreditinstitut. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om
finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov, der bygger på
Kreditinstitutdirektivet. Kreditinstitutter uden for Danmark ligger i denne sektor, og
deres filialer i Danmark tilhører sektoren, når de ikke modtager indlån i Danmark.
Et institut uden for EU skal falde ind under definitionen af en bank i det land, hvor
det et hjemmehørende. Desuden er internationale organisationer som IMF og BIS er
også en del af sektoren.

1224

Udstedere af elektroniske penge

Selskaberne udsteder betalingsmidler i form af elektroniske penge, der er en
pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen og er lagret på et elek-tronisk
medium. De har fået tilladelse efter Lov om finansiel virksomhed eller en
tilsvarende europæisk lov, der bygger på E-pengedirektivet.
Udstedere af elektroniske penge er MFI'er, selv om de er ikke formelt er
kreditinstitutter. Selskaberne udfører dog lignende aktiviteter, da pengeinsti-tutter
og andre kreditinstitutter også må udstede elektroniske penge.

1230

Pengemarkedsforeninger

1240

Investeringsforeninger

1251

FVC-selskaber

Selskabernes har udelukkende til formål at investere medlemmernes midler i rentebærende kortfristede papirer. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om investeringsforeninger.

Selskaberne er oprettet med det formål at udføre securitisering. Det overta-ger
aktiver eller risiko og formidler dem videre til investorer. Et special purpose vehicle
(SPV) vil typisk være et FVC-selskab.
Sektoren er fx relevant for arket med securitisering og andre låneoverførsler
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Kode

Sektor

Definition
(SupSec). Når et udlån securitiseres, overfører det indberettende institut udlånsporteføljen til et FVC-selskab.

1252

Centrale modparter

Selskaberne er juridisk mellemled i forretninger mellem to MFI'er. De med-virker
til handlen og afhjælper modpartsrisiko mellem markedsdeltagerne, så transaktioner
ikke foregår direkte mellem to markedsdeltagere. Sektoren er fx relevant ved en
trepartsrepo, hvor modparten i indberetningen vil være en central modpart.

1259

Andre finansielle
formidlere i øvrigt

Selskaberne beskæftiger sig med finansiel formidling, men indgår ikke i
ovenstående delsektorer. De udfører fx finansiel leasing, factoring, forhand-ler
værdipapirer og kreditselskaber (der ikke modtager indlån).

1260

Finansielle hjælpeenheder

Selskaberne er knyttet til finansiel formidling, men står ikke selv for selve formidlingen. De udfører fx børsmægling, stiller kautioner, er administrationsselskaber
eller selskaber, der stiller infrastruktur til rådighed for finans-markederne, fx en
fondsbørs.

1270

Koncerntilknyttede
finansielle institutioner og pengeudlånere

Selskaberne udfører finansielle tjenester, hvor hovedparten af deres aktiver og
passiver ikke handles på de sekundære finansielle markeder. De ejer fx en
kontrollerende del af ejerandelene i et eller flere selskaber og har som
hovedaktivitet at eje andre selskaber. Holdingselskaberne i leverer ingen andre
tjenesteydelser til de virksomheder, som har udstedt aktierne, dvs. de forvalter eller
styrer ikke andre enheder.

1280

Forsikringsselskaber

Selskaberne har til formål at lave fx skades- eller livsforsikring. De kan også genforsikre andre forsikringsselskaber. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om
finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov.

1290

Pensionskasser

Selskaberne er juridiske enheder (dvs. fonde, ordninger og/eller planer), der har til
formål at udbetale pensionsydelser til forsikringstagers ansatte eller medlemmer.
Det omfatter pensionsordninger med fastsatte ydelser og individuelle ordninger,
hvor ydelserne blot fastsættes ud fra medlemmets bidrag. Baggrunden er tilladelser
givet efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov. Definitionen omfatter bl.a. ATP.

1311

Staten

Delsektoren er statslige administrative organer og andre centrale organer, hvis
kompetenceområder normalt dækker hele det økonomiske område med undtagelse
af sociale kasser og fonde. Den omfatter bl.a. ambassader, forsvaret, universiteter,
ministerier og retssystemet. Non-profitinstitutioner, som kontrolleres og især finansieres af de centrale myndigheder, fx Folkekirken, er også en del af den.

1312

Delstater

Delsektoren består af delstatsregeringer, der er separate institutionelle enheder, som
udøver regeringsfunktioner på et niveau mellem de centrale og de lokale myndigheder. Delsektoren omfatter også non-profitinstitutioner, som kontrolleres og hovedsageligt finansieres af delstatsmyndighederne.

1313

Kommuner og regioner

Delsektoren består af den offentlige forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af et økonomisk område. Den omfatter bl.a. regioner, kommuner, folkeskoler, hospitaler og non-profitinstitutioner, som kontrolleres og hovedsageligt finansieres af de lokale myndigheder.

1314

Sociale kasser og
fonde

 Delsektoren består af institutionelle enheder, der har til formål at leverer sociale
ydelser. Den omfatter bl.a. A-kasser, offentlige sociale fonde og Lønmodtagernes Garantifond.

1410

Personligt ejede
virksomheder

Virksomhederne har kun én personlig ejer, som hæfter uden begrænsning med hele
sin formue. Der stilles ikke særlige kapitalkrav for at starte en enkeltmandsvirksomhed.

1430

Lønmodtagere, pensionister mv.

Sektoren består af privatpersoner, som ikke er organiseret i en selskabsform.
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Kode

Sektor

Definition

1500

Nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger

Sektoren består af selvstændige juridiske enheder, der leverer varer og tjenesteydelser til husholdninger, men ikke producerer til markedet. Den om-fatter
bl.a. fagforeninger, politiske partier, sportsklubber og velgørende organisationer.

