Helårsrapport – Vibrand Norden, Vibrand Absolutt og Vibrand Kreditt
Om fondene
Vibrand Norden, Vibrand Absolutt og Vibrand Kreditt er norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av Vibrand
Kapitalforvaltning AS. Forvaltningen utføres av et team på tre, ledet av selskapets daglige leder Carsten Winger.
Selskapet har lang erfaring innen forvaltning og styring av porteføljer.
Vibrand Norden er et verdipapirfond med mandat til å investere i selskaper gjennom aksjer notert på Europeiske
Børser, men med hovedfokus på Nordiske børser. Målsetningen er å gi andelseierne best mulig risikojustert
avkastning gjennom aktiv forvaltning av fondet. Referanseindeks er 50% VINX Benchmark Net Index Capped og
50% OSEFX.
Vibrand Absolutt er et kombinasjonsfond med mandat til å investere i aksjer og obligasjoner på europeiske børser.
Målsetningen er å oppnå positiv absolutt avkastning. Fondet har OSEFX som referanseindeks.
Vibrand Kreditt er et norskregistrert rentefond. Fondet investerer i et bredt utvalg av obligasjoner nominert i norske
kroner. Målsetningen er å gi andelseierne en god avkastning i forhold til underliggende kredittrisiko i selskapene.
Fondet har ingen referanseindeks.
Andelseierrapport
Året 2021 ble et veldig godt år for aksjemarkedet. Alle de store vestlige aksjemarkedene steg betydelig i løpet av
2021, OSEBX, tyske DAX og amerikanske S&P 500 endte året i pluss og steg totalt med hhv. 23,35%, 15,79% og
26,89%. Her hjemme steg fondsindeksen med 21,14%.
Vi er veldig fornøyde med utviklingen i Vibrand fondene, både Vibrand Absolutt og Vibrand Norden gjorde det
bedre enn sine referanseindekser med henholdsvis 5,45% og 3,27%.
Rente fondet Vibrand Kreditt leverte igjen god avkastning og endte året med en oppgang på 5,39%.
Den generelle oppgangen i aksjemarkedet ble drevet av forventninger om høy vekst i begynnelsen av året, store
statlige støttepakker fra USA og Europa, fortsatt lavt rentenivå og økt inntjening fra selskapene.
Aksjeåret 2021 vil bli husket som tidenes endring i preferanse for verdi aksjer i forhold til vekst aksjer. Dette bidro
til at Nordiske og Europeiske aksje indekser steg mer en amerikanske aksjeindekser, fordi disse indeksene
inneholder en større andel verdi aksjer relativt til de amerikanske indeksene.
Ved inngangen til året var verdi aksjer som bank/finans, energi og industri aksjer veldig billige, samtidig som
markedet ventet høyere inntjening. Vekst aksjer var derimot dyre og markedet ventet høy vekst i inntjeningen. I
løpet av året innfridde ikke vekst aksjene forventet vekst, samtidig som det generelle rentenivået steg på grunn av
forventninger om økt inflasjon. Når analytikerne tok ned estimatene samtidig som de måtte bruke et høyere
rentenivå for å beregne riktig verdi på aksjene, ble aksjene truffet dobbelt, og resultatet ble store nedgraderinger av
fremtidig kursmål. Motsatt gikk det for verdi aksjene som i løpet av året leverte høyere inntjening enn ventet,
samtidig som aksjene var priset billig. Disse endringene førte til en reprising av verdi aksjer som steg mye i verdi og
var den store bidragsyteren til at aksjemarkedet steg i 2021.
Våre aksjefond Vibrand Norden og Vibrand Absolutt var posisjonert for denne endringen ved begynnelsen av året.
Fondene var hadde overvekt bank/finans, energi, råvarer og shipping. Dette bidro til at 2021 ble et veldig godt år for
Vibrand fondene.
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Dette skrev vi i fjor: Videre ser vi for oss at vaksinering vil medføre et generelt positivt nyhetsbildet frem til vi er
klare til å legge det fullstendig bak oss. Vi ser også tendenser til at de lange rentene har begynt å stige, noe som vil
være positivt i forhold til våre porteføljer som er posisjonert mot en oppgang i sykliske og verdi baserte aksjer.
