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Kapitalforeningen Jyske Invest Kursinformation 

Kapitalforeningen Jyske Invest består for tiden af tre for-
skellige afdelinger, der henvender sig til investorer med 
forskellige ønsker til risiko- og afkastprofil. Kapitalfor-
eningen Jyske Invest har 6.290 investorer. 

De daglige kurser på investeringsbeviserne oplyses gen-
nem Jyske Bank A/S og på Jyske Invests hjemmeside, 
jyskeinvest.dk. 

 
Alle afdelinger i Kapitalforeningen Jyske Invest er omfat-

tet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
m.v. 

Medlemskab af IFB  
Kapitalforeningen Jyske Invest er medlem af Investerings-
fondsbranchen. 
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Ledelsesberetning for 2015
 

Året i overblik 
 
 

 
 
 

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier gav et afkast på 4,18%

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer gav et afkast på -0,69% 

 Jyske Invest FX Alpha gav et afkast på 1,84% 
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Afkast og investering 
 
Afkast 
Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier gav i 
2015 et afkast på 4,18%. Afkastet i Jyske Invest FX Al-
pha var på 1,84%, mens Jyske Invest Hedge Markeds-
neutral – Obligationer gav et afkast på -0,69%. 
 
 
 

 
 
 
 
Der henvises i øvrigt til omtalen af markedsudvikling, 
risici og afkast under de enkelte afdelinger. 

Bemærk, at tidligere afkast og kursudvikling ikke kan 
anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige af-
kast og kursudvikling.  

 
 
 

Markedsudviklingen i 2015 
Foreningens tre afdelinger er under indflydelse af vidt 
forskellige markedsforhold. Der henvises derfor til de 
specifikke markedskommentarer under afdelingskom-
mentarerne. 
 

Evaluering af forventningerne til 2015 
Som nævnt ovenfor er de tre afdelinger under indfly-
delse af vidt forskellige markedsforhold. Der henvises 
derfor til de specifikke forventningsafsnit under afde-
lingskommentarerne. 
 

Forventninger til markederne i 2016 
Som nævnt ovenfor er de tre afdelinger under indfly-
delse af vidt forskellige markedsforhold. Der henvises 
derfor til de specifikke forventningsafsnit under afde-
lingskommentarerne. 
 

Risikofaktorer 
Som investor i foreningen får man en løbende pleje af 
sin investering. Plejen indebærer blandt andet en hen-
syntagen til de mange forskellige risikofaktorer på in-
vesteringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra 
afdeling til afdeling. 
 

En af de vigtigste risikofaktorer – og den skal investor 
selv tage højde for – er valget af afdelinger. Som inve-
stor skal man være klar over, at der altid er en risiko 
ved at investere, og at de enkelte afdelinger investe-
rer inden for hver deres investeringsområde uanset 
markedsudviklingen. 
 
Risikoen ved at investere via en kapitalforening kan 
overordnet knytte sig til fire elementer:  
 

1. Investors valg af afdelinger 
2. Investeringsmarkederne  
3. Investeringsbeslutningerne 
4. Driften af foreningen 

 
1. Risici knyttet til investors valg af afdelinger  
Inden man beslutter sig for at investere, er det vigtigt 
at fastlægge en investeringsprofil, så investeringerne 
kan sammensættes ud fra den enkelte investors be-
hov og forventninger. Det er også afgørende, at man 
er bevidst om de risici, der er forbundet med den kon-
krete investering. 
 
Det er en god idé at fastlægge sin investeringsprofil i 
samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal 
blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker 
at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorison-
ten for investeringen er. 

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Jyske Invest FX Alpha

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Afkast i % i 2015
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Med indførelsen af ’Væsentlig investorinformation’ er 
der indført standardiserede oplysningskrav, så inve-
storerne nemmere kan overskue investeringen. 
 
Ønsker man for eksempel en stabil udvikling i sine be-
viser, bør man som udgangspunkt investere i afdelin-
gerne med forholdsvis lav risiko. Det er afdelinger, der 
er markeret med 1, 2 eller 3 på efterfølgende risiko-
skala. Hvis man investerer over en kortere tidshori-
sont, er afdelinger med en risikoindikator på 6 eller 7 
sjældent velegnede for de fleste investorer. 
 
 

 
Risikoindikator 

Årlige udsving i indre  
værdi (standardafvigelse) 

7 Større end 25% 

6 15% - 25% 

5 10% - 15% 

4  5% - 10% 

3  2% - 5%  

2 0,5% - 2% 

1 Mindre end 0,5% 

 
Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 
udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Katego-
rien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering. De 
enkelte afdelingers risikoindikator fremgår under om-
talen af de enkelte afdelinger. 
 
Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt 
af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre 
værdi de seneste fem år og/eller repræsentative 
data. Store historiske udsving er lig med en høj risiko 
og giver en risikoindikator på 6 eller 7. Små historiske 
udsving er lig med en lavere risiko og en risikoindika-
tor på 1 eller 2. Afdelingens risikoindikator er ikke 
konstant over tid. Risikoindikatoren tager ikke højde 
for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempel-
vis finanskriser, devalueringer, politiske indgreb og 
pludselige udsving i valutaer. 
 
Man skal som investor være opmærksom på, at dele 
af risikomålingen vedrørende risikogrænser bygger på 
statistiske beregninger og simuleringer. Det betyder, 
at den faktiske risiko i afdelingerne kan afvige fra den 
forventede risiko. De statistiske beregninger afhæn-
ger af estimationsmetode og observationsperiode, li-
gesom de statistiske beregninger er baseret på meto-
demæssige forudsætninger, som kan vise sig at være 
utilstrækkelige, når det handler om at forudsige frem-
tidige risici. 

 
2. Risici knyttet til investeringsmarkederne  
Da risici for afdelingerne er vidt forskellige, henviser 
vi til gennemgangen af de specifikke risici under afde-
lingskommentarerne. 
 
3. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne 
Kapitalforeningen Jyske Invest har fastlagt et afkast-
mål for alle afdelinger, som fremgår af afdelingsberet-
ningerne. Afdelingernes afkast er målt før skat og før 
investors egne emissions- og indløsningsomkostnin-
ger, men fratrukket afdelingens administrations- og 
handelsomkostninger. 
  
Vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give 
det højest mulige afkast under hensyntagen til risi-
koen. 
  
Vi forsøger at opnå afkastmålsætningerne gennem 
anvendelse af vores unikke investeringsprocesser, 
som kombinerer en modelbaseret screening af marke-
derne med vores porteføljemanageres og rådgiveres 
viden, erfaring og sunde fornuft. Samtidig er beslut-
ningsprocessen baseret på teamsamarbejde, fordi vi 
tror på, at flere øjne er bedre end to, når beslutnin-
gerne om investeringer skal tages. Disciplin og sam-
arbejde er nøgleord, når vi skal finde de gode investe-
ringer. Vi tror på, at kombinationen af aktivt forval-
tede investeringer, teamsamarbejde og en discipline-
ret investeringsproces giver de bedste resultater for 
vores investorer. 
 
Denne type investeringsbeslutninger er i sagens na-
tur forbundet med usikkerhed. Der vil være perioder, 
hvor anvendelsen af vores investeringsprocesser ikke 
vil bidrage til opnåelse af de afkastmæssige målsæt-
ninger.  
  
For at fastholde afdelingernes risikoprofil, har forenin-
gens bestyrelse fastsat risikorammer for alle afdelin-
ger. 
 

De enkelte afdelingers konkrete finansielle risici frem-
går af afdelingskommentarerne. 
 

4. Risici knyttet til driften af foreningen  
Foreningen forvaltes af Jyske Invest Fund Manage-
ment A/S, som i gennemsnit beskæftigede 37 medar-
bejdere i 2015.  
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Forvalterens aktivitet stiller betydelige krav til forret-
ningsprocesser og vidensressourcer hos selskabets 
medarbejdere. 
 
For fortsat at kunne levere ydelser af høj kvalitet er 
det afgørende, at forvalteren kan rekruttere og fast-
holde medarbejdere med den nødvendige viden og er-
faring. Den forøgede kompleksitet i foreningens pro-
duktsortiment stiller krav om adgang til seneste it-
teknologi. Selskabet har de seneste år foretaget og vil 
fortsat foretage nødvendige investeringer inden for it 
med henblik på at understøtte foreningens forret-
ningsudvikling. 
 
De kritiske forretningsprocesser er at udvikle investe-
ringsprodukter, porteføljepleje samt performancemå-
ling og overvågning, at modtage indskud og indløs-
ninger fra medlemmer samt at rapportere afkast, ri-
sici og indre værdier m.v. 
 
For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt 
en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, 
som reducerer risikoen for fejl. Der arbejdes hele tiden 
på at udvikle systemerne, og vi stræber efter, at risi-
koen for menneskelige fejl bliver reduceret mest mu-
ligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformati-
onssystem, som sikrer, at der løbende følges op på 
omkostninger og afkast. Vi gør jævnligt status på af-
kastene. Er der områder, som ikke udvikler sig til-
fredsstillende, vurderer vi, hvad der kan gøres for at 
vende udviklingen. 
 
Foreningen er underlagt en lovpligtig revision ved en 
revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Her er ri-
sici og kontroller i højsædet. 
 
På it-området lægges stor vægt på data- og system-
sikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og bered-
skabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tids-
frister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af 
større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og pla-
ner afprøves regelmæssigt. 
 
Ud over at administrationen i den daglige drift har fo-
kus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, 
følger bestyrelsen med på området. Formålet er både 
at fastlægge sikkerhedsniveauet, og at sikre at de 
nødvendige ressourcer er til stede i form af medarbej-
dere, kompetencer og udstyr. 
 
Foreningens forretningsaktivitet indebærer, at for-
eningen til stadighed er part i tvister, herunder sær-
ligt tvister omhandlende skat og afgifter.  

Kapitalforeningen Jyske Invest er for visse indkom-
starter underlagt beskatning rundt omkring i verden. 
I enkelte tilfælde indebærer dette tvister med de lo-
kale skattemyndigheder. Der anvendes ledelsesmæs-
sige skøn til at vurdere mulige udfald af sådanne tvi-
ster. Foreningen vurderer, at hensættelsen til verse-
rende tvister er tilstrækkelig. Dog kan den endelige 
forpligtelse afvige fra det ledelsesmæssige skøn, da 
denne afhænger af udfaldet af tvister og forlig med de 
relevante skattemyndigheder. 
 