3000

Ukendt

Ukendt sektor for modpart.
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10.2. Bilag 2 – Brancheklassifikation
Branchekode
AZZ
BZ1
BZ2
CAZ
CB1
CB2
CCZ
CDZ
CEZ
CFZ
CG1
CG2
CHZ
CIZ
CJZ
CKZ
CL1
CL2
CMZ
DZZ
EZ1
EZ2
FZZ
G1Z
G2Z
G3Z
HZ1
HZ2
HZ3
HZ4
HZ5
IZZ
JA1
JA2
JBZ
JCZ
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14

Beskrivelse
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Indvinding af olie og gas samt service til råstofindvinding
Øvrig råstofindvinding fx grus, sten, salt og kul
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
Tekstil- og beklædningsindustri
Læder- og fodtøjsindustri
Træ- og papirindustri, trykkerier
Olieraffinaderier mv.
Kemisk industri
Medicinalindustri
Plast- og gummiindustri
Glas- og keramisk industri samt betonindustri og teglværker
Metalindustri
Elektronikindustri
Fremst. af elektrisk udstyr
Maskinindustri (motorer, vindmøller, pumper)
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil
Fremstilling af skibe og andre transportmidler
Møbel og anden industri mv.
Energiforsyning
Vandforsyning
Kloakvæsen, affaldshåndtering, genbrug og rensning af jord og grundvand
Bygge- og anlægsvirksomhed
Bilhandel og bilværksteder
Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
Detailhandel
Landtransport
Søtransport
Lufttransport
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
Post - og kurertjeneste
Hoteller og restauranter
Forlag og udgivelse af computerspil og anden software
Produktion af film, tv samt radio og tv-stationer
Telekommunikation
It - og informationstjenester
Nationalbanken og pengeinstitutter
Finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Gennemløbsholdingselskaber
Investeringsforeninger
Pengemarkedsforeninger
Investeringsselskaber, ventureselskaber og kapitalfonde
Finansiel leasing
Realkreditinstitutter
Andre kreditinstitutter
Øvrige finansielle virksomheder
Livsforsikring
Anden forsikring
Genforsikring
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Branchekode
K15
K16
K17
LZZ
MA1
MA2
MA3
MA4
MA5
MBZ
MC1
MC2
MC3
NZ1
NZ2
OZZ
PZZ
QAZ
QBZ
RZ1
RZ2
RZ3
SZ1
SZ2
TZZ
UZZ
XZZ

Beskrivelse
Pensionsforsikring
Service ifm. pengeinstitutter og finansiel virksomhed
Service ifm. forsikring og pension
Fast ejendom, ejendomshandel og udlejning
Advokatvirksomhed
Revision og bogføring
Hovedsæders virksomhed
Virksomhedsrådgivning
Arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomhed
Forskning og udvikling
Reklame
Markedsanalyse
Øvrig erhvervsservice
Udlejning og leasing af biler og andet materiel
Andre administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Offentlig administration, forsvar og politi
Undervisning
Sundhedsvæsen
Sociale institutioner
Teater, musik og kunst
Biblioteker, museer mv.
Lotteri- og anden spillevirksomhed samt sport, forlystelser og fritidsaktiviteter
Organisationer og foreninger
Reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier mv.
Varer og tjenester til eget brug samt private med ansat medhjælp
Internationale organisationer og interesseorganisationer
Uoplyst
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10.3. Bilag 3 – ISO-lande- og -møntkoder
Land
Afghanistan
Albanien
Algeriet
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua og Barbuda
Argentina
Armenien
Aruba
Aserbajdsjan
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnien-Hercegovina
Botswana
Bouvetøerne
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina-Faso
Burundi
Cambodia
Cameroun
Canada
Caymanøerne
Centralafrikanske Republik, Den
Chile
Christmasøerne
Cocos Øerne, (Keeling)
Colombia
Comorerne
Congo
Congo, Demokratiske Republik
Cookøerne
Costa Rica
Cuba
Cypern
Danmark
Djibouti
Dominica
Dominikanske Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbenskysten
Eritrea
Estland
Ethiopien
Falklandsøerne (Malvinas)
Fiji
Filippinerne
Finland

Landekode
AF
AL
DZ
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AZ
AU
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
BI
KH
CM
CA
KY
CF
CL
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CU
CY
DK
DJ
DM
DO
EC
SV
CI
ER
EE
ET
FK
FJ
PH
FI

Møntkode
AFN
ALL
DZD
EUR
AOA
XCD
ARS
AMD
AWG
AZN
AUD
BSD
BHD
BDT
BBD
EUR
BZD
XOF
BMD
BTN
BOB
BAM
BWP
BRL
BND
BGN
XOF
BIF
KHR
XAF
CAD
KYD
XOF
CLP
AUD
AUD
COP
KMF
XOF
CDF
CRC
CUP
CYP
DKK
DJF
XCD
DOP
USD
SVC
XOF
ERN
EEK
ETB
FKP
FJD
PHP
EUR

Land
Forenede Arabiske Emirater
Frankrig
Frankrig, Sydlige Territorier
Fransk Guyana
Fransk Polynesien
Færøerne
Gabon
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Grækenland
Grønland
Guadaloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea, Republikken
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- og Mcdonald Øerne
Holland
Honduras
Hong Kong
Hviderusland
Indien
Indiske Ocean, Britisk Territorium
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Isle of Man
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kap Verde
Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan
Kiribati
Kroatien
Kuwait
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Macao
Madagascar

Landekode
AE
FR
TF
GF
PF
FO
GA
GM
GE
GH
GI
GD
GR
GL
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
NL
HN
HK
BY
IN
IO
ID
IQ
IR
IE
IS
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
CV
KZ
KE
CN
KG
KI
HR
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG

Møntkode
AED
EUR

XPF
DKK
XOF
GMD
GEL
GHS
GIP
XCD
EUR
DKK
EUR
USD
GTQ
GBP
GNF
GWP
GYD
HTG
AUD
EUR
HNL
HKD
BYR
INR
GBP
IDR
IQD
IRR
EUR
ISK
GBP
ILS
EUR
JMD
JPY
GBP
JOD
CVE
KZT
KES
CNY
KGS
AUD
HRK
KWD
LAK
LSL
LVL
LBP
LRD
LYD
CHF
LTL
EUR
MOP
MGA
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Land
Makedonien
Malawi
Malaysia
Maldiverne
Mali
Malta
Marianaøerne, Nordlige
Marokko
Marshalløerne
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesien
Moldavien
Monaco
Mongoliet
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nederlandske Antiller
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea (Dem. Folkerep. Korea)
Norfolkøerne
Norge
Ny Caledonien
Oman
Pakistan
Palau
Palæstina
Panama
Panama Kanalzonen
Papua Ny-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn
Polen
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Rumænien
Rusland
Rwanda
Salomonøerne
Samoa
Samoa, Amerikansk
San Marino
Sao Tome og Principe
Saudi Arabien
Schweiz
Senegal
Serbien