For 2022 er vi fremdeles positive til aksjemarkedet. Den underliggende veksten i økonomien er fortsatt veldig sterkt
drevet av fortsatt høyt offentlig og privat forbruk. Renteoppgangen som er signalisert fra de store sentralbankene er
fortsatt veldig liten, og vil ikke påvirke veksten nevneverdig negativt. Vi tror veksten vil bli positivt påvirket av
store investeringer innen fornybar energi, noe som vil bli enda mer synlig i 2022.
Vi tror det er fornuftig å investere der hvor man ser klare tegn til høyere inntjening, samtidig som man kan
argumentere at prisen på selskapene fremdeles er lav. På grunn av høyere inflasjon vil rentene stige, dette vil påvirke
inntjeningen positivt til bank og finans. Vårt top pick innen denne sektoren er Storebrand som fremdeles er lavt
priset. Kjøpet av Danica pensjon var veldig billig og styrker selskapets posisjon i et voksende marked.
Innen produksjon av matvarer har vi sett tegn til høyere kostnader som følge av inflaterte råvarepriser. Produsentene
har innen enkelte sektorer klart å kompensere økte kostnader med høyere priser, dette gjelder for produksjon
av gjødsel og til dels fisk. Vi tror de store matvareprodusentene vil sette opp prisene i 2022. Videre kan
kostnadene vise seg å bli noe lavere, men marginene forbli høye i løpet av samme periode når flaskehalsene
og logistikkproblemene vi så i 2021 avtar. På grunn av frykt for vedvarende økte kostnader er disse
selskapene fortsatt lavt priset, på tross av god inntjening.Vi er spesielt positive til selskapene Yara, Orkla og
den nordiske produsenten av kylling Scandi Standard. Felles for disse selskapene er at de alle er lavt priset og
vil oppleve at marginen vil øke i løpet av 2022.
Vi er også positiv til fisk og våre favoritter er Lerøy Seafood og Mowi. Vi har benyttet til dels svake dager i
desember på å kjøpe oss opp i disse selskapene. Videre er vi positive til alt innen reiseliv, som vi tror kommer
til å oppleve en veldig stor vekst i 2022. Vår hoved hypotese er at folk, når de får lov, ønsker å reise og leve
livene sine normalt i like stor grad som før. Vi vurderer det fornuftig å tenke kontrært, og har brukt desember
på å vekte oss opp i reiselivsaksjer i forkant av at smittetoppen nåes . Når restriksjonene fjernes vil aksjene
allerede ha gått en del, men vi vil kontinuerlig vurdere å øke eksponeringen mot denne sektoren relativt til
hvordan pandemien utvikler seg. Innen denne sektoren finner vi Scandic Hotels og Pandox spesielt
interessante.
Vi er ikke veldig bekymret for videre utvikling av Omikron da den viser mildere symptomer enn de foregående
variantene. Vi tror heller viruset representer enn oppside av flere årsaker. Verden er i ferd med lære seg å leve med
Covid-19, og omikron ser ut som en mildere variant med lavere dødelighet. Konsekvensene av en ny variant
samtidig som Delta herjer, er fortsatt økt offentlig forbruk, lavere rentebane og mye penger som ikke er investert på
grunn frykt for negative konsekvenser av viruset. De to første faktorene vil påvirke inntjeningen til selskapene
positivt, den tredje faktoren vil føre til høyere prising når disse midlene blir investert. Vår største bekymring er
videre negativ vekst i Kina og eskalering av konflikten mellom Russland og Ukraina. I tillegg er vi noe bekymret for
at høye energipriser som følge av mislykket energipolitikk i EU kan overraske negativt spesielt innenfor Capital
Goods sektoren i Norden i første kvartal.
Vibrand Kapitalforvaltning AS og Vibrand-fondene
Vibrand Kapitalforvaltning AS er både forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene Vibrand Norden, Vibrand
Absolutt og Vibrand Kreditt. Fondenes depotmottaker er Danske Bank ASA. Andelseierregisteret føres av
forvaltningsselskapet.
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Utvikling i forvaltningskapital og antall andelseiere