 

Foreningens aktiviteter  
 

Forretningsmodel 
Kapitalforeningen Jyske Invest er på mange måder en 
anderledes forening. Vi går gerne vores egne veje for 
at optimere investorernes afkast.  
 
Vores vision er at være en bredt anerkendt kapitalfor-
valter med bevidst tilfredse kunder. Vi vil være kendt 
for vores unikke investeringsprocesser og kundefokus. 
 
For os er disciplin og samarbejde nøgleord, når vi skal 
finde de gode investeringer. 
 

Tre afdelinger 
Vi tilbyder tre forskellige investeringsmuligheder, der 
dækker henholdsvis aktier, obligationer og valuta. 
 

Væsentlige begivenheder i 2015 
Året 2015 har været præget af enkelte væsentlige 
begivenheder, dels i foreningens umiddelbare omver-
den og dels hos os selv. De væsentligste begivenhe-
der er: 

1. Udvidelse af eksisterende aftaler med Jy-
ske Bank A/S om investeringsrådgivning 
og distribution 

2. Ny direktør 
3. Ny bestyrelsesformand 
4. Retssag 

 
1. Udvidelse af eksisterende aftaler med Jyske 

Bank A/S om investeringsrådgivning og di-
stribution 

Bestyrelsen besluttede i januar måned at udvide eksi-
sterende aftaler om porteføljerådgivning med Jyske 
Bank A/S, således at banken fremover rådgiver for-
eningen om alle investeringer. Endvidere blev det be-
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sluttet også at udvide den eksisterende aftale med Jy-
ske Bank A/S om distribution til at omfatte salg til di-
stributører, primært andre pengeinstitutter. 
 
I forbindelse med implementeringen af aftalerne blev 
de nuværende medarbejdere hos forvalteren Jyske In-
vest Fund Management A/S i området Investment 
Management and Clients overflyttet til Jyske Bank 
A/S. Samlet var det 26 medarbejdere. 
 
Målsætningen med aftalerne er at skabe mulighed for 
yderligere vækst og udnytte synergier hos begge par-
ter. Med ændringerne sikres foreningen adgang til en 
robust og fremtidssikret organisation af porteføljema-
nagere og en meget stor distributionskraft. 
 
Aftalerne trådte i kraft den 1. april 2015. 
 
2. Ny direktør  
Efter 21 år på posten har direktør for foreningens for-
valter, Hans Jørgen Larsen, fået nye udfordringer i Jy-
ske Bank. 
  
Bjarne Staael er udnævnt til ny direktør for Jyske In-
vest Fund Management A/S. Bjarne Staael har arbej-
det i Jyske Invest siden 1988 og har en uddannelse 
som cand.merc. fra Aarhus Universitet. 
 
3. Ny bestyrelsesformand  
Efter at have været bestyrelsesformand siden forenin-
gens etablering, har Svend Hylleberg valgt at stoppe 
som bestyrelsesformand og træde ud af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har valgt Hans Frimor som ny bestyrel-
sesformand. Han har været medlem af bestyrelsen si-
den 2011 og er til daglig professor ved Institut for 
Regnskab og Revision ved Copenhagen Business 
School. 
 

4. Retssag 
Foreningen modtog i december 2012 en gruppesøgs-
målsstævning fra Foreningen JIHMO II. Søgsmålet 
mod foreningen var alene anlagt som et såkaldt aner-
kendelsessøgsmål, hvilket blandt andet indebar, at 
der ikke var rejst et økonomisk krav mod foreningen. I 
januar 2015 er der indgået et forlig mellem Forenin-
gen JIHMO II og Jyske Bank, som indebærer, at For-
eningen JIHMO II har hævet sagen ved Vestre Lands-
ret, og at gruppesøgsmålet således er bortfaldet. Der-
med bortfalder sagen også mod Kapitalforeningen Jy-
ske Invest.  
 

Østre Landsret har ved kendelse af 7.3.2014 efter-
kommet foreningens anmodning om at hovedinterve-
nere i en sag, som Jyske Bank A/S havde anlagt mod 
Finanstilsynet om gyldigheden af Finanstilsynets på-
taler mod foreningen og Jyske Bank A/S fra 2009. 
 
Jyske Bank A/S besluttede i april 2015 at ophæve sa-
gen mod Finanstilsynet, og foreningens hovedinter-
ventionssag mod Finanstilsynet bortfaldt samtidig. 
 

Væsentlige ændringer i 2015 
Der har ikke været foretaget væsentlige ændringer i 

de i § 62 i Lov om forvaltere af alternative investerings-
fonde m.v. omhandlede oplysninger i løbet af 2015.  
 
Der har heller ikke været foretaget væsentlige æn-

dringer i de i §§ 64 og 65 i Lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v. omhandlede oplysninger i 
løbet af 2015.  
 

Formueforhold 
Formuen i foreningen er steget med 31,6% fra 340 
mio. kr. til 447 mio. kr. ved årets udgang. Stigningen i 
formuen er sammensat af nettoemission på 102 mio. 
kr. samt årets nettoresultat på 5 mio. kr.  
 
Der har været nettoemission i afdeling Jyske Invest FX 
Alpha, hvorimod der har været nettoindløsning i afde-
ling Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier. 
 

Udvikling i antallet af investorer 
Antallet af investorer er i året faldet fra 7.121 til 
6.290 navnenoterede investorer.  
 
Blandt de private investorer ses betydeligt flere 
mænd end kvinder. Fordelingen er på 52% mænd og 
48% kvinder og med en jævn fordeling på tværs af de 
tre afdelinger. Rent geografisk er fordelingen af inve-
storer med en lille overvægt i Jylland. Lige knap halv-
delen af de private investorer er i alderen 50-70 år. 
 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger er omkostninger, som 
er knyttet til selve driften af foreningen. 
 
Administrationsomkostningerne fordeles i henhold til 
den indgåede forvalteraftale med forvalteren Jyske In-
vest Fund Management A/S, der varetager den dag-
lige ledelse af foreningen. Herigennem dækkes om-
kostninger til for eksempel lønninger, husleje, it og 
kontorhold samt investor- og bestyrelsesrelaterede 
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omkostninger og omkostninger til eksterne samar-
bejdspartnere som revisor, Finanstilsyn m.v. 
 
Betalingen fra foreningen til Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S for disse tjenesteydelser leveret dels af 
forvalteren, dels af andre end forvalteren beregnes 
hver måned ud fra et omkostningsdækningsprincip. 
Fordelingen og betalingen for tjenesteydelserne sker i 
forhold til den enkelte afdelings formue. 
 
Herudover afholder hver afdeling en række andre 
driftsomkostninger, såsom udgifter til information og 
markedsføring, depositar, honorar til afdelingernes 
porteføljerådgiver samt honorar til distributørerne – i 
daglig tale formidlingshonorar. 
 

Den enkelte afdelings konkrete administrationsom-
kostningsprocent fremgår af de enkelte afdelings-
regnskaber. 

 

Væsentlige begivenheder efter årets 
udløb 
Der er efter årets afslutning ikke indtruffet begivenhe-
der, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens 
økonomiske stilling. 
 

Øvrige begivenheder efter årets udløb 
Der er efter årets afslutning ikke indtruffet øvrige be-
givenheder, som væsentligt vil kunne påvirke forenin-
gen. 
 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed ved ind-
regning og måling, ligesom der ikke er usædvanlige 
forhold, som har påvirket indregning og måling. 
 

Vidensressourcer 
Foreningen har adgang til en bred og dybtgående ek-
spertviden i foreningens forvalter Jyske Invest Fund 
Management A/S.  
 
Der henvises særligt til punkt 4 i afsnittet Risikofakto-
rer: Risici knyttet til driften af foreningen. 
 

Bestyrelse og ledelse 
På foreningens ordinære generalforsamling den 16. 
marts 2015 var der nyvalg til bestyrelsen.  
 
Foreningens bestyrelse består herefter af professor 
Hans Frimor, underdirektør Soli Preuthun, direktør 

Steen Konradsen og professor Bo Sandemann Ras-
mussen.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlin-
gen med Hans Frimor som formand og Soli Preuthun 
som næstformand. 
 
Jyske Invest arbejder med et mål om balance mellem 
mandlige og kvindelige medlemmer i bestyrelsen. For 
tiden udgør bestyrelsen fire medlemmer, hvoraf det 
ene medlem er kvinde. Ved en eventuel udvidelse af 
medlemstallet vil det blive tilstræbt at besætte po-
sten med en kvalificeret kvindelig kandidat. Der er i 
året ikke sket udvidelse i antallet af bestyrelsesmed-
lemmer. 
 
Der blev afholdt fem bestyrelsesmøder i 2015. 
 
Fakta om bestyrelsen 
 

Medlem Alder Indtrædelsesår 

Hans Frimor 52 år 2011 

Soli Preuthun 55 år 2012  

Steen Konradsen 68 år 2006 

Bo Sandemann 

Rasmussen 

55 år 2015 

 
Foreningens bestyrelse består af de samme personer, 
som udgør bestyrelsen for Jyske Invest Fund Manage-
ment A/S og bestyrelserne i de øvrige foreninger, som 
administreres af foreningens forvalter Jyske Invest 
Fund Management A/S. 
 
Det samlede bestyrelseshonorar udbetales i Jyske In-
vest Fund Management A/S og fordeles på de admini-
strerede og forvaltede foreninger. 
 
Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2015 
udgjorde 4 tkr.  
 
Direktionens samlede aflønning, inklusiv bidrag til 
pension, for arbejdet i foreningen i 2015 udgjorde 15 
tkr. 
 