Landekode
MK
MW
MY
MV
ML
MT
MP
MA
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MZ
MM
NA
NR
AN
NP
NZ
NI
NE
NG
NU
KP
NF
NO
NC
OM
PK
PW
PS
PA
PZ
PG
PY
PE
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
SB
WS
AS
SM
ST
SA
CH
SN
RS

Møntkode
MKD
MWK
MYR
MVR
XOF
MTL
MAD
USD
EUR
MRO
MUR
MXN
MDL
EUR
MNT
EUR
XCD
MZN
MMK
NAD
AUD
ANG
NPR
NZD
NIO
XOF
NGN
NZD
KPW
AUD
NOK
XPF
OMR
PKR
ILS
PAB
PGK
PYG
PEN
NZD
PLN
EUR
USD
QAR
EUR
RON
RUB
RWF
SBD
WST
USD
EUR
STD
SAR
CHF
XOF
RSD

Land
Seychellerne
Sierre Leone
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Helena
St. Kitts og Nevis
St. Lucia
St. Pierre og Miquelon
St. Vincent og Grenadinerne
Storbritannien
Sudan
Surinam
Svalbard og Jan Mayen
Sverige
Swaziland
Syd Georgia og Syd Sandwich Øerne
Sydafrika
Sydkorea (Republikken Korea)
Syrien
Tadsjikistan
Taiwan
Tanzania
Tchad
Thailand
Tjekkiet
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad og Tobago
Tunesien
Turkmenistan
Turks- og Caicosøerne
Tuvalo
Tyrkiet
Tyskland
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
USA's Besiddelser I Stillehavet
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanet (Holy See)
Venezuela
Vestindien, Amerikansk
Vestindien, Britisk
Vestsahara
Vietnam
Wallis og Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Ægypten
Ækvatorial Guinea
Østrig
Østtimor (Timor L'este)

Landekode
SC
SL
SG
SK
SI
SO
ES
LK
SH
KN
LC
PM
VC
GB
SD
SR
SJ
SE
SZ
GS
ZA
KR
SY
TJ
TW
TZ
TD
TH
CZ
TG
TK
TO
TT
TN
TM
TC
TV
TR
DE
UG
UA
HU
UY
US
UM
UZ
VU
VA
VE
VI
VG
EH
VN
WF
YE
ZM
ZW
EG
GQ
AT
TL

Møntkode
SCR
SLL
SGD
SKK
EUR
SOS
EUR
LKR
SHP
XCD
XCD
EUR
XCD
GBP
SDG
SRD
NOK
SEK
SZL
ZAR
KRW
SYP
TJS
TWD
TZS
XOF
THB
CZK
XOF
TOP
TTD
TND
TMM
USD
AUD
TRY
EUR
UGX
UAH
HUF
UYU
USD
USD
UZS
VUV
EUR
VEB
USD
GBP
VND
YER
ZMK
ZWR
EGP
XOF
EUR
USD
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10.4. Bilag 4 – Koder for internationale organisationer
Navn

Forkortelse

Kode

United Nations Organisations
International Monetary Fund
World Trade Organisation
International Bank for Reconstruction and Development
International Development Association

IMF
WTO
IBRD
IDA

1C
1D
1E
1F

UNESCO
FAO
WHO
IFAD
IFC
MIGA
UNICEF
UNHCR
UNRWA
IAEA
ILO
ITU

1H
1J
1K
1L
1M
1N
1O
1P
1Q
1R
1S
1T
1Z

European Monetary System
European Investment Bank
European Commission
European Development Fund
European Investment Fund
European Community of Steel and Coal
European Parliament
European Council
Court of Justice
Court of Auditors
Economic and Social Committee
Committee of Regions
Other European Union Institutions, Organs and Organisms (excluding ECB)

EMS
EIB
EC
EDF
EIF
ECSC

4B
4C
4D
4E
4G
4H
4K
4L
4M
4N
4P
4Q
4Z

European Central Bank

ECB

4F

BIS
IADB
AfDB
AsDB
EBRD
IIC
NIB
IBEC
IIB
CDB
AMF
BADEA
CASDB

5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
5J
5K
5L
5M
5N
5P
5Q
5R
5S
5T
5U
5Z

Other UN Organisations
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
Food and Agriculture Organisation
World Health Organisation
International Fund for Agricultural Development
International Finance Corporation
Multilateral Investment Guarantee Agency
United Nations Children's Fund
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Relief and Works Agency for Palestine
International Atomic Energy Agency
International Labour Organisation
International Telecommunication Union
Other UN Organisations - ikke medtaget andetsteds

European Union Institutions, Organs and Organisms (excluding ECB)

Other International Organisations (financial institutions)
Bank for International Settlements
Inter-American Development Bank
African Development Bank
Asian Development Bank
European Bank for Reconstruction and Development
Inter-American Investment Corporation
Nordic Investment Bank
International Bank for Economic Co-operation
International Investment Bank
Caribbean Development Bank
Arab Monetary Fund
Banque arabe pour le développement économique en Afrique
Central African States' Development Bank
African Development Fund
Asian Development Fund
Fonds spécial Unifié de développement
Central American Bank for Economic Integration
Andean Development Corporation
Other International Organisations - ikke medtaget andetsteds

CABEI
ADC

Other International Organisations (non-financial institutions)
Organisation for Economic Co-operation and Development
North Atlantic Treaty Organisation
Council of Europe
International Committee of the Red Cross
European Space Agency
European Patent Office
European Organisation for the Safety of Air Navigation
European Telecommunications Satellite Organisation
International Telecommunications Satellite Organisation
European Broadcasting Union/Union europèenne de radio-télévision
European Organisation for th Exploitation of Meteorological Satellites
European Southern Observatory
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
European Molecular Biology Laboratory
European Organisation for Nuclear Research
International Organisation for Migration
Other International Non-Financial Organisations - ikke medtaget andetsteds

OECD
NATO
ICRC
ESA
EPO
EUROCONTROL
EUTELSAT
INTELSAT
EBU/UER
EUMETSAT
ESO
ECMWF
EMBL
CERN
IOM

5A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6J
6K
6L
6M
6N
6O
6P
6Q
6Z
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10.5. Bilag 5 – Vejledning til behandling af derivater
10.5.1 Overordnede retningslinjer for indberetning af derivater
10.5.1.1 Opdeling
Derivater skal opdeles på henholdsvis optioner og derivater, andre end optioner. Som hjælp til opdelingen er definitionen af optioner beskrevet i boks 1.