Fond
Dato

Forvaltningskapital
(i 1000 kroner)

Antall fondsandeler

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

Vibrand Norden

114 327

160 330

19 847

22 346

Vibrand Absolutt

149 199

231 515

56 784

69 909

Vibrand Kreditt

127 147

288 291

126 591

280 821

Sum

390 673

680 296

Finansiell risiko og risikostyring
Vibrand Nordens målsetning er å oppnå en høy avkastning ved investeringer i aksjer med fokus på Nordiske aksjer.
Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks for 2020
var VINX Benchmark Net Index Capped. Dette er endret fra 01.01.2021 og referanseindeks er nå 50% VINX
Benchmark Net Index Capped og 50% OSEFX. Referanseindeksen er justert for utbytte og kildeskatt.
Vibrand Absolutts investeringsmål er å være et verdipapirfond som søker å gi en god absolutt risikojustert
avkastning ved å investere i aksjer. En god absolutt risikojustert avkastning vil si at fondet søker en god avkastning i
et oppadgående aksjemarked samtidig som fondet har som målsetning å tape mindre når aksjemarkedet trender
nedover. Fondets målsetning er å være investert i aksjer. Fondet hadde ikke referanseindeks i 2020, men fra og med
01.01.2021 vil fondet ha den norske fondsindeksen OSFX som indeks.
Verdipapirfondet Vibrand Kreditts investeringsmål er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning. Fondet har
ingen referanseindeks. Investeringsstrategi: Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et aktivt forvaltet fond som
investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Fondet har normalt en langsiktig
investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og framtidsutsikter.
Vibrand Kapitalforvaltning AS er eiet 42% av de ansatte og resterende 58 % av eksterne eiere uten tilknytning til
andre verdipapirforetak. Den finansielle risikoen i Vibrand Kapitalforvaltning AS må betegnes som lav. Selskapet
har en fri egenkapital som ligger godt over det minimum loven setter. God egenkapitaldekning og solide eiere, gir
den nødvendige trygghet for fondenes andelseiere.
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Verdiutvikling for fondsandelene og referanseindekser år 2021

Fond

Andelsverdi

Dato

Fondets avkastning

Referanseindeks
avkastning

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Vibrand Norden

5 719,2308

7 174,8618

25,39%

22,12%

Vibrand Absolutt

2 616,1198

3 311,6725

26,59%

21,14%

Vibrand Kreditt

1 002,6414

1 026,6026

5,39%

-*

*Vibrand Kreditt har ingen referanseindeks

Avkastningshistorikk for fondene de siste 5 år
År

Vibrand Absolutt

Vibrand Norden

Vibrand Kreditt

2021

26,59%

25,39%

5,39%

2020

0,48%

10,85%

4,99%

2019

7,30%

13,78%

5,31%

2018

-5,16%

-6,19%

2,59%

2017

16,60%

2016

8,65%

Godtgjørelse til forvalter i 2021
Forvalter har mottatt kroner 7 418 457 i godtgjørelse for å forvalte fondene. Dette beløpet fordeler seg med kroner 2
859 694 på Vibrand Absolutt, kroner kr 2 935 765 på Vibrand Norden og kroner 1 622 998 på Vibrand Kreditt.
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Årsregnskap 2021
for
Verdipapirfondet Vibrand Norden

Verdipapirfondet Vibrand Norden

Resultatregnskap
Note

2021

2020

Driftsinntekter
Renteinntekter
Aksjeutbytte
Gevinst ved salg aksjer
Nettoendring urealiserte gevinst/tap aksjer
Sum porteføljeresultat

58 004
4 396 445
31 810 097
-593 596
35 670 951

29 280
2 045 012
5 075 753
12 243 564
19 393 609

2 935 765
12 791
2 948 556

1 548 590
9 479
1 558 069

32 722 395

17 835 540

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansposter

13 585
1 534 098
-1 547 683

0
2 021 962
-2 021 962

Ordinært resultat før skattekostnad

31 174 712

15 813 578

134 699

45 501

Ordinært resultat

31 040 013

15 768 077

ÅRSRESULTAT

31 040 013

15 768 077

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

31 040 013
31 040 013

15 768 077
15 768 077

Driftskostnader
Forvaltningskostnader
Andre gebyrer
Sum forvaltningskostnader

1,8,10

2

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Verdipapirfondet Vibrand Norden
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Verdipapirfondet Vibrand Norden