Om bestyrelsesmedlemmer i foreningen og direktion i 
foreningens forvalter, Jyske Invest Fund Management 
A/S, er følgende ledelseshverv oplyst: 
 
Hans Frimor, professor, formand 

 Ingen andre ledelseshverv 
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Soli Preuthun, underdirektør, næstformand 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Kapitalforeningen BankPension Aktier 

 Kapitalforeningen BankPension Obligationer 

 Kapitalforeningen BankPension Mergling 
Markets Aktier 

 Ejendomsudvikling Kronborg Strand P/S 

 Ejendomsaktieselskabet BP 
 
Steen Konradsen, direktør 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Arepa A/S, formand 
Direktør i: 

 Bavnehøj Invest ApS 
 
Bo Sandemann Rasmussen, professor 
Bestyrelsesmedlem i: 

 SFI, Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd 

 
Direktion 
Jyske Invest Fund Management A/S 
Bjarne Staael, Managing Director 

 Ingen andre ledelseshverv 
 

Lønoplysninger 
Honorarer og løn udbetales af Jyske Invest Fund Ma-
nagement A/S og fordeles på de administrerede for-
eninger i forhold til deres andel af de samlede admini-
strerede formuer. 
 
Foreningens andel af optjente og udbetalte faste løn-
ninger i 2015 fordelt mellem bestyrelse, direktion og 
væsentlige risikotagere fremgår af nedenstående ta-
bel: 
 

 

Besty-
relse 

Direk-
tion 

Væsentlige 
risikotagere 

Antal mod-
tagere af 
fast løn 

4 1 5

Samlet op-
tjent fast 
løn (1.000 kr.) 

4 15 30

 
Beløbet indbefatter samtlige honorarer, faste lønnin-
ger, tillæg, gratialer og pensionsbidrag. Beløbet om-
fatter ikke sociale bidrag mv. Antal personer oplyst 
under bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 
er opgjort som et forholdsmæssigt antal, ud fra den 
periode de enkelte har indgået i. 

Ansatte i Jyske Invest Fund Management A/S afløn-
nes udelukkende med fast løn. 
 

Væsentlige aftaler 
Foreningen har indgået følgende væsentlige aftaler: 
 
Der er indgået administrationsaftale (forvalteraftale) 
med investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest 
Fund Management A/S, som varetager alle opgaver 
vedrørende investering og administration for forenin-
gen.  
 
Der er indgået depositaraftale med Jyske Bank A/S, 

som dermed varetager tilsynsrollen, jf. Lov om forval-
tere af alternative investeringsfonde m.v. Endvidere er 
Jyske Bank A/S opbevaringssted for foreningens vær-
dipapirer og likvide midler. 
 
Der er indgået aftale om investeringsrådgivning med 
Jyske Bank A/S. Aftalen indebærer, at Jyske Bank A/S 
rådgiver forvalter om porteføljestrategier, som Jyske 
Bank A/S anser som fordelagtige. De enkelte forslag 
til investeringer skal forelægges forvalter, som tager 
stilling til, om de skal føres ud i livet. Rådgivningen 
skal ske ud fra de retningslinjer, som foreningens be-
styrelse har fastlagt i individuelle investeringsram-
mer for afdelingen. 
 
Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
vilkår for handel med finansielle instrumenter og va-
luta. 
 
Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
distribution og salg af andele. Aftalen indebærer, at 
Jyske Bank A/S udfører tiltag for at fremme salg af an-
delene til investorer og afrapporterer til forvalter. 
 
Der er indgået aftaler med Jyske Bank A/S vedrørende 
betaling af tegningsprovision ved emission i forenin-
gen og løbende formidlingsprovision af foreningens 
formue. 
 
Endvidere er der indgået aftale med Jyske Bank A/S 
om support til varetagelse af foreningens kommuni-
kation, markedsføring og produktudvikling samt skat-
teforhold.  
 
Endelig er der indgået aftale med Jyske Bank A/S – Jy-
ske Markets om prisstillelse i foreningens beviser. 
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Fund Governance 
Foreningen efterlever Fund Governance-anbefalin-
gerne fra Investeringsfondsbranchen. Fund Gover-
nance betyder god foreningsledelse og svarer til cor-
porate governance for selskaber. Herved forstås en 
samlet fremstilling af de regler og holdninger, som 
den overordnede ledelse af foreningen praktiseres ef-
ter.  
 
Foreningen har fravalgt at have en aldersgrænse for 
bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden er et ønske fra 
bestyrelsen om at have mulighed for at fastholde 
kompetencer i bestyrelsen.  
Efter et planlagt generationsskifte i bestyrelen er gen-
nemført, indstiller bestyrelsen til den ordinære gene-
ralforsamlings beslutning, at der genindføres en al-
dersgrænse for bestyrelsen, der er i overensstem-
melse med Fund Governanceanbefalingerne.  
 
Foreningen har opdateret sin Fund Governancepolitik, 
så den lever op til best practice i forhold til aktieud-
lån. Foreningen anvender aktuelt ikke aktieudlån. 
 
Foreningens samlede Fund Governancepolitik kan ses 
på Jyske Invests hjemmeside, jyskeinvest.dk. 
 

Samfundsansvar 
 
Politikker  
Foreningen ser det som sit primære ansvar at opti-
mere investorernes afkast bedst muligt. Foreningen 
tager samfundsansvar i forbindelse med investerin-
ger, hvilket indebærer, at miljø, sociale forhold og god 
selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutnin-
gerne.  
 
Retningslinjer for foreningens arbejde med samfunds-
ansvar fremgår af foreningens ansvarlige investe-
ringspolitik. Politikken er vedtaget af bestyrelsen i 
maj 2014. Den til enhver tid gældende politik kan fin-
des på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 
 
Handlinger 
Foreningen tilsluttede sig i 2010 Principles for Re-
sponsible Investment (PRI). PRI er et globalt initiativ 
til fremme af ansvarlige investeringer etableret af en 
række af verdens største investorer i samarbejde med 
FN. PRI er baseret på en overordnet erklæring og seks 
principper (se særskilt afsnit om erklæringen og de 
seks principper).  
 

Foreningen gennemfører årligt Reporting and Asses-
sment process i henhold til retningslinjerne i PRI. En 
del af denne rapport er offentliggjort på PRI’s hjem-
meside. Foreningen har også offentliggjort dele af 
rapporten på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 
 
Foreningen er medlem af Dansif, som er et netværks-
forum for professionelle investorer, rådgivningsvirk-
somheder og andre aktører med væsentlig interesse 
for social ansvarlighed i forbindelse med investerin-
ger. Arbejdet i Dansif giver mulighed for at udbrede og 
udveksle erfaringer med andre investorer om udviklin-
gen inden for miljø, sociale forhold og god selskabsle-
delse (ESG) og aktuelle cases. 
 
Foreningen har indgået aftale med en ekstern rådgi-
ver, hvorfra vi løbende modtager rapporter, der inde-
holder selskaber med alvorlige overskridelser af inter-
nationale normer eller konventioner. Aftalen omfatter 
også halvårlige rapporter på udviklingen i lande, der 
udsteder obligationer. Rapporterne indeholder en ran-
king af mere end 160 lande baseret på ESG-forhold. 
Det enkelte lands udvikling vurderes løbende. Rappor-
ten indeholder også overblik over lande ramt af sank-
tioner vedtaget af FN og EU. 
 
For at kunne vurdere rapporterne fra den eksterne 
rådgiver, beslutte bidraget til samarbejdet med andre 
investorer om aktivt ejerskab og agere i situationer 
med ESG-udfordringer har foreningen etableret et in-
ternt forum, som hurtigt kan træde sammen og af-
gøre, hvordan foreningen forholder sig til den enkelte 
investering eller det enkelte selskab. 
 
Foreningen har fravalgt at investere i en række sel-
skaber, der ikke lever op til den ansvarlige investe-
ringspolitik, og hvor der ikke er udsigt til, at dialogen 
vil resultere i en ændret adfærd. Listen indeholder ul-
timo 2015 10 selskaber, primært med aktiviteter, der 
kan relateres til antipersonelminer og klyngevåben.  
 
Foreningen inddrager ESG-forhold ved investering i 
statsobligationer og overholder internationale sankti-
oner og forbud vedtaget af FN og EU. Vi har ultimo juni 
2015 fravalgt at investere i tre lande, som er omfattet 
af sanktioner. Hertil kommer sanktioner mod en 
række russiske selskaber, typisk statskontrollerede. 
Sanktionerne omfatter typisk nyudstedte værdipapi-
rer. 
 
Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for 
udøvelse af stemmerettigheder på foreningens finan-
sielle instrumenter. Udøvelse af stemmerettigheder 
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vil blandt andet kunne ske i situationer, hvor det un-
derstøtter den vedtagne ansvarlige investeringspoli-
tik. Gennem arbejdet i PRI og med den eksterne rådgi-
ver vil foreningen i udvalgte situationer forsøge at på-
virke selskaberne gennem udøvelse af stemmeret-
tigheder. Dette vil typisk ske i dialog med andre inve-
storer for herigennem at opnå størst mulig effekt af 
stemmeafgivelsen. 
 
Resultater 
Som aktiv investor er foreningen blandt andet via den 
eksterne rådgiver i løbende dialog med selskaber i for-
hold til aktiviteter, der strider mod internationale nor-
mer eller konventioner 
 
I løbet af 2015 deltog Jyske Invest sammen med an-
dre investorer i GES Engagement Forum i 118 engage-
mentsager vedrørende overtrædelse af internationale 
konventioner og normer. Heraf vedrører 53 af engage-
mentssagerne selskaber i Jyske Invests porteføljer. 37 
af disse sager vedrører menneskerettigheder og ar-
bejdstagerrettigheder, 10 vedrører miljøforhold, og 
seks sager korruption. 
 
I løbet af 2015 er syv sager i Jyske Invests porteføljer 
blevet løst og derved lukket. Herudover kan der i 23 
sager konstateres meget positive engagementsresul-
tater i form af progression i de konkrete sager og vilje 
til dialog fra de ansvarlige selskaber. I 24 sager er der 
delvist positive engagementsresultater, mens der er 
dårlige eller slet ingen resultater i seks sager. 
 