Der henvises desuden til CFI-listen (Classification of Financial Instruments),
jf. ISO 10962-standarden, der på den højeste klassificeringsgrad opdeler alle
udstedelser i seks kategorier, hvoraf én er optioner. Opdelingen til denne statistik kan derfor ske på baggrund af, om et derivat har CFI-koden for optioner eller ej. ISO-standarden kan mod betaling af et gebyr til ISO-organisationen rekvireres via internetadressen: www.iso.ch/iso/en/CatalogueListPage.
CatalogueList. Under "Search option" vælges "ISO number", og under "Type in search string" søges på "10962".
10.5.1.2 Opgørelsesmetode
Overordnet set skal transaktioner og værdiændringer, der påvirker værdien
af beholdningen, indberettes. Betaling af provision og gebyr mv. eller sikkerhedsstillelse skal ikke indberettes som transaktioner på skemaerne.
Beholdningen skal opgøres til markedsværdi (dagsværdi), dvs. typisk en tilbagediskonteret fremtidig betalingsstrøm på kontrakten, mens transaktionerne blot skal indberettes som de faktiske betalinger.
Gevinster og tab på det samme derivat i samme indberetningsperiode kan
angives som en nettogevinst (-tab).
Som generelle principper for opgørelse af transaktioner i en given måned
fastlægges følgende:
1.
2.
3.

Transaktioner, der vedrører derivatkontrakter med en positiv markedsværdi primo måneden, registreres på aktivsiden.
Transaktioner, der vedrører derivatkontrakter med en negativ markedsværdi primo måneden, registreres på passivsiden.
Derivater med en markedsværdi på 0 ved månedens primo og ultimo
føres altid på aktivsiden – undtagen derivatkontrakter, som handles i
løbet af måneden, jf. pkt. 3.1-3.4.
3.1. Købes disse kontrakter til positiv markedsværdi, placeres transaktioner på aktivsiden.
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3.2.
3.3.
3.4.

Købes disse kontrakter til negativ markedsværdi, placeres transaktioner på passivsiden.
Købes disse kontrakter til markedsværdien 0 ved anskaffelsen,
placeres transaktioner altid på aktivsiden.
I tilfælde, hvor et derivat købes og sælges inden for den samme
måned, er det markedsværdien ved anskaffelse, som afgør placeringen af transaktionen på aktiv- eller passivsiden.

Præmiebetalinger og eventuelle variationsmarginer indberettes som transaktioner. I de tilfælde, hvor der betales en initialmargin (forstået som sikkerhedsstillelse i form af et depositum, som tilbagebetales ved kontraktens udløb), skal denne initialmargin posteres som et indskud/udlån.
Som land angives som udgangspunkt ISO-landekoden for det land, hvor den
direkte modpart er hjemmehørende.
Som valuta angives for derivataftaler, hvor DKK og en udenlandsk valuta
indgår, ISO-møntkoden for den udenlandske valuta uanset om denne købes
eller sælges. Derivataftaler, der består af to fremmede valutaer (fx køb af
USD mod salg af EUR) skal angives med koden 2FV (to fremmede valutaer). Bemærk at koden 2FV kun kan anvendes for indberetning af derivater.
Retningslinjerne er opsummeret i tabel 1 og uddybet efterfølgende.

Beholdning

Derivater,
andre end
optioner

Optioner

Transaktion

10.5.2 Optioner
10.5.2.1 Transaktioner på henholdsvis aktiv- og passivsiden
En præmiebetaling/præmiemodtagelse (købt/udstedt option) skal indberettes
som en positiv transaktion og øger beholdningen af henholdsvis købte optioner (aktiver) og solgte/udstedte optioner (passiver). Bemærk, at der skal
indberettes med samme fortegn (positivt), selv om retningen på betalingsstrømmen er forskellig. På aktivsiden (købte optioner) dækker det over betalinger af penge og på passivsiden (udstedte optioner) modtagelse af penge.

136
Realisering af gevinst/tab (modtagelse/betaling af penge) skal indberettes
med negativt fortegn og nedbringer beholdningen. Igen indberettes der med
samme fortegn (negativt), selv om retningen på betalingsstrømmen er forskellig for henholdsvis aktivsiden (modtagelse) og passivsiden (betaling).
Begge dele nedbringer henholdsvis aktiv- og passivbeholdningen.
Værdiændringer må ikke indberettes som en transaktion.
10.5.2.2 Beholdninger på henholdsvis aktiv- og passivsiden
Beholdninger skal indberettes med positivt fortegn på både aktiv- og passivsiden. Der må ikke indberettes negative beholdninger.
Beholdninger skal være til markedsværdi (dagsværdi), opgjort som kursen
for optionen på opgørelsesdagen (dvs. dækker både over en indre værdi og
tidsværdi).
10.5.3 Derivater, andre end optioner
10.5.3.1 Transaktioner
Indberetningen af derivater, andre end optioner følger retningslinjerne for
indberetningen af optioner, jf. ovenfor.
Værdiændringer må ikke indberettes som en transaktion.
10.5.3.2 Beholdninger på henholdsvis aktiv- og passivsiden
Indberetning af derivater, andre end optioner skal følge retningslinjerne for
indberetningen af optioner, jf. ovenfor.
10.5.4 Udvalgte typer af derivater og tilhørende karakteristika
Udvalgte derivattyper er kort beskrevet i tabel 2.