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

153 523 506
7 609 923
161 133 429

100 949 523
13 214 134
114 163 657

161 133 429

114 163 657

6,7
6,7

22 346 101
48 732 351

19 847 141
35 455 100

6,7

89 244 287
160 322 739

58 204 274
113 506 515

4
4

810 690
0
810 690

496 893
160 252
657 145

161 133 429

114 163 660

EIENDELER

Investeringer
Verdipapirer/ plasseringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

4,5
4

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital
Overkurs
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Fornebu, 17.02.2022

Ida Miriam Espolin Johnson
styrets leder

Per Ottar Skaaret
styremedlem

Sigve Eriksen
styremedlem

Anders Eckbo
styremedlem

Tom Børge Kunst Knutsen
styremedlem

Carsten Winger
daglig leder

Dokumentet signeres elektronisk
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Omløpsmidler

Verdipapirfondet Vibrand Norden

Noter 2021
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap mv. for verdipapirfond
av 1999. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i
regnskapsåret.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i
neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av
regnskapsåret 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart
underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer
eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
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Aksjeposter vurderes til markedsverdi pr 31.12.
Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer tillegges verdipapirenes kostpris.
Fondet gjør ikke løpende utdelinger til andelseierne.

Verdipapirfondet Vibrand Norden

Noter 2021
Note 1 – Transaksjonskostnader
Det er bokført kr 234 355 i transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av finansielle instrumenter i 2021.
Fondet betaler depotmottaker et transaksjonsgebyr på kr. 70-300 per sluttseddel som føres i depot. Depotmottaker
er Danske Bank.

Note 2 – Forvaltningskostnader
Fondet har betalt forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet Vibrand Kapitalforvaltning AS på 2%. Totalt
kr 2 935 765 for 2021. Vibrand Kapitalforvaltning AS regnes som nærstående part.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat
2021

Resultat før skattekostnader
Permanente og andre forskjeller
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag
= Inntekt

31 174 712
-34 719 658
-3 544 946

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2021

Beregnet skatt av årets resultat
+ Kildeskatt
= Ordinær skattekostnad

0
134 699
134 699

Betalbar skatt i balansen består av:
= Betalbar skatt i balansen

0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt
- Fremførbart skattemessig underskudd
Sum negative forskjeller
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel

2021

2020

12 391 830

8 846 884

12 391 830

8 846 884

-12 391 830

-8 846 884

0

0

Utsatt skattefordel utgjør kr 2 726 202, men er valgt ikke balanseført.
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Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Verdipapirfondet Vibrand Norden

Noter 2021
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Note 4 - Verdipapirportefølje

Note 5 - Verdipapirporteføljens omløpshastighet
Verdipapirporteføljens omløpshastighet var ca. 0,98 i 2021, beregnet ut ifra følgende metode:
(Summen av alle kjøp og salg gjennom året/ 2) / gjennomsnittlig forvaltningskapital
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Verdipapirfondet Vibrand Norden

Noter 2021
Note 6 - Andelskapital
Oversikt over antall andeler (pariverdi kr 1 000)

Antall andeler pr 1.1
Utstedte andeler (netto)
Antall andeler pr 31.12
Antall andelshavere pr 31.12
Kurs pr 31.12

2021
19 847
2 499
22 346

2020
11 572
8 275
19 847

106
7 161

49
5 719

Pr 1.1.
+Fra årets resultat
Nye andeler
Pr 31.12.