Erklæringen og de seks principper for ansvarlige 
investeringer i PRI 
Som institutionelle investorer har vi pligt til at handle 
i vores medlemmers langsigtede interesse. I den be-
troede rolle mener vi, at miljømæssige, sociale og le-
delsesmæssige faktorer kan påvirke investeringspor-
teføljers resultat (i varierende grad på tværs af sel-
skaber, sektorer, regioner, typer af aktiver og over 
tid). Vi anerkender også, at anvendelse af princip-
perne kan medvirke til, at investorer i højere grad 

handler i overensstemmelse med bredere samfunds-
mæssige interesser. I det omfang det er foreneligt 
med det ansvar, vi er blevet betroet, forpligter vi os 
derfor til følgende: 

1. Vi vil indarbejde miljøhensyn samt sociale og 
ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer*) i 
investeringsanalyser og beslutningsproces-
ser. 

2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og indarbejde 
ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og 
praksis. 

3. Vi vil søge at få relevant information vedrø-
rende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi in-
vesterer i. 

4. Vi vil fremme accept og implementering af 
principperne i investeringsbranchen. 

5. Vi vil samarbejde for at effektivisere vores 
implementering af principperne. 

6. Vi vil hver især rapportere om vores aktivite-
ter og de fremskridt, vi gør i forhold til imple-
menteringen af principperne. 

 
* ESG er en forkortelse af ”Environmental, Social and 
Governance” (det vil sige miljømæssige, sociale og le-
delsesmæssige hensyn). Forkortelsen ESG anvendes 
typisk på både dansk og engelsk. 
 
Information, som relaterer sig til foreningens arbejde 
med samfundsansvar, kan ses på foreningens hjem-
meside, jyskeinvest.dk. 

 
Certificering 
Foreningen blev i 2006 GIPS-certificeret. GIPS står for 
Global Investment Performance Standards. Certifice-
ringen betyder, at rapporteringen af afkast og nøgle-
tal følger internationale standarder for rapportering. 
Standarderne er udviklet for at sikre investorer over 
hele verden en sammenlignelig og korrekt informa-
tion om deres investering. Certificator foretager årligt 
en kontrol af, at foreningen løbende lever op til GIPS-
standarderne. 
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Afdelingskommentarer 
 
Generel læsevejledning 
til afdelingsteksterne 
 
Foreningen består af flere afdelinger. Hver afdeling af-
lægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regn-
skaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i 
året og giver en status ved årets afslutning. I afde-
lingsberetningerne kommenterer vi afdelingernes re-
sultater i året og de specifikke forhold, som gælder for 
den enkelte afdeling.  
 
Foreningen håndterer de administrative opgaver og 
investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden 
for de rammer, vi har lagt for afdelingerne. Det er med 
til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. 
Det hænger også sammen med, at afdelingerne – 

selvom de investerer i forskellige typer af værdipapi-
rer og følger forskellige strategier – ofte påvirkes af 
mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving 
i den globale vækst påvirke afkast og risiko i alle afde-
linger.  
 
Forvalteren Jyske Invest Fund Management A/S vare-
tager alle opgaver vedrørende investering og admini-
stration for foreningen.  
 
Alle afdelinger i foreningen har en aktiv investerings-
strategi. 
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Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Aktier 
 

Investeringsområde og –profil 
Investeringsstrategien er at kombinere lange, aktiebaserede positioner med solgte futures på aktieindeks med 
det formål at skabe positivt afkast til investorerne. Midlerne investeres på en sådan måde, at risikoprofilen af-
spejler en middel risikoprofil. 
 
Markedsneutralitet opnås ved at kombinere lange og korte positioner på en værdimæssig balanceret måde. 
Kombinationen af lange og korte positioner betyder, at der opnås et positivt afkast, når kursforskellen mellem 
de to positioner ændres i den ønskede retning, uanset om de finansielle markeder generelt stiger eller falder. 
 
Afdelingen kan til enhver tid anvende gearing. Gearing er investering for lånte midler, hvilket øger udsvingene i 
afkastet og dermed også risikoen. Anvendelse af gearing medfører en risiko for at investorerne taber hele det 
beløb, de har investeret i afdelingen. Investorerne kan dog ikke tabe mere end det investerede beløb. 

 
   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060037372 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 23.05.2006 Nøgletal 

Afdelingens nøgletal fremgår under afsnittet 
Hoved- og nøgletal i afdelingens regnskab. 

 

Funktionel valuta DKK 
Benchmark - 
Risikoindikator 4 
Risikokategori Rød 

 
Indledning 
Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng 
med årsrapportens generelle afsnit om investerings-
markeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at 
give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelin-
gen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici 
fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici 
ved at investere i afdelingen henviser vi til det gæl-
dende Investoroplysninger, der kan hentes på jyskein-
vest.dk. 
 

Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Udviklingen i 2015 
Afdelingen gav et afkast på 4,18% i 2015. Afkastet er 
bedre end ventet i forhold til de markedsforhold og ri-
sici, som vi vurderede var til stede ved indgangen til 
2015.  
 
Afdelingen leverede positivt afkast i 2015, hvilket 
blandt andet skyldtes gode aktievalg inden for for-
brugsgoder, materialer og sundhedspleje. Til gengæld 

tabte afdelingen på aktievalgene inden for telekom-
munikation og forsyningsselskaber.  
 
Verdens aktiemarkeder kom stærkt fra start i 2015, 
men efter et godt første halvår var der en række kilder 
til, at andet halvår blev væsentligt mere turbulent. 
Blandt årsagerne til turbulensen var en kinesisk deva-
luering. De store kinesiske aktiekursfald, som tog fart 
allerede i juni, bredte sig efter devalueringen i august 
til de øvrige markeder. Verdens nye aktiemarkeder 
haltede bagefter i 2015. Det kunne ses i afdelingen, 
hvor selskaber fra disse markeder var stærkt overre-
præsenteret blandt aktier med største kursfald. Det 
var bl.a. tilfældet for det sydafrikanske tele-selskab 
MTN, der både er en eksponering mod nye markeder 
og mod råvarepriser, idet selskabets aktiviteter pri-
mært finder sted i olie- og råvareproducerende lande. 
 
Svag økonomi i Kina gjorde det svært for råvare- og 
olieselskaberne, der var blandt de største tabere i 
2015. En konsekvens af bl.a. olieprisfald på mere end 
30%. Derfor er flere energi- og råvareselskaber også 
med til at trække ned i afkastet for 2015, herunder 
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Norsk Hydro, der faldt 34%. De mindst konjunkturføl-
somme selskaber klarede sig bedst, med sundheds-
pleje, konsumentvarer og forbrugsgoder i spidsen, 
idet investorerne søgte efter stabil vækst i et uroligt 
marked. Et godt eksempel herpå var danske Pandora, 
der steg 75%. Undtagelsen blandt de stabile sektorer 
var forsyningsselskaberne, som blev negativt påvirket 
af udsigt til stigende amerikanske renter.  
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Forventninger til afkast for 2016  
Vi forventer et positivt afkast i 2016 med udgangs-
punkt i vores investeringsproces og aktieudvælgelse.  
 
Vi vurderer, at kursudsvingene fortsat vil være større 
end normalt i 2016. Vi vurderer, at de store udsving 
primært vil komme fra centralbankernes tiltag, udvik-
lingen i Kina og en prisfastsættelse på aktiemarke-
derne, der ikke levner plads til væsentligt negative 
økonomiske nyheder.  
 
Efter en lang periode med pengepolitisk stimulans fra 
centralbankerne på globalt plan står vi efter vores 
vurdering foran et år med stor divergens i centralban-
kernes politik. Verdens aktieinvestorer skal berede sig 
på store aktie- såvel som valutakursbevægelser i køl-
vandet på centralbankernes tiltag og retorik.  
 
Vi ser udviklingen i Kina som en stor ubekendt. Ikke 
fordi diskussionen om kinesisk boligboble, investe-
ringsboble og kreditboble er ny, men den kinesiske re-
gerings håndtering har stor betydning for verdens ak-
tieinvestorer. Og den kompliceres af Kinas igangvæ-
rende transition fra eksport- til forbrugerøkonomi.  
 
Derfor forventer vi, at udsvingene på aktiemarkederne 
i perioder kan være ganske store, alt imens investo-
rerne tolker på konsekvenserne af de mange og for-
skelligartede informationer. Det efterlader investo-
rerne med et aktiemarked, hvor usikkerhed kræver 
stor omhyggelighed. Vi forventer derfor, at aktieval-
gene kommer til at få stor indflydelse på afkastet igen 
i 2016. 
 
Vi har et mål om at købe en global portefølje af aktier, 
der har potentiale til at klare sig bedre end MSCI AC 
World. Porteføljen sammensættes på en sådan måde, 
at den omtrent afspejler MSCI AC World på regions- 
og sektorniveau. I vores udvælgelse af aktier tager vi 

udgangspunkt i vores investeringsproces med fokus 
på attraktivt prisfastsatte kvalitetsaktier med evnen 
til at overraske positivt. Afdelingen vil løbende bestå 
af omkring 80-120 lange positioner afdækket via 
solgte futures på aktieindeks på en omtrent balance-
ret og valutaneutral måde. Dermed bliver afkastet 
uafhængigt af, om aktiemarkedet generelt stiger eller 
falder. 
 
Risikofaktorer 
 
Generelt 
Det er afdelingens risikopolitik at begrænse den ri-
siko, der er knyttet til aktiemarkedets generelle risiko 
gennem en markedsneutral investeringsstrategi. Mid-
lerne skal investeres på en sådan måde, at risikoprofi-
len afspejler en middel risiko. Risikoen for afdelingen 
vil typisk være lavere end den risiko, der er forbundet 
med det globale aktiemarked, målt ved afkastets 
standardafvigelse.  
 
Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke 
managerne kan identificere lange positioner, som 
kursmæssigt overgår udviklingen for de solgte futures 
i aktieindeks, vil investorerne lide tab. Processen med 
at udvælge aktier er derfor den væsentligste risikofak-
tor.  
 
Papirspecifik risiko 
Afdelingen påtager sig papirspecifikke risici gennem 
de lange positioner, hvor uventede negative ændrin-
ger i en virksomheds økonomiske forhold kan give af-
delingen tab, der svarer til købesummen for den på-
gældende aktie. De solgte futures i aktieindeks er 
yderligere teoretisk forbundet med en uendelig risiko 
for tab, da et aktieindeks teoretisk kan stige uende-
ligt. Der er således en risiko for, at afdelingen kan gå 
konkurs. Medlemmerne kan ikke tabe mere end deres 
indskud i foreningen. 
 