Derivat

Karakteristika
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Derivat

Karakteristika

10.5.5 Eksempler på indberetning af derivater
I det følgende gives eksempler på indberetning af derivater. Der fokuseres
på, hvordan den enkelte derivattype skal indberettes. Derfor er eksemplerne
forenklede, bl.a. med hensyn til fastsættelsen af markedsværdien (dagsværdien) af derivatkontrakten. Markedsværdien skal indberettes, men hvordan
den fremkommer, bl.a. som følge af udviklingen i det underliggende aktivs
pris, tilbagediskonteringsrenten og tidshorisonten, er mindre vigtigt her. Beregning af markedsværdien er dog vist i nogle af eksemplerne.
For at forenkle eksemplerne er valuta- og sektorangivelse udeladt.
I eksemplerne indberettes i DKK 1.000.
Alle eksempler relaterer sig til skema QBA2.
10.5.5.1 Eksempel 1: Option
En indberetter har ingen beholdning af optioner primo første indberetningsperiode. I løbet af første indberetningsperiode købes en option med en modpart med landekode US for 2 mio.kr. (dvs. indberetteren betaler en præmie
på 2 mio.kr.) og sælges en option med en modpart med landekode DE for 4
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mio.kr. (dvs. indberetteren modtager en præmie på 4 mio.kr.). Præmien er et
udtryk for, at optionerne kan blive penge værd.
Der er ingen prisændring i det underliggende aktiv i løbet af første indberetningsperiode, men værdien vil være faldet, da optionens løbetid er reduceret
(og volatiliteten antages uændret). Det betyder et fald i markedsværdien.
Den lavere markedsværdi ultimo måneden skal indberettes. Den samlede
indberetning på skemaet i første indberetningsperiode er følgende:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

0

2000

-1000

1000

5.2 Derivater, andre end optioner

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Passiver
10 Finansielle derivater
10.1 Optioner

DE

0

4000

-1000

3000

10.2 Derivater, andre end optioner

I anden indberetningsperiode er der en positiv værdiændring på 6 mio.kr. på
den købte option, dvs. gevinst for indberetter. På den solgte option er der en
positiv værdiændring på 9 mio.kr., dvs. tab for indberetter. Værdiændringerne afspejler både ændringer i prisen på det underliggende aktiv og den
ændrede tidshorisont.

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

US

1000

0

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

6000

7000

5.2 Derivater, andre end optioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Passiver
10 Finansielle derivater
10.1 Optioner

DE

3000

0

9000

12000

10.2 Derivater, andre end optioner

I den tredje indberetningsperiode udløber begge optioner, og henholdsvis
gevinsten og tabet realiseres.
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Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

US

7000

-6000

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

-1000

0

5.2 Derivater, andre end optioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Passiver
10 Finansielle derivater
10.1 Optioner

DE

12000

-10000

-2000

0

10.2 Derivater, andre end optioner

Bemærk i eksemplet, at fortegnet på beholdningen er positivt for både aktivog passivsiden. Transaktionerne dækker både over præmiebetaling og realisering af optionen. Positivt fortegn er betaling af penge på aktivsiden og
modtagelse af penge på passivsiden. Negativt fortegn er modtagelse af penge på aktivsiden og betaling af penge på passivsiden. Alle transaktioner
medfører en ændring i beholdningen.
Eventuel sikkerhedsstillelse i forbindelse med optionens indgåelse (initial
marginbetaling) skal ikke registreres under derivater, jf. eksempel 6 med en
future, hvor behandling af sikkerhedsstillelse er uddybet.
En eventuel betaling af provision og gebyr mv. ved kontraktindgåelse eller i
løbet af kontraktens løbetid skal som tidligere nævnt ikke registreres som en
transaktion i derivater. Dette gælder for alle eksemplerne.
10.5.5.2 Eksempel 2: Warrant
En indberetter har en beholdning warrants, som giver ret til samlet set at købe 50.000 aktier i en amerikansk virksomhed til en stykpris på 100 kr. Primo perioden er markedskursen 80.
Som andre optioner har warrant-kontrakten en værdi, da den kan blive penge værd. Men i modsætning til en almindelig option har investor ikke betalt
en præmie for denne værdi, så der skal ikke indberettes nogen transaktion. I
stedet vil den "opståede" markedsværdi ultimo perioden give en værdiændring.
I første indberetningsperiode stiger markedskursen til 125. Optionen får
dermed en værdi af 1,25 mio.kr. [(125-100)*50.000]:
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Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

0

0

1250

1250

5.2 Derivater, andre end optioner

I anden indberetningsperiode stiger markedsværdien til 175, dvs. en yderligere gevinst på 2,5 mio.kr. Den samlede værdi af beholdningen af warrants
udgør nu 3,75 mio.kr. [(175-125)*50.000].

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

1250

0

2500

3750

5.2 Derivater, andre end optioner

I tredje indberetningsperiode er markedskursen uændret 175, og investor udnytter optionen og køber 50.000 aktier til en stykpris af 100. De 3,75 mio.kr.
er en realiseret gevinst og posteres som en negativ transaktion på aktivsiden.
Den nye aktiebeholdning hentes fra Værdipapircentralen eller depotbankerne, medmindre beholdningen indgår i et udenlandsk depot og ikke er registreret i et dansk depotselskab. I det tilfælde skal beholdningen indberettes på
skema QVP3.

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

3750

-3750

0

0

5.2 Derivater, andre end optioner

10.5.5.3 Eksempel 3: Swaption
En indberetter køber i løbet af første indberetningsperiode en swaption med
en modpart med landekode US for 3 mio.kr. (dvs. betaler en præmie på 3
mio.kr.). Swaptionen giver mulighed for primo tredje indberetningsperiode
at indgå i en renteswap på betingelser aftalt allerede på indgåelsestidspunktet. Allerede i første indberetningsperiode er der en positiv værdiændring på
1 mio.kr. Indberetningen skal da se således ud:
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Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

0

3000

1000

4000

5.2 Derivater, andre end optioner

I anden indberetningsperiode er der en yderligere positiv værdiændring på 4
mio.kr.