Andelskapital

Overkurs

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

19 847 141

35 455 100

58 204 274
31 040 013

2 498 960
22 346 101

13 277 251
48 732 351

113 506 515
31 040 013
15 776 211
160 322 739

89 244 287

Note 8 - Finansiell markedsrisiko
Ved å legge mange aksjer i en portefølje (fondet) kan man minimere risiko knyttet til kursutviklingen i den enkelte
aksje (usystematisk risiko), men beholder likevel markedsrisikoen i porteføljen (systematisk risiko). Det er
markedsrisikoen som genererer mer- eller mindre avkastning i aksjemarkedet over tid.
I henhold til fondets investeringsstrategi kan vektingen i fondets portefølje være forskjellig fra vektingen i
referanseindeksen. Gjennom dette ønsker man å få en bedre verdiutvikling for fondet enn for referanseindeksen.
Risikoen for fondet vurderes som høy.

Note 9 – Øvrig informasjon
1. Vibrand Norden investerer i hovedsak i selskaper på de nordiske børsene, men alle de europeiske børser er
innen mandatet.
2. Referanseindeksen som benyttes er Vinx Benchmark Net Index Capped. Denne indeksen følger de
største nordiske selskapene.
3. Porteføljen er verdsatt i NOK til årets siste omsetningskurser Hentet fra Online Trader.
4. Avkastningen er beregnet netto etter forvaltningshonorar, og brutto av kjøps- og innløsningsprovisjon.
5. Fondet ble opprettet 24. Februar 1998, en oversikt over gjeldende investeringer og fondets mandat er
tilgjengelig på forespørsel.
6. Det er ikke inngått avtaler med større andelseiere om begrensninger I verdipapirfondets plikt til innløsninger.
7. Forvaltningsselskapet har konsesjon til å forvalte fondet.
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Note 7 - Egenkapital

Verdipapirfondet Vibrand Norden

Noter 2021

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Årlig avkastning prosent
-9,8
-14,0
-42,0
50,0
42,1
54,4
26,9
15,9
-54,6
73,2
18,3
-23,0
22,6
23,4
4,8
5,9
10,8
14,7
-6,2
13,8
10,85
25,45

Noter for Verdipapirfondet Vibrand Norden

Avkastning ref. indeks prosent
-1,9
-16,1
-32,8
54,0
39,0
39,8
33,0
10,2
-57,4
62,9
22,3
-18,8
20,7
24,2
5,7
6,7
11,5
19,2
-5,9
23,5
23,5
21,14

Tot. Aktiva per 31.12 MNOK
69,4
40,6
16,2
15,9
13,6
22,4
20,1
17,3
5,4
9,3
10,5
8,0
43,0
83,6
43,2
53,0
13,8
35,4
54,0
59,7
113,5
160,3
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Note 10 - Historisk avkastning

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital
signatur".
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Verdipapirfondet Vibrand Norden, som Vibrand Kapitalforvaltning AS
forvalter, og som viser et overskudd på kr 31 040 013. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
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årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Årsregnskap 2021
for
Verdipapirfondet Vibrand Absolutt
Org. nummer: 885180922

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Resultatregnskap
Note

2021

2020

Driftsinntekter
Renteinntekter
Aksjeutbytte/ andre utbytter
Realiserte gevinster/-tap aksjer og andeler
Netto endring urealiserte gevinster/-tap
Sum porteføljeresultat

787 284
5 616 548
37 039 473
3 525 412
46 968 718

875 202
4 312 453
-21 560 262
13 911 530
-2 461 076

2 971 373
2 971 373

2 310 580
2 310 580

43 997 346

-4 771 656

84 889
0

132 626
560 447

12 485
1 699 582

0
5 038 350

Netto finansposter

-1 627 177

-4 345 278

Ordinært resultat før skattekostnad

42 370 168

-9 116 934

107 449

-237 995

Ordinært resultat

42 262 719

-8 878 939

ÅRSRESULTAT

42 262 719

-8 878 939

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

42 262 719
42 262 719

-8 878 938
-8 878 938

Driftskostnader
Forvaltningskostnader
Sum forvaltningskostnader

1,8,10

2

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Verdipapirfondet Vibrand Absolutt
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EIENDELER

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Årsregnskap for Verdipapirfondet Vibrand Absolutt
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0
0