Afdækningen af lange positioner via kortsolgte futu-
res på aktieindeks kan give anledning til, at der ikke 
opnås fuld markedsneutralitet på landeniveau, da 
ikke alle lande kan afdækkes hensigtsmæssigt via fu-
tures på aktieindeks. Afdækningen vil ske via aner-
kendte futures på relevante aktieindeks. Markedsneu-
traliteten kan for eksempel afvige på landeniveau, 
hvis lange positioner i Indien afdækkes via solgte fu-
tures på et japansk aktieindeks. Der er ikke opstillet 
risikorammer for afvigelser i markedsneutraliteten på 
landeniveau. 
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For at mindske de papirspecifikke risici spredes inve-
steringerne ud over flere aktier. Ud fra afdelingens de-
finerede risikorammer må investeringen i en enkelt-
aktie højst udgøre 10% af formuen. 
 
Risiko ved låntagning (gearing) 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risi-
koen. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for 
gearing.  
 
Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen benytter aktiefutures eller andre 
finansielle kontrakter, ligesom der er en modpartsri-
siko over for depotbanken, hvis afdelingen har et til-
godehavende. Der er opstillet en øvre grænse for den 
samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTC-instru-
menter (”Over The Counter” eller ikke-børsnoterede 
finansielle instrumenter).  
 
Valutarisiko 
Afdelingen investerer i udenlandske aktiver. Det med-
fører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget kan 
påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de ram-
mer for risiko, der er opstillet for afdelingen.  
 
 
Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering 
ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given 
periode. Afdelingen vil fortrinsvis investere i likvide 
papirer, og risikorammerne indeholder en øvre 
grænse for porteføljens samlede likviditetsrisiko.  
 
Renterisiko 
Afdelingen har ingen ramme for renterisikoen, da vi 
vurderer, at denne risiko er beskeden. Afdelingen har 
en beskeden renterisiko på kontantformuen, som ikke 
er dækket af.  
 
Operationel risiko 
Bestyrelsen opstiller heller ikke rammer for den ope-
rationelle risiko, som vi vurderer, er begrænset. Vur-

deringen er foretaget ud fra forvalterens forretnings-
gange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og ud fra for-
valterens nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold 
og forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og back-
upsystemer og ud fra selskabets aftaler med eksterne 
partnere.  
 
Modelrisiko 
Afdelingen påtager sig en modelrisiko, som knytter 
sig til anvendelsen af vores investeringsproces, som 
kombinerer en modelbaseret screening af selskaberne 
med porteføljemanagernes viden og erfaring. I perio-
der med atypiske markedsbevægelser er der en for-
øget risiko for, at anvendelsen af investeringsproces-
ser ikke bidrager til opnåelsen af de afkastmæssige 
målsætninger, samt at afkastudsvingene kan blive 
forøget. For at imødegå denne risiko, er der udviklet et 
signalberedskab, der kan give signaler om at aktie-
markederne er præget af atypiske markedsbevægel-
ser, og at merværdien ved at anvende investerings-
processer derfor vil blive reduceret. 
 
Juridisk risiko 
Afdelingen kan påtage sig en juridisk risiko, hvis korte 
positioner etableres gennem låneaftaler eller finan-
sielle kontrakter, som ikke er standardiserede juridi-
ske dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de ind-
gåede aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.  
 
Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregnin-
ger og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske 
risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den for-
ventede risiko er historisk betinget. Desuden afhæn-
ger de statistiske beregninger af estimeringsmetoden 
og observationsperioden, ligesom de statistiske be-
regninger er baseret på metodemæssige forudsætnin-
ger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det 
handler om at forudsige fremtidige risici.  
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen. 
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 31.12.2015 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 
Nedenstående tabel viser nedre- og øvre risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2015 

Parameter 
 

Nedre 
ramme 

 Risiko pr. 
31.12.2015 

Øvre 
ramme 

 

Positions- og markedsrisiko     

Nettoeksponering i % af formuen, (1) -50%  1,238% 50% 

Kvadreret korrelationskoefficient (vs. MSCI World), (2) 0  0,019 0,50 

Beta (vs. MSCI World), (3) -0,50  0,030 0,50 
 

Udsving i afkast (4)     

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt 0%  3,56% 15% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt 0%  6,17% 26% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt 0%  7,96% 34% 
 

Koncentrationsrisiko (5)     

Numerisk nettoeksponering mod enkeltaktie i % af formuen 0%  2,51% 10% 
 

Valutarisiko (6) 

    

AED nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,12% 20% 

AUD nettoeksponering i % af formuen -20%   0,02% 20% 

BRL nettoeksponering i % af formuen -20%   0,14% 20% 

CAD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,35% 20% 

CHF nettoeksponering i % af formuen -20%  0,75% 20% 

CLP nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,17% 20% 

COP nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,06% 20% 

CZK nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,03% 20% 

EGP nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,03% 20% 

EUR nettoeksponering i % af formuen -20%   1,63% 20% 

GBP nettoeksponering i % af formuen -20%   1,13% 20% 

JPY nettoeksponering i % af formuen -20%   0,09% 20% 

MXN nettoeksponering i % af formuen -20%  0,38% 20% 

TRY nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,19% 20% 

USD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,04% 20% 

ZAR nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,81% 20% 

NOK nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,07% 20% 

HKD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,16% 20% 

TWD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,68% 20% 

HUF nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,04% 20% 

PHP nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,21% 20% 

PEN nettoeksponering i % af formuen -20%  0,87% 20% 

THB nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,29% 20% 

INR nettoeksponering i % af formuen -20%  -1,28% 20% 

IDR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,75% 20% 

KRW nettoeksponering i % af formuen -20%  1,40% 20% 

MYR nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,48% 20% 

RUB nettoeksponering i % af formuen -20%  0,33% 20% 

SEK nettoeksponering i % af formuen -20%  0,94% 20% 

SGD nettoeksponering i % af formuen -20%   -0,64% 20% 

PLN nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,19% 20% 

QAR nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,15% 20% 
 

Sektorrisiko (7)     

Consumer Discretionary nettoeksponering i % af formuen -20%  4,31% 20% 

Consumer Staples nettoeksponering i % af formuen -20%  -1,81% 20% 

Energy nettoeksponering i % af formuen -20%  0,10% 20% 

Financials nettoeksponering i % af formuen -20%  -4,13% 20% 

Health Care nettoeksponering i % af formuen -20%  2,09% 20% 

Industrials nettoeksponering i % af formuen -20%  1,79% 20% 

IT nettoeksponering i % af formuen -20%  4,04% 20% 

Materials nettoeksponering i % af formuen -20%  0,52% 20% 

Telecommunication Services nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,99% 20% 

Utilities nettoeksponering i % af formuen -20%  -2,16% 20% 
 

Gearingsrisiko     

Markedsværdi af samlede lange aktiepositioner i % af formuen (8) 50%  151,50% 300% 

Markedsværdi af samlede korte aktiepositioner i % af formuen (9) 50%  151,30% 300% 

Bruttoeksponering (10) 100%  510,20% 1500% 
 

Likviditetsrisiko (11)     

Likviditet i porteføljens lange aktiepositioner (dage)  0  0,0021 7  

Likviditet i porteføljens korte aktiepositioner (dage) 0  0,0016 7 
 

Modpartsrisiko (12)     

Positiv markedsværdi af OTC-instrumenter i % af formuen 0%  2,726% 50% 
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Noteforklaring 
Risikorammerne må afviges i forbindelse med en samlet 
daglig emission eller indløsning på mere end 10% af for-
muen. 

 

(1) Nettoeksponering beregnes som markedsværdien af 
lange aktiepositioner, fratrukket den numeriske markeds-
værdi af korte aktiepositioner. Opgørelsen medregner ek-
sponeringer opnået gennem finansielle instrumenter. Li-
kvide midler – herunder valuta – regnes ikke med i opgørel-
sen. En nettoeksponering omkring 0 afspejler et værdi-
mæssigt balanceret forhold mellem korte og lange aktiere-
laterede positioner. 

 

(2) Den kvadrerede korrelationskoefficient angiver graden 
af sammenhæng mellem afdelingens afkast og afkastet fra 
MSCI World, som er et indeks for verdens etablerede aktie-
markeder. Den kvadrerede korrelationskoefficient kan an-
tage værdier mellem 0 og 1, hvor en værdi på 0 tages som 
udtryk for, at afkastene er uafhængige af hinanden. Uaf-
hængighed mellem aktivers afkast gør det muligt at sprede 
risikoen. 

 

(3) Beta angiver følsomheden i afdelingens afkast ved ud-
sving i aktiemarkedets afkast målt ved MSCI World. En beta 
på 1 indikerer, at afdelingens afkast følger aktiemarkedets 
afkast tæt. En beta på 0 indikerer, at afdelingens afkast er 
uafhængigt af aktiemarkedets udsving i afkast.  

 

(4) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. 
Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders 
afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delpe-
rioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet me-
get omkring gennemsnittet. Standardafvigelsen på hhv. 1, 
3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver periode, og 
standard-afvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed ikke op-
gjort p.a.  
 
(5) Nettoeksponering mod en enkeltaktie beregnes for hver 
aktie som markedsværdien af lange aktiepositioner, fra-
trukket den numeriske markedsværdi af korte aktiepositio-
ner. Opgørelsen medregner eksponeringer, opnået gennem 
finansielle instrumenter. Enhver nettoeksponering mod en 
enkeltaktie må numerisk maksimalt udgøre 10% af for-
muen, for at sikre at risikoen spredes. 
 

(6) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver 
enkelt valuta ved at fratrække den numeriske markeds-
værdi af korte aktiepositioner fra markedsværdien af de 
lange aktiepositioner ± urealiseret gevinst/tab på swaps 
og futures ± likvider/-kontantlån ± urealiseret gevinst/tab 
på valutaterminsforretninger. Grænserne for den valuta-
mæssige nettoeksponering gælder for alle valutaer, undta-
gen danske kroner.  