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

4000

0

4000

8000

5.2 Derivater, andre end optioner

Primo tredje indberetningsperiode "kaldes" swaptionen, dvs. optionen udnyttes, og indberetteren "køber" renteswappen, som har fået en positiv markedsværdi på 8 mio.kr. Det dækker over en nutidsværdi på aktivbenet på 13
mio.kr. og på passivbenet på 5 mio.kr. Swaptionen er nu blevet til en renteswap, og kontrakten skal flyttes fra optioner til derivater, andre end optioner i tredje indberetningsperiode. Da markedsværdien er positiv, betragtes
swappen som et aktiv.
Renteswappen købes netto for 8 mio.kr. finansieret af den realiserede gevinst på swaptionen. Markedsværdien på de to ben i renteswappen antages
uændret gennem tredje indberetningsperiode. Indberetningen foretages på
følgende måde:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

8000

-8000

5.2 Derivater, andre end optioner

Realisering af gevinst på option

0

0
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Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

US

0

8000

0

8000

I fjerde indberetningsperiode modtages der 6 mio.kr. på aktivbenet og betales 2 mio.kr. på passivbenet, dvs. en nettomodtagelse af 4 mio.kr., som skal
indberettes på følgende måde:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

US

8000

-4000

0

4000

10.5.5.4 Eksempel 4: Interest Rate Cap
En indberetter køber primo første indberetningsperiode en 1-årig Interest
Rate Cap med en modpart med landekode US. Kontrakten har en teoretisk
(notionel) hovedstol på 750 mio.kr., 3-måneders LIBOR som markedsrente
og et loft (cap) på 3 pct.
Indberetteren modtager således kvartalsvis en betaling, hvis 3-måneders
LIBOR overstiger 3 pct. Betalingen beregnes som differencen mellem de to
rentesatser i forhold til periodens længde (1 kvartal) og hovedstolens størrelse (750 mio.kr.). For denne option betaler indberetteren en præmie på 10
mio.kr., og allerede i første indberetningsperiode er der en positiv værdiændring på 1 mio.kr. Ultimo første indberetningsperiode er LIBOR-renten 2,75
pct., så der er ingen betaling på kontrakten. Det skal indberettes på følgende
måde:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

0

10000

1000

11000

5.2 Derivater, andre end optioner

I anden indberetningsperiode er LIBOR-renten steget til 4 pct., og indberetteren modtager en betaling på 1.875.000 kr. [(0,04-0,03)*(90/360)*750
mio.kr.]. Herudover er der en positiv prisgevinst på 3 mio.kr.
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Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

11000

-1875

3000

12125

5.2 Derivater, andre end optioner

Således fortsætter kontrakten i yderligere 6 måneder, hvor betalingen opgøres hvert kvartal. I sidste indberetningsperiode går kontraktens værdi i nul.
10.5.5.5 Eksempel 5: CMS-Floor
En indberetter køber i løbet af første indberetningsperiode en CMS-Floor med
en hovedstol på 40 mio.kr. Kontrakten dækker de efterfølgende tre kvartaler,
og renteperioden er et kvartal (ofte er der tale om en årlig renteperiode og en
afdækning over flere år, hvilket er uden betydning for eksemplet).
Referencerenten er 3 pct., og markedsrenten er den 10-årige swaprente, der
fastsættes ved hver renteperiode. Det betyder, at hvis den 10-årige swaprente er under 3 pct. ved en renteperiodes begyndelse, modtager indberetteren
renteforskellen i forhold til periodens længde (1 kvartal) og hovedstolens
størrelse (40 mio.kr.). Floor henviser således til, at instrumentet lægger en
bund under den rente, ejeren er sikret at modtage de næste 3 kvartaler. Referencerenten fastholdes gennem kontraktens løbetid, mens den 10-årige
swaprente fastsættes ved hver renteperiode.
Modparten har landekode US, og indberetteren betaler en præmie på 2
mio.kr. ved kontraktens indgåelse. Allerede i første indberetningsperiode er
der en positiv værdiændring på 3 mio.kr.
Der er tale om en renteoption, som skal indberettes således:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

0

2000

3000

5000

5.2 Derivater, andre end optioner

Primo anden indberetningsperiode er swaprenten under referencerenten, og
indberetteren modtager en betaling svarende til renteforskellen i forhold til
hovedstolen (antages at være 2 mio.kr.). Markedsværdien for de to renteoptioner, som stadig løber i CMS-Floor-kontrakten, antages uændret og skal
fortsat fremgå af beholdningen af købte optioner.
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Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Beholdning
ultimo
kvartalet

Værdiændringer

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

5000

-2000

0

3000

5.2 Derivater, andre end optioner

Primo tredje indberetningsperiode er swaprenten over referencerenten, og
der finder ingen betaling sted. Markedsværdien på den resterende renteoption er faldet med 2 mio.kr.

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

3000

0

-2000

1000

5.2 Derivater, andre end optioner

Primo fjerde indberetningsperiode er swaprenten igen under referencerenten, og indberetteren modtager differencen. Herefter er kontrakten udløbet.

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner

US

1000

-2000

1000

0

5.2 Derivater, andre end optioner

10.5.5.6 Eksempel 6: Future
En indberetter indgår en future med daglig mark-to-market-afregning (løbende/variable marginbetalinger). Indberetteren stiller 5 mio.kr. i kontanter i
sikkerhed (initial marginbetaling). Modparten har landekode US. I første
indberetningsperiode realiserer indberetteren tab på 1 mio.kr. og gevinster
på 3 mio.kr. Tab og gevinst på samme kontrakt opgøres netto, og indberetningen for eksemplet ser således ud:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

US

0

-2000

2000

0
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Såfremt der findes en markedsværdi primo og/eller ultimo indberetningsperioden, anføres disse i kolonnerne for beholdninger. Ellers fortsættes indberetningen af de løbende marginbetalinger (afregning af markedsværdi) i
kontraktens levetid. Hvis futurekontrakten primo perioden fx havde en positiv markedsværdi primo perioden på 1 mio. kr. og en markedsværdi på 2
mio.kr. ultimo perioden, ville indberetningen se således ud:
Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