237 995
237 995

4,5
4,5

176 039 425
28 795 947

131 775 084
2 301 163

4

27 496 311
232 331 684

14 989 667
149 303 909

232 331 684

149 303 909

Organisasjonsnr. 885180922
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Omløpsmidler

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital
Andelskapital til pålydende
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

6,7
6,7

69 908 738
56 832 287
126 741 025

56 784 204
29 493 632
86 277 835

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6,7

104 769 014
104 769 014

62 506 295
62 506 295

231 510 039

148 784 130

821 644
821 644

519 779
519 779

821 644

519 779

232 331 684

149 303 909

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld

4

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Fornebu, 17.02.2022

Ida Miriam Espolin Johnson
styrets leder

Per Ottar Skaaret
styremedlem

Sigve Eriksen
styremedlem

Anders Eckbo
styremedlem

Tom Børge Kunst Knutsen
styremedlem

Carsten Winger
daglig leder

Årsregnskap for Verdipapirfondet Vibrand Absolutt
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Egenkapital

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap mv. for verdipapirfond
av 1999. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Aksjeposter vurderes til markedsverdi pr 31.12.
Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer tillegges verdipapirenes kostpris.
Fondet gjør ikke løpende utdelinger til andelseierne.

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i
regnskapsåret.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling
i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av
regnskapsåret 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart
underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Verdipapirfondet Vibrand Absolutt
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Valuta

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Noter 2021
Note 1 - Transaksjonskostnader
Det er bokført kr 242 071 i transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av finansielle instrumenter i 2021.
Fondet betaler depotmottaker et transaksjonsgebyr på kr 70-300 per sluttseddel som føres i depot. Depotmottaker
er Danske Bank.

Note 2 - Forvaltningshonorar
Fondet har betalt forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet Vibrand Kapitalforvaltning AS på 1,5%. Totalt
kr 2 859 694 for 2021. Vibrand Kapitalforvaltning AS regnes som nærstående part.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat
2021

Resultat før skattekostnader
Permanente og andre forskjeller
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag

42 370 168
-44 911 933

= Inntekt

-2 541 765

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2021

Beregnet skatt av årets resultat
+ Kildeskatt
= Ordinær skattekostnad

0
107 449
107 449

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt
2021

2020

+ Aksjer og andre verdipapirer
- Fremførbart skattemessig underskudd

22 172
14 832 224

25 174
-12 290 459

Sum positive forskjeller
Sum negative forskjeller

22 172
14 832 224

25 174
12 290 459

-14 810 052

-12 265 285

0

0

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel

Utsatt skattefordel utgjør kr 3 258 211, men er valgt ikke balanseført.
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Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Noter 2021
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Note 4 - Verdipapirportefølje

Note 5 - Verdipapirporteføljens omløpshastighet
Verdipapirporteføljens omløpshastighet var ca. 1,04 i 2021, beregnet utifra følgende metode:
(Summen av alle kjøp og salg gjennom året/ 2) / gjennomsnittlig forvaltningskapital

Noter for Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Organisasjonsnr. 885180922

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Noter 2021

Note 6 - Andelskapital
Oversikt over antall andeler (pariverdi kr 1 000)

Antall andeler pr 1.1
Utstedte andeler (netto)
Antall andeler pr 31.12
Antall andelshavere pr 31.12
Kurs pr 31.12

2021
56 784
13 125
69 909

2020
88 277
-31 493
56 784

152
3 311

27
2 616

Pr 1.1.
+Fra årets resultat
+/-Endring i andeler
Pr 31.12.

Andelskapital

Overkurs

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

56 784 204

29 493 632

13 124 535
69 908 738

27 338 656
56 832 287

62 506 295
42 262 719
0
104 769 014

148 784 130
42 262 719
40 463 190
231 510 039

Note 8 - Finansiell markedsrisiko
Ved å legge mange aksjer i en portefølje (fondet) kan man minimere risiko knyttet til kursutviklingen i den enkelte
aksje (usystematisk risiko), men beholder likevel markedsrisikoen i porteføljen (systematisk risiko). Det er
markedsrisikoen som genererer mer- eller mindreavkastning i aksjemarkedet over tid.
Vibrand Absolutt har OSBFX som referanseindeks.
Risikoen for fondet anses som høy.