 

(7) Den sektormæssige nettoeksponering beregnes for hver 
enkelt sektor ved at fratrække den numeriske markeds-
værdi af korte aktiepositioner fra markedsværdien af de 
lange aktiepositioner, hvor sektoreksponeringen fra finan-
sielle instrumenter regnes med. Der opereres med de 10 
overordnede MSCI/GICS sektorer. 

 

(8) Ved en lang aktieposition forstås en position, der giver 
gevinst ved en kursstigning for den pågældende aktie, ak-
tieinstrument (herunder swap) eller aktieindeks.  

 

(9) Ved en kort aktieposition forstås en position, der giver 
gevinst ved et kursfald for den pågældende aktie, aktiein-
strument (fx swap) eller aktieindeks. Bemærk, at opgørel-
sen af markedsværdi er numerisk.  

 

(10) Bruttoeksponering defineres som samlede nettopositi-
oner i procent af formuen. Ved samlede nettopositioner for-
stås summen af 1) Kursværdien af de samlede lange netto-
positioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, rå-
vareinstrumenter eller indeks, 2) Likvide midler og 3) Den 
numeriske kursværdi af de samlede korte nettopositioner i 
værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstru-
menter eller indeks. 

 

(11) Likviditeten i porteføljens lange og korte aktiepositio-
ner defineres som en vægtet gennemsnitlig likviditet af ak-
tiepositionerne, hvor der med likviditet for en enkelt posi-
tion forstås antal aktier i porteføljen (målt numerisk), divi-
deret med medianen af de sidste 22 børsdages handelsvo-
lumen for det pågældende selskab.  

 
(12) Modpartsrisikoen beregnes som den positive markeds-
værdi af OTC-instrumenter inklusiv fremtidige tilgodeha-
vender. I en nettingaftale kan negative markedsværdier 
modregnes i positive markedsværdier for samme modpart.
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Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Obligationer 
 

Investeringsområde og –profil 
Investeringsstrategien er at kombinere investeringer i rentebærende instrumenter - i mindre grad også valutapo-
sitioner - på en sådan måde, at der skabes et positivt afkast, uanset om obligationsmarkedet stiger eller falder. 
 
Afdelingens strategi er at købe obligationer, som vurderes at være billige og sælge obligationer, som vurderes at 
være for dyre. Herved afdækkes den generelle renterisiko, og tilbage er risikoen for, at renten på de to obligationer 
udvikler sig forskelligt – den såkaldte rentespændsrisiko. Hvis det går som forventet, vil prisforskellen mellem de 
dyre og de billige obligationer blive udjævnet. Det vil medføre en gevinst for afdelingen. Når prisforskellen er til-
strækkeligt lille, lukkes strategien.  
 
Investeringerne foretages i overensstemmelse med afdelingens mål og investeringspolitik. Midlerne kan anbrin-
ges i følgende instrumenter:  

 Obligationer  

 Valuta.  

 Afledte finansielle instrumenter, herunder værdipapirudlån, baseret på rente og valutabaserede fordrin-
ger.  

 Indskud i kreditinstitutter.  
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis. De afledte finansielle instrumenter kan 
omfatte et bredt spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede futures og optioner. Ligeledes må der investe-
res i ikke-noterede kontrakter (OTC). Dette omfatter blandt andet repo-forretninger, reporeverse-forretninger, 
swaps, swaptioner, caps, floors, forwards og optioner. Afdelingen må også anvende gearing (investering for lånte 
midler eller via anvendelse af derivater). 
 
Det er afdelingens investeringspolitik at begrænse renterisikoen, der er knyttet til investering i internationale obli-
gationer gennem en markedsneutral investeringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan måde, at risiko-
profilen afspejler en middel risiko. 
 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår under af-

snittet Formuefordeling i afdelingens regnskab. ISIN-kode DK0060089175 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 02.07.2007 Nøgletal 

Afdelingens nøgletal fremgår under afsnittet Ho-
ved- og nøgletal i afdelingens regnskab. 
 

Funktionel valuta DKK 
Benchmark - 
Risikoindikator 3 
Risikokategori Rød 

 

Indledning 
Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng 
med årsrapportens generelle afsnit om investerings-
markeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at 
give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelin-
gen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici 
fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici 

ved at investere i afdelingen henviser vi til de gæl-
dende Investoroplysninger, der kan hentes på jyskein-
vest.dk. 
 
Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
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Udviklingen i 2015 
Afkastet i afdelingen blev på -0,69 % i perioden. Afka-
stet er under det forventede i forhold til de markeds-
forhold og risici, vi vurderede var til stede ved indgan-
gen til 2015.  
 
Investeringsstrategien fra 2014 er videreført i 2015. 
Der har udelukkende været investeret i variabelt for-
rentede obligationer.  
 
Strategien har i 2015 været forholdsvis forsigtig, og 
der har ikke været anvendt gearing. Risikoen i afdelin-
gens nuværende positioner er derfor minimal. 
 
Nationalbanken har i første halvår af 2015 nedsat 
renten flere gange, så den ved halvårets afslutning 
var -0,75 %. Nationalbanken stoppede i starten af året 
for udstedelsen af danske statsobligationer. Udstedel-
sesstoppet har samme virkning som ECB’s opkøbspro-
gram af europæiske statsobligationer. I 2. halvår har 
Nationalbanken genoptaget udstedelsen af statsobli-
gationer. Samtidig er der sket en gradvis reduktion er 
den store valutareserve 
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
Investeringsstrategien kan blive negativt påvirket af 
blandt andet: 
 

 Globale kreditkriser eller andre former for 
unormale markedsforhold  

 Kraftig reduktion i obligationernes likviditet. 

 Tab, som opstår, hvis et dansk realkreditin-
stitut eller anden udbyder går konkurs 

 Tab, som opstår, hvis en udbyders kreditvær-
dighed nedjusteres væsentligt, og investerin-
gen skal sælges  

 Udvidelse i merrenten på danske realkredit-
obligationer 

 Uro på pengemarkedet i Danmark 
 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Forventninger til afkast for 2016 
Under de aktuelle markedsforhold forventer vi et posi-
tivt, men beskedent afkast for 2016. Fortsætter den 
nuværende reduktion af valutareserven, er en ensidig 
renteforhøjelse fra Nationalbanken forventelig. Rente-
forhøjelser fra ECB er ikke sandsynlige i 2016, idet 
bankens opkøbsprogram løber fra til marts 2017. 

 
I USA forventes en eller flere renteforhøjelser i 2016. 
Hvor meget renten hæves er afhængig af den økono-
miske udvikling, og det forventes at FED vil have en 
forholdsvis forsigtig tilgangsvinkel. Et stigende rente-
niveau i USA vil lægge et opadgående pres på det eu-
ropæiske renteniveau.   
 
Den væsentligste risikofaktor i afdelingen er den så-
kaldte rentespændsrisiko, som ved udgangen af 2015 
betyder, at afdelingen vil tabe eller tjene 0,3%, hvis 
merrenterne på de holdte obligationer øges eller redu-
ceres med 0,1%. Tab – ved udvidelse af merrenten – 
kunne opstå, hvis kreditværdigheden på de holdte ob-
ligationer blev reduceret.  
 
Tab kunne også opstå, hvis eksempelvis gældskrisen i 
Europa kom ud af kontrol og markederne – som under 
finanskrisen – blev præget af mangel på likviditet.  
 
Strategien ville også blive negativt påvirket, hvis den 
danske krone kommer under pres, og Nationalbanken 
bliver nødsaget til at hæve de danske renter markant.  
 
Som følge af den aktuelt begrænsede risikoekspone-
ring mener vi, at afdelingens investeringsstrategi vil 
være robust over for sådanne udfordringer. 
 
 
Risikofaktorer 
 
Generelt 
Det er afdelingens investeringspolitik at begrænse 
renterisikoen, der er knyttet til investering i internati-
onale obligationer gennem en markedsneutral inve-
steringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan 
måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risi-
koen for afdelingen vil således være lavere end den ri-
siko, der er forbundet med det globale aktiemarked, 
men større end risikoen, der er forbundet med traditi-
onelle obligationer. Risikoen er målt ved afkastets 
standardafvigelse. 
 

Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere og de eks-
terne rådgivere. Hvis de ikke kan identificere obligati-
oner, der er prisfastsat for højt eller for lavt, vil inve-
storerne lide tab. Processen med at udvælge obligati-
oner er derfor den væsentligste risikofaktor. Afdelin-
gen påtager sig papirspecifikke risici, hvor uventede 
ændringer i blandt andet konverteringsadfærd kan 
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give afdelingen tab. Gentagne tab kan føre til et sam-
let tab, der er større end formuen. Der er således en ri-
siko for, at afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne 
kan ikke tabe mere end deres indskud i afdelingen. 
 
Renterisiko 
Afdelingen tilstræber at begrænse renterisikoen gen-
nem en markedsneutral investeringsstrategi. Den 
maksimale renterisiko er fastsat i rammerne (se af-
snit om risikorammer). 

Papirspecifik risiko 
For at mindske de papirspecifikke risici spredes inve-
steringerne ud over flere obligationer. Det tilstræbes, 
at investeringerne placeres i flere lande. Derudover 
anvendes der fortrinsvis obligationer med en høj ra-
ting. Der er opstillet rammer for forholdet mellem 
non-investment grade og investment grade obligatio-
ner samt lande-fordelingen (se afsnit om risikoram-
mer). Der opstilles ikke rammer for antallet af obliga-
tioner, der skal investeres i. 
 
Rentespændsrisiko 
Afdelingen forsøger at udnytte skævheder i prisdan-
nelsen på rentebærende papirer ved at udnytte udvik-
lingen i rentespænd mellem obligationer. Derved op-
står der rentespændsrisiko. Den maksimale rente-
spændsrisiko er begrænset af rammerne, der er op-
stillet for afdelingen (se afsnit om risikorammer). 
 