US

1000

-2000

3000

2000

Den initiale marginbetaling er en deponering af kontanter eller anden sikkerhed for at beskytte modparten mod tab ved konkurs. Indbetaler opretholder ejerskab over deponeringen, og ved afvikling af kontrakten tilbagebetales deponeringen (eventuelt efter modregning af skyldig differenceafregning). Den initiale marginbetaling skal derfor ikke registreres under derivater. Initiale marginbetalinger i form af indskud indberettes, hvor det er relevant, typisk under indskud med løbetid til og med 1 år. Indskyderen holder
et aktiv på den enhed, hvor betalingen er deponeret.
10.5.5.7 Eksempel 7: Renteswap
En indberetter har to renteswap-kontrakter over for en modpart med landekode US. Initialt har kontrakterne ikke haft nogen markedsværdi, men renteudviklingen har gjort, at den ene kontrakt har fået en positiv markedsværdi for
indberetteren, dvs. at værdien af aktivbenet på swappen overstiger passivbenet. Kontrakten betragtes derfor som en aktivbeholdning. Den anden renteswap har fået en negativ markedsværdi for indberetteren, dvs. værdien af passivbenet overstiger værdien af aktivbenet, og kontrakten betragtes som en
passivbeholdning. Herudover haves en renteswap over for en modpart med
landekode DE, som også har fået en negativ markedsværdi for indberetteren.
Det er kun de faktiske betalinger på swappen, der skal indberettes som
transaktioner.
Markedsværdien af beholdningen er nutidsværdien af de fremtidige betalinger på aktivbenet fratrukket nutidsværdien af de fremtidige betalinger på
passivbenet. Overstiger nutidsværdien på aktivbenet nutidsværdien på passivbenet, placeres beholdningen som aktiv, og tilsvarende placeres beholdningen som passiv, hvis nutidsværdien af passivbenet overstiger nutidsværdien af aktivbenet. Det bemærkes, at beholdningerne skal indberettes med
positivt fortegn på både aktiv- og passivsiden.
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I første indberetningsperiode modtages der 5 mio.kr. på aktivbeholdningen
og betales 3 mio.kr. på passivbeholdningen på renteswappene over for US,
dvs. indberetteren modtager netto 2 mio.kr. Herudover betales 6 mio.kr. på
passivbeholdningen over for DE. Herefter antages der ikke at være transaktioner.
Transaktionerne i første indberetningsperiode indberettes som angivet nedenfor. Værdien af primobeholdningerne er opstået i kontrakternes løbetid
som værdiændringer.
10.5.5.8 Skema for første indberetningsperiode

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

US

10000

-5000

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

15000

Værdiændringer

20000
Beholdning
ultimo
kvartalet

Passiver
10 Finansielle derivater
10.1 Optioner

US

5000

-3000

8000

10000

10.2 Derivater, andre end optioner

DE

15000

-6000

3000

12000

På aktivbeholdningen over for US er der i eksemplet modtaget 5 mio.kr.,
som nedbringer værdien af beholdningen. Samtidig har der i løbet af året
været en positiv værdiændring på 15 mio.kr. (gevinst for indberetter). På
passivbeholdningen over for US og DE er der betalt henholdsvis 3 og 6
mio.kr., hvilket nedbringer værdien af passivbeholdningerne. Beholdningerne er dog steget som følge af positive værdiændringer på henholdsvis 8 og 3
mio.kr. (tab for indberetter).
En valutaswap skal behandles på samme måde, hvor de faktiske valutabetalinger skal indberettes som transaktioner, mens markedsværdien er den tilbagediskonterede nutidsværdi af fremtidige betalinger på aktivbenet fratrukket nutidsværdien af fremtidige betalinger på passivbenet.
En Constant Maturity Swap skal også behandles på samme måde. Blot er
markedsrenten normalt en swaprente med fast løbetid, der fastsættes ved
hver renteperiode.
10.5.5.9 Eksempel 8: FRA-kontrakt
En indberetter indgår en FRA-kontrakt med begyndelse om tre måneder.
Modparten har landekode US. Der er ingen udveksling af hovedstol eller
betaling ved kontraktens indgåelse (ud over evt. provision og gebyr mv.).
Der skal derfor ikke indberettes ved kontraktens indgåelse.
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Efterfølgende opnår kontrakten en positiv markedsværdi i indberetters favør.
Ved FRA-kontraktens begyndelse (i anden indberetningsperiode) foretages
en differenceafregning af et beløb, der svarer til forskellen mellem den aftalte rentesats og det faktiske renteniveau i FRA-perioden på den aftalte hovedstol. Det faktiske renteniveau bestemmes ud fra en aftalt referencerente.
Denne differenceafregning skal indberettes som en transaktion. Da kontrakten dermed er afregnet, skal der ikke indberettes nogen beholdning, medmindre FRA-kontrakten løber hen over to indberetningsperioder.
I eksemplet har kontrakten opnået en markedsværdi (differencebeløb) på 5
mio.kr., som indberetteren modtager. Det skal indberettes på følgende måde:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

US

0

-5000

5000

0

10.5.5.10 Eksempel 9: Valutaterminskontrakt
En indberetter indgår ultimo oktober en valutaterminskontrakt om salg af
100 mio. dollar om tre måneder (ultimo januar) mod køb af kroner. Modparten har landekode US, og terminskursen er 600 DKK pr. 100 USD.
Indberetteren modtager således 600 mio.kr. om tre måneder mod betaling af
100 mio. dollar. En sådan aftale har ingen nettoværdi på indgåelsestidspunktet, og der skal derfor ikke umiddelbart foretages registrering på kvartalsskemaet for 4. kvartal.
Ultimo kvartalet er kursen 580 DKK pr. 100 USD, dvs. kronekursen er
stærkere end den aftalte terminskurs. Dermed har kontrakten fået en positiv
nettoværdi på 20 mio.kr. i indberetterens favør. Hvis 1-måneds pengemarkedsrenten antages at være 1,5 pct., vil nutidsværdien (markedsværdien)
være 19,97 mio.kr. [20 mio.kr./(1,015^(30/360))]2. Der er tale om en værdiændring, som ikke må indberettes som en transaktion.