Note 9 – Øvrig informasjon
8. Vibrand Absolutt er et sparefond som søker en attraktiv absolutt avkastning. Fondet har fleksibilitet til å plassere
i aksjer, obligasjoner og bank.
9. Fondets referanseindeks er OSEFX
10.
Porteføljen er verdsatt i NOK til årets siste omsetningskurs hentet fra Online Trader.
11.
Avkastningen er beregnet netto etter forvaltningshonorar, men uten kjøps- og innløsingsprovisjon.
12.
Fondet ble opprettet 01. januar 2003, en oversikt over gjeldende investeringer og fondets mandat er
tilgjengelig på forespørsel.
13.
Det er ikke inngått avtaler med større andelseiere med tanke på begrensinger i verdipapirfondets
plikt til innløsninger.
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Note 7 - Annen egenkapital

Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Noter 2021
Note 10 - Historisk avkastning
Årlig avkastning prosent
15,00 %
14,00 %
13,10 %
14,20 %
22,70 %
-28,20 %
16,60 %
15,30 %
-15,28 %
17,75 %
19,56 %
0,30 %
0,96 %
8,65 %
16,60 %
-5,16 %
7,30%
0,48%
26,59%

Noter for Verdipapirfondet Vibrand Absolutt

Tot. Aktiva per 31.12 MNOK
18,7
25,5
49,6
61,0
56,9
6,2
4,6
67,2
84,4
159,0
195,1
178,0
88,9
59,8
228,2
238,2
229,9
148,6
231,5
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År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Til generalforsamlingen i
Verdipapirfondet Vibrand Absolutt
UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening
1. oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
2. gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av
dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards
on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i
lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og Vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
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Årsregnskap 2021
for
Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Resultatregnskap
Note

2021

2020

Driftsinntekter
Renteinntekter
Realiserte gevinster/-tap andeler
Nettoendring urealisert gevinster/tap
Sum driftsinntekter

9 520 694
928 590
762 230
11 211 514

5 538 552
-2 159 187
3 667 432
7 046 797

1 627 748
1 311
1 629 059

963 371
1 735
965 106

9 582 455

6 081 691

49 778
49 778

62 917
62 917

9 632 234

6 144 608

-117 350

117 350

ÅRSRESULTAT

9 749 584

6 027 258

Overføringer og disponeringer
Utdeling til andelshavere
Overføringer fra overkurs
Overføringer annen egenkapital

8 197 394
0
1 552 190

3 914 390
36 626
2 076 242

Sum overføringer og disponeringer

9 749 584

6 027 258

Driftskostnader
Forvaltningshonorar
Depotgebyr
Sum driftskostnader

7,9

1

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Verdipapirfondet Vibrand Kreditt
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EIENDELER

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner

3,4

274 760 923

122 427 682

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

14 056 472

4 743 748

Sum omløpsmidler

288 817 396

127 171 430

SUM EIENDELER

288 817 396

127 171 430
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Omløpsmidler

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Overkurs

5,6
5,6

280 820 723
0

126 590 525
0

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

6

7 469 447

217 030

288 290 170

126 807 555

0

117 350

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

527 225

246 525

Sum kortsiktig gjeld

527 225

246 525

288 817 396

127 171 430

Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

2

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Fornebu, 17.02.2022

Ida Miriam Espolin Johnson
styrets leder

Per Ottar Skaaret
styremedlem

Sigve Eriksen
styremedlem

Anders Eckbo
styremedlem

Tom Børge Kunst Knudsen
styremedlem

Carsten Winger
daglig leder
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Egenkapital

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap mv. for verdipapirfond
av 1999. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i
regnskapsåret.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling
i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av
regnskapsåret 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart
underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
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Aksjeposter vurderes til markedsverdi pr 31.12.
Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer tillegges verdipapirenes kostpris.
Fondet gjør ikke løpende utdelinger til andelseierne.