Kredit- og modpartsrisici 
Afdelingen påtager sig kredit- og modpartsrisici. Det 
vil typisk ske, når afdelingen køber obligationer eller 
indgår aftaler om finansielle kontrakter i form af OTC-
instrumenter (”Over The Counter” eller ikke-børsnote-
rede finansielle instrumenter), hvor afdelingen har et 
tilgodehavende. Der tilstræbes en begrænset kreditri-
siko ved at begrænse adgangen til non-investment 
grade obligationer. Der er opstillet rammer for forhol-
det mellem non-investment grade og investment 
grade obligationer (se afsnit om risikorammer). Der er 
ikke opstillet en øvre grænse for den samlede mod-
partsrisiko i forbindelse med OTC-instrumenter. 

Valutarisiko 
Afdelingen kan investere i udenlandske aktiver. Det 
medfører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget 
kan påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de 
rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen (se 

afsnit om risikorammer). 
 

Operationel risiko 
Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operati-
onelle risiko, som, vi vurderer, er begrænset. Vurde-
ringen er foretaget ud fra forvalterens forretnings-
gange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og ud fra for-
valterens nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold 
og forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og back-
upsystemer og ud fra selskabets aftaler med eksterne 
partnere 

Gearingsrisiko 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risi-
koen. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for 
gearing. 

Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etab-
leres positioner gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske do-
kumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer. 

Likviditetsrisiko 
Der opstår likviditetsrisiko, hvis en investering ikke 
kan afvikles i rette mængde inden for en given peri-
ode. Afdelingen har mulighed for at investere i illi-
kvide papirer. Det tilstræbes, at en forsvarlig andel in-
vesteres i likvide papirer. Der er ikke opstillet rammer 
for likviditetsrisikoen. 

Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregnin-
ger og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske 
risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den for-
ventede risiko er historisk betinget. Desuden afhæn-
ger de statistiske beregninger af estimationsmetode 
og observationsperiode, ligesom de statistiske bereg-
ninger er baseret på metodemæssige forudsætninger, 
som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det 
handler om at forudsige fremtidige risici.  

Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen.
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 31.12.2015 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2015 

Parameter   Risiko pr. 
31.12.2015 

Ramme 

 

Positions- og markedsrisiko     

Samlet numerisk renterisiko i % af formuen (varighed) (1)   1,2662% 25% 
 

Udsving i afkast      

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt (2)   1,03% 15% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt (2)   1,78% 26% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt (2)   2,30% 34% 
 

Koncentrations- og kreditrisiko      

Minimal andel investeret i investment grade obligationer i % af obligationernes 
nettoeksponering (3 og 4) 

   
100% 

 
75% 

Maksimal andel investeret i obligationer for et enkelt land i % af obligationernes 
nettoeksponering (3 og 4) 

   
100% 

 
100% 

 

Valutarisiko     

Valuta nettoeksponering i % af formuen (5)   0,00% 250% 
 

Gearingsrisiko     

Bruttoeksponering (6)   100% 12.500% 

Markedsværdi af samlede lange obligationspositioner omregnet til en 10-årig 
ækvivalent statsobligation i forhold til formuen (7) 

   
14,1% 

 
2.500% 

 

Rentespændsrisiko     

Samlet rentespændsrisiko i % af formuen (8)   0,28% 25% 

 
Noteforklaring 
1) Den samlede renterisiko (målt ved risikonøgletallet va-
righed) opgøres på basis af summen af ændringerne af 
kursværdierne for afdelingens positioner i obligationer og 
pengemarkedsinstrumenter, inklusive ændringen i nutids-
værdien af betalingerne, der knytter sig til anvendelsen af 
afledte finansielle instrumenter ved en rentestigning på ét 
procentpoint.  
 

2) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. 
Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders 
afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delpe-
rioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet me-
get omkring gennemsnittet. Standardafvigelsen på hen-
holdsvis 1, 3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver 
periode, og standardafvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed 
ikke opgjort p.a. 
 

3) Ved en samlet nettoeksponering i obligationer forstås 
summen af kursværdien af de samlede lange obligations-
positioner og den numeriske kursværdi af de samlede korte 
obligationspositioner.  
 

4) Investment grade er defineret som obligationer, der som 
minimum har en rating på Baa fra Moody’s Investor Ser-
vices eller BBB fra Standard & Poor’s. Undtaget herfra er 
dog danske realkreditobligationer og ikke-ratede obligatio-
ner med en meget høj kreditværdighed.  
 

5) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver 
enkelt valuta ved at trække den numeriske markedsværdi 
af korte positioner fra markedsværdien af de lange positio-
ner ± urealiseret gevinst/tab på finansielle instrumenter ± 
likvider/kontantlån. Grænserne for den valutamæssige 

nettoeksponering gælder for alle valutaer, undtagen dan-
ske kroner. 
 

6) Bruttoeksponering defineres som de samlede nettoposi-
tioner i procent af formuen. Ved samlede nettopositioner 
forstås summen af i) kursværdien af de samlede lange net-
topositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, 
råvareinstrumenter eller indeks, ii) likvide midler og iii) den 
numeriske kursværdi af de samlede korte nettopositioner i 
værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller indeks. 
 

7) Varigheden og nutidsværdien beregnes for afdelingens 
lange obligationspositioner. Disse værdier må ikke over-
skride varigheden og nutidsværdien for den 10-årige ækvi-
valente statsobligation (benchmarkobligation), når denne 
er gearet 2.500% (svarende til en gearing på 25). Derved vil 
det være muligt at geare enkelte positioner med kort løbe-
tid mere end 2.500% af afdelingens formue. Samlet set vil 
gearingsrisikoen dog svare til gearingsrisikoen, der opnås 
ved at geare den 10-årige ækvivalente statsobligation 
2.500% af afdelingens formue. Varigheden beregnes ud fra 
definitionen, anvendt i note 1.  
 

8) Opgørelsen sker på basis af summen af ændringerne af 
kursværdierne for afdelingens positioner i obligationer og 
pengemarkedsinstrumenter, inklusive ændringen i nutids-
værdien af betalinger, der knytter sig til anvendelsen af af-
ledte finansielle instrumenter ved henholdsvis en indsnæv-
ring og udvidelse af rentespændet mellem de købte og 
solgte obligationer målt ved forskellen på den effektive 
rente på 0,1%. 
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Jyske Invest 
FX Alpha 

 
Investeringsområde og -profil 
Jyske Invest FX Alpha kombinerer investeringer i finansielle instrumenter på en sådan måde, at kortsigtet uba-
lance på valutamarkederne kan udnyttes til at skabe et positivt afkast, uanset øvrige markedsbetingelser. Stra-
tegien er, ved hjælp af positioner i valutainstrumenter med kort og mellemlangt sigte, at købe valutaer, som 
vurderes at være billige og sælge valutaer, som vurderes at være for dyre. Dette efterlader en risiko for en for 
afdelingen uhensigtsmæssig kursudvikling de to valutaer imellem og dermed et negativt afkast. Derimod vil en 
hensigtsmæssig kursudvikling de to valutaer imellem skabe et positivt afkast for afdelingen.  
 
Investeringerne foretages i overensstemmelse med afdelingens mål og investeringspolitik. Midlerne kan an-
bringes i følgende instrumenter:  
- Valuta 
- Obligationer 
- Pengemarkedsinstrumenter 
- Afledte finansielle instrumenter, herunder værdipapirudlån baseret på rente- eller valutarelaterede fordringer 
- Indskud i kreditinstitutter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis. De afledte finansielle instrumenter 
kan omfatte et bredt spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede futures og optioner. Ligeledes må der 
investeres i ikke noterede kontrakter (OTC). Afdelingen må også anvende gearing (investering for lånte midler 
eller via derivater). 
 
Som investor kan man aldrig tabe mere end sit indskud. 

 
   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060141513 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 27.08.2008 Nøgletal 

Afdelingens nøgletal fremgår under afsnittet 
Hoved- og nøgletal i afdelingens regnskab. 

 

Funktionel valuta DKK 
Benchmark - 
Risikoindikator 2 
Risikokategori Rød 

 
Indledning 
Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng 
med årsrapportens generelle afsnit om investerings-
markeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at 
give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelin-
gen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici 
fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici 
ved at investere i afdelingen henviser vi til de gæl-
dende Investoroplysninger, der kan hentes på jyskein-
vest.dk. 
 
 
 

Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Udviklingen i 2015 
Afdelingen gav et afkast på 1,84%. Afkastet er lavere 
end forventet ved årets start, og specielt fjerde kvar-
tal har været udfordrende for afdelingen. Set i forhold 
til markedsforhold og risici er afkastet dog accepta-
belt.  
 
Der er foretaget 226 valutahandler i en række valu-
taer i 2015, og fokus har været på G10-valutaer. I alle 
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tilfælde er der gennemført en disciplineret strategi, 
hvor der ved hver handels indgåelse er defineret kon-
krete niveauer, hvor tab eller gevinst realiseres. Der-
ved tilstræbes, at afdelingen ikke eksponeres mod 
markante kursfald. En del af egenkapitalen har været 
placeret i obligationer med lav varighed. 
 
Volatiliteten (udsvingene) i valutamarkedet i 2015 
har været stigende og generelt på et relativt højt ni-
veau i forhold til de seneste år. Den realiserede volati-
litet har til tider været voldsom, hvilket har medført 
en skærpet risikostyringen i afdelingen. 
 
2015 var præget af forskellige strategier blandt de 
store centralbanker samt det store fald i råvarepri-
serne. Den amerikanske centralbank hævede for før-
ste gang renten siden 2006, mens både Europa, Japan 
og Kina lempede pengepolitikken i løbet af året, en di-
vergens der har været et helt centralt tema i 2015 på 
de finansielle markeder. Valutamarkedet har primært 
været påvirket af denne divergerende pengepolitik i 
USA og Europa, hvilket har medført stigende ameri-
kanske renter og en generelt positiv udvikling i den 
amerikanske dollar. 
 
I Storbritannien fortsatte nøgletallene den positive 
tendens, dog halter inflationen fortsat, hvorfor rente-
markedet ikke forventer renteforhøjelser fra UK før 
tidligst 2017. Samtidig lurer debatten omkring lan-
dets fremtidige rolle i EU, hvilket giver usikkerhed om-
kring pundets videre færden. I skrivende stund er der 
mulighed for en afstemning allerede medio 2016.   
 