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

2

US

0

0

19970

19970

Den viste beregning er blot et eksempel på en udregning af markedsværdien. Andre beregningsmetoder kan også anvendes.
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Ved afvikling efter tre måneder (ultimo januar) er kursen 585 DKK pr. 100
USD. Indberetteren modtager 600 mio.kr. og betaler 100 mio. dollar. Til
den aktuelle kurs giver det indberetteren en positiv gevinst på 15 mio.kr.
Det indberettes på følgende måde:

Land

Beholdning
primo
kvartalet

Nettotransaktioner

Værdiændringer

Beholdning
ultimo
kvartalet

Aktiver
5 Finansielle derivater
5.1 Optioner
5.2 Derivater, andre end optioner

US

19970

-15000

-4970

0

Heraf kan det udledes, at der har været en negativ værdiændring på 5
mio.kr. i sidste periode (som følge af valutakursudviklingen) samt en positiv
værdiændring på 30.000 kr. som følge af en "diskonteringseffekt", da værdien stiger (diskonteres mindre), jo tættere man kommer på udløb. Beholdningen er gået fra 19,97 mio.kr. til 0 ved modtagelse af 15 mio.kr. og en negativ værdiændring på netto 4,97 mio.kr.
Hvis kontraktens løbetid, i modsætning til eksemplet, er inden for samme
indberetningsperiode, registreres der ikke nogen beholdning.
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10.6. Bilag 6 – Eksempler på indberetning af skemaerne PL10 og PL11
i IFP-indberetningen
10.6.1 Indberetning af andelsklasser – et eksempel
En afdeling har oprettet tre andelsklasser – en klasse denomineret i DKK, en
i SEK og en i USD. De tre klasser oppebærer afkast af en fællesportefølje
givet en fordelingsnøgle. Desuden oppebærer klassen USD afkast af en
gruppe aktiver, som alene denne klasse oppebærer afkast af. Se fremhævet
lagkagestykke. Disse aktiver betegnes klassespecifikke aktiver, og kan kun
udgøres af kontanter og/ eller afledte finansielle instrumenter.

Klasse USD
Klassespecifikke aktiver

Andelsklassen DKK´s
formue – DKK 10 mio.

Andelsklasse USD´s
formue – DKK 20 mio.

Klasse DKK
Fællesportefølje aktiver

Klasse USD
Fællesportefølje aktiver

Klasse SEK
Fællesportefølje aktiver

Andelsklasse SEK´s
formue – DKK 15 mio.

Der skal indberettes oplysninger om disse andelsklasser i en halvårlig indberetning IFP på skema PL10 og PL11. IFP indberettes på afdelingsniveau,
kun skema PL10 og PL11 vedrører klasserne.
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10.6.2 PL skema 10 alle afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser med klassespecifikke aktiver

Der udfyldes en række for hver andelsklasse som er tilknyttet afdelingen.
Første kolonne skal udfyldes med det ni-cifret FT nr. tildelt af Finanstilsynet (de første fem cifre angiver foreningens FT. nr., de næste to angiver afdelingens FT. nr., de sidste to angiver klassens FT. nr.). I ovenstående eksempel skal der derfor udfyldes en række for hver af de tilhørende andelsklasser, dvs. tre rækker i alt.
Anden kolonne skal udfyldes med den del af afdelingens formue (angivet i
1.000 kr.) som andelsklassen oppebærer afkast af. Summen af de formuer,
der indberettes for de tre klasser i denne kolonne skal svare til den formue
som indberettes på IFM for afdelingen.
Tredje kolonne skal udfyldes med den del (angivet i %) af den del af afdelingens formue som andelsklassen oppebærer afkast af, der er placeret i aktiver, der er klassespecifikke for den pågældende klasse. Fx for klasse USD
skal der indberettes følgende: Værdien af klassespecifikke aktiver USD/
(værdien af klassespecifikke aktiver USD + værdien af fællesporteføljeaktiver USD)*100 – dvs. det fremhævede gule lagkagestykke procentuelt i forhold til begge gule lagkagestykker. Hvis klassen ikke oppebærer afkast af
klassespecifikke aktiver, så skal der indberettes nul.
Fjerde kolonne skal udfyldes med den del (angivet i %) af de klassespecifikke aktiver, der er kontantbeholdning. Værdien af beholdningen af kontanter i de klassespecifikke aktiver divideres med værdien af de for klassen
samlede klassespecifikke aktiver*100. Dvs. hvor meget udgør kontanter af
de klassespecifikke aktiver. Hvis ingen af de klassespecifikke aktiver er
kontanter eller hvis der ingen klassespecifikke aktiver findes for klassen,
indberettes nul.
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Femte kolonne skal udfyldes med den del (angivet i %) af de klassespecifikke aktiver, der er afledte finansielle instrumenter. Værdien af beholdningen
af afledte finansielle instrumenter i de klassespecifikke aktiver divideres
med værdien af de for klassen samlede klassespecifikke aktiver*100. Dvs.
hvor meget udgøre finansielle instrumenter af de klassespecifikke aktiver.
Hvis ingen af de klassespecifikke aktiver er afledte finansielle instrumenter
eller hvis der ingen klassespecifikke aktiver findes for klassen, indberettes
nul.
Desuden skal skema PL11 udfyldelse hvis en andelsklasse har klassespecifikke aktiver og disse indeholder afledte finansielle instrumenter.
10.6.3 PL skema 11 alle afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser som har klassespecifikke afledte instrumenter

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i andelsklassens klassespecifikke aktiver
Med udgangspunkt i ovenstående generelle eksempel, skal skema PL10
og PL11 udfyldes på følgende måde:
De tre andelsklasser har fået tildelt følgende FT nr.
KLasse DKK – FT nr. lig 11XXX0101
KLasse SEK – FT. nr. lig 11XXX0102
KLasse USD – FT. nr. lig 11XXX0103
Bemærk, at for afdeling 11XXX01 skal der indsendes IFQ, IFM, IFY og
IFP.
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