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Noter 2021
Note 1 - Forvaltningshonorar
Fondet har betalt forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet Vibrand Kapitalforvaltning AS på 0,80%. Totalt
kr 1 622 998 for 2021. Vibrand Kapitalforvaltning AS regnes som nærstående part.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

2021

Resultat før skattekostnader
Permanente og andre forskjeller
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag
Anvendt skattemessig framførbart underskudd
= Inntekt

9 632 234
-8 959 624

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2021

Beregnet skatt av årets resultat
+ endring i utsatt skatt (bokført)
= Ordinær skattekostnad

0
-117 350
-117 350

Betalbar skatt i balansen består av:
= Betalbar skatt i balansen

0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt
2021

2020

+ Aksjer og andre verdipapirer
- Fremførbart skattemessig underskudd

762 230
2 461 409

3 667 432
3 134 019

Sum positive forskjeller
Sum negative forskjeller

762 230
2 461 409

3 667 432
3 134 019

-1 699 179

-0

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel

0

533 413

Balanseført utsatt skatt

0

117 350

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt

Utsatt skattefordel er ikke balanseført og utgjør kr 373 819.
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-672 610
0

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Noter 2021
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Note 3 - Verdipapirportefølje

Noter for Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Organisasjonsnr. 920026214

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Noter 2021
Note 4 - Verdipapirporteføljens omløpshastighet
Verdipapirporteføljens omløpshastighet var ca 0,75 i 2020, beregnet utifra følgende metode:
(Summen av alle kjøp og salg gjennom året/ 2) / gjennomsnittlig forvaltningskapital

Note 5 - Andelskapital

Antall andeler pr 1.1
Utstedte andeler (netto)
Antall andeler pr 31.12
Antall andelshavere pr 31.12
Kurs pr 31.12

2021
126 590,525
153 690,198
280 820,723

2020
116 312,543
10 277,982
126 590,525

157
1 026,60

7
1 002,6414

Note 6 - Annen egenkapital

Pr 1.1.
+Fra årets resultat
+/-Endring i andeler
Pr 31.12.

Andelskapital

Overkurs

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

126 590 525

0

154 230 198
280 820 723

0
0

217 030
1 552 190
5 700 227
7 469 447

126 807 555
1 552 190
159 930 425
288 290 170

Note 7 – Finansiell markedsrisiko
Ved å legge mange obligasjoner I en portefølje (fondet) kan man minimere risiko knyttet til kursutvikling I den
enkelte obligasjonen (usystematik risiko), men beholder likevel markedsrisikoen I porteføljen (systematisk risiko).
Det er markedsrisikoen sammen med kuponger som generer mer- eller mindreavkastning I aksjemarkedet over tid.
Vibrand Kreditt har ingen referanseindeks.
Risikoen for fondet anses som middels.

Note 8 – Øvrig informasjon
14.
Vibrand Kreditt er et obligasjonsfond som søker en jevn avkastning over tid. Fondet investerer i
norske rentebærende papirer.
15.
Fondet har ingen referanseindeks.
16.
Porteføljen er verdsatt i NOK til årets siste omsetningskurs Hentet fra Nordic Bond Pricing.
17.
Avkastningen er beregnet netto etter forvaltningshonorar.
18.
Fondet ble opprettet 01. Januar 2018, en oversikt over gjeldende investeringer og fondest mandat er
tilgjengelig på forespørsel.
19.
Det er ikke inngått avtaler med større andelseiere med tanke på begrensninger I verdipapirfondets
plikt til innløsninger.
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Oversikt over antall andeler (pariverdi kr 1 000)

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt

Noter 2021

Note 9 – Historisk avkastning
Årlig avkastning prosent

Tot. Aktiva per 31.12 MNOK

2018

2,59%

89,8

2019

5,31%

114,6

2020

5,00%

126,9

2021

5,39%

288,3
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Til generalforsamlingen i
Verdipapirfondet Vibrand Kreditt
UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening
1. oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
2. gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av
dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards
on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i
lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og Vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Vi har revidert årsregnskapet for Verdipapirfondet Vibrand Kreditt, som Vibrand Kapitalforvaltning AS forvalter,
og som viser et overskudd på kr 9 749 584. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger
som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For revisors oppgaver og plikter se : https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisorsoppgaver-og-plikter/
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