På den politiske front har Europa for alvor haft fokus 
på at håndtere den historisk store flygtningestrøm, 
mens terrorfrygt ligeledes har påvirket markedet efter 
angrebene i Frankrig og Ankara, et russisk passager-
fly, der styrtede ned over Egypten samt tyrkisk ned-
skydning af et russisk kampfly. Den geopolitiske uro 
ligger altså fortsat og ulmer i baggrunden og har til ti-
der resulteret i stigende risikoaversion i markedet. 
 
Valutakrig har også været et højaktuelt tema gennem 
2015. Med renter nær nul (nogle negative) synes va-
lutakurspolitik at være et attraktivt instrument til at 
afhjælpe lav inflation og svag vækst. I andet halvår 
meldte Kina sig for alvor ligeledes på banen i forsøget 
på at svække landets valuta. Ulempen er blot, at 
”kampen om den svageste valuta” vil have en taber, 
og vi så fortsat USD styrke sig på den baggrund. 
 
 
 

Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Forventninger til afkast for 2016 
Vi forventer et positivt afkast i 2016, og den eksiste-
rende investeringsstrategi fastholdes. Vi ser dog det 
forhøjede volatilitetsniveau fortsætte ind i 2016, og 
fokus på risikostyring vil være centralt for at fast-
holde et fornuftigt forhold mellem afkast og risiko i 
foreningen.  
 
De store temaer, der har drevet valutamarkedet i 
2015, vil forventeligt også spille afgørende ind på ud-
viklingen i 2016. Konkret ser vi, vækstdivergens, cen-
tralbankpolitik og ikke mindst valutakrig værende af-
gørende for valutamarkedet i 2016. Ligeledes vil mu-
ligheden for britisk udtrædelse af EU samarbejdet til 
tider påvirke GBP.  
 
Det tilstræbes at implementere disciplinerede han-
delsstrategier, som tager udgangspunkt i vores fun-
damentale vurdering af de enkelte valutaer samt de 
faktorer, som på kort sigt ventes at påvirke kursudvik-
ling. 
  
Risikofaktorer 
 
Generel 
Det er afdelingens investeringspolitik at håndtere risi-
koen, der er knyttet til investering i internationale va-
lutamarkeder, gennem afdækningsstrategier. Mid-
lerne kan investeres på en sådan måde, at risikoprofi-
len afspejler en høj risiko. Risikoen for afdelingen vil 
således være på niveau med den risiko, der historisk 
set har været forbundet med det globale aktiemarked. 
Risikoen er målt ved afkastets standardafvigelse. 
 
Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere og de eks-
terne rådgivere. Hvis de fejlvurderer prisfastsættelsen 
på valutaer, vil investorerne lide tab. Processen med 
at udvælge valutaer er derfor den væsentligste risiko-
faktor. Afdelingen påtager sig blandt andet risici ved 
at indgå valutaterminsforretninger, hvor uventede va-
lutakursændringer, renteændringer eller lignende kan 
give afdelingen markante tab. Gentagne tab kan føre 
til et samlet tab, der er større end formuen. Der er så-
ledes en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Med-
lemmerne kan ikke tabe mere end deres indskud i for-
eningen. 
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Valutakursrisiko 
Den altovervejende eksponering i afdelingen er valu-
tarisiko. Afdelingen tilstræber derfor at håndtere va-
lutarisikoen gennem forskellige afdækningsstrategier 
af valutaeksponeringen. Den maksimale valutarisiko 
er specificeret i afdelingens risikorammer.  
 
Renterisiko 
Afdelingen tager hovedsageligt positioner i instru-
menter med kort løbetid. Herved minimeres afdelin-
gens renterisiko. For at minimere afdelingens renteri-
siko er der fastsat rammer for løbetiden for penge-
markedsinstrumenter (positionsrisiko).  
 
Koncentrationsrisiko 
For at mindske specifik risiko til den enkelte valuta-
kombination, kan positionerne spredes ud over flere 
valutakombinationer. Herved kan effekten af et vold-
somt udsving på valutamarkedet reduceres. Der op-
stilles rammer for den maksimale størrelse af netto-
position i en enkelt valuta (koncentrationsrisiko). Der 
opstilles ikke rammer for positionsstørrelsen i DKK. 
 
Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen indgår aftaler om finansielle kon-
trakter i form af OTC-instrumenter (”Over The Coun-
ter” eller ikke-børsnoterede finansielle instrumenter), 
hvor afdelingen har et tilgodehavende. Det tilstræbes, 
at modpartsrisikoen begrænses ved kun at handle 
med modparter med en Investment Grade kreditra-
ting eller med modparter med en ubetinget høj kredit-
værdighed. Der er opstillet rammer for mindstekravet 
til modparternes kreditværdighed (se afsnit om risiko-
rammer). Der er ikke opstillet en øvre grænse for den 
samlede eksponering mod enkelte modparter i forbin-
delse med OTC-instrumenter. 
 
Gearingsrisiko 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risi-
koen. Bestyrelsen opstiller en øvre grænse for gea-
ring. Eftersom der anvendes gearing i afdelingen, er 
der en risiko for, at afdelingen kan blive påvirket af 
ekstreme udsving i valutamarkederne. For at over-
våge konsekvenserne af ekstreme udsving i valuta-
markederne, gennemføres der jævnligt såkaldte 
stresstests. Rammer for gearing er beskrevet i afde-
lingens risikorammer. 
 

Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering 
ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given 
periode. Afdelingens likviditetsrisiko er dog stærkt be-
grænset, da der primært tages positioner i meget li-
kvide valutaer – det vil sige valutaer, som på indgåel-
sestidspunktet vurderes at være likvide og frit om-
sættelige. Der kan dog på valutamarkedet uden varsel 
opstå illikviditet, som kan gøre det vanskeligt at af-
hænde positioner. Det vurderes dog, at likviditetsrisi-
koen er af begrænset omfang og betydning, hvorfor 
der ikke er opstillet rammer for likviditetsrisikoen. 
 
Rentespænd 
Der kan opstå en rentespændsrisiko, hvis en del af 
formuen investeres i realkreditobligationer. Det vur-
deres dog, at rentespændsrisikoen er af begrænset 
omfang og betydning, hvorfor der ikke er opstillet en 
ramme for denne risiko. 
 
Operationel risiko 
Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operati-
onelle risiko, eftersom vi vurderer, at den er begræn-
set. Vurderingen er foretaget ud fra forvalterens for-
retningsgange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og 
ud fra forvalterens nød- og beredskabsplaner for fysi-
ske forhold og forsyninger, it-udstyr, centrale sty-
rings- og backupsystemer og ud fra selskabets aftaler 
med eksterne partnere. 
 
Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etab-
leres positioner gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske do-
kumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.  
 
Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregnin-
ger og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske 
risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den for-
ventede risiko er historisk betinget. Desuden afhæn-
ger de statistiske beregninger af estimationsmetode 
og observationsperiode, ligesom de statistiske bereg-
ninger er baseret på metodemæssige forudsætninger, 
som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det 
handler om at forudsige fremtidige risici.  
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen.
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 31.12.2015 for Jyske Invest FX Alpha 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2015 

Parameter 
 

Risiko pr. 
31.12.2015 

Ramme 

 

Koncentrationsrisiko    

Maksimal nettoeksponering i en enkelt fremmedvaluta (med undtagelse 
af EUR) af maksimal tilladt valutaindikator 1 (1 og 6) 

 
0% 

 
50% 

Maksimal nettoeksponering i EUR af maksimal tilladt valutaindikator 1 
(2 og 6) 

0% 100% 

 
 

Udsving i afkast   

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt (3) 0,35% 25% 
Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt (3) 0,61% 44% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt (3) 0,78% 56% 
 

Modpartsrisiko   

Mindst acceptable kreditvurdering af modpart (4) OK Investment grade 
 

Positions- og valutarisiko   

Maksimal varighed (5) 0,49 1,25 år 
 

Gearingsrisiko   

Bruttoeksponering (7) 43% 4.000% 
Maksimal værdi for valutaindikator 1 i % af formuen (6) 0% 1.500% 

 
Noteforklaring 
1) Eksponeringen beregnes som den numeriske nettoek-
sponering i den enkelte fremmedvaluta sat i forhold til vær-
dien af valutaindikator 1 (se note 6). Dette forhold må ikke 
overstige 50%. Nettoeksponering beregnes for hver enkelt 
valuta ved at trække den numeriske markedsværdi af korte 
positioner fra markedsværdien af de lange positioner ± ure-
aliseret gevinst/tab på finansielle instrumenter ± likvi-
der/kontantlån. Rammen gælder for alle valutaer undtaget 
EUR og DKK. Det er muligt at øge eksponeringen i EUR ud 
over de 50%. Der er ingen restriktioner for DKK, da frem-
medvaluta defineres som alle valutaer undtagen DKK. 
 
2) Eksponeringen beregnes som den numeriske nettoek-
sponering i den enkelte fremmedvaluta sat i forhold til vær-
dien af valuta-indikator 1 (se note 6). Dette forhold må ikke 
overstige 100%. Rammen gælder kun EUR. For alle andre 
valutaer må eksponeringen ikke overstige 50% (se note 1). 
 
3) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. 
Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders 
afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delpe-
rioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet me-
get omkring gennemsnittet. Standardafvigelsen på hhv. 1, 
3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver periode, og 
standardafvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed ikke op-
gjort p.a. 

4) Modparter, der accepteres under denne ramme, skal 
være såkaldte Investment Grade-selskaber. Investment 
Grade- selskaber er defineret som selskaber, der som mini-
mum har en kortsigtet rating på Baa fra Moody’s Investor 
Services eller BBB fra Standard & Poor’s. For selskaber, der 
ikke er ratede, er det et krav, at de har en ubetinget høj kre-
ditværdighed. 
 
5) Beregnes på den samlede beholdning af kontantindskud, 
pengemarkedsinstrumenter og obligationer. 
 
6) Valutaindikator 1 beregnes som den største af summen 
af alle de korte valutapositioner og summen af alle de 
lange valutapositioner. Indikatoren udtrykker derved et for-
enklet mål for afdelingens positioner i fremmed valuta. 
 
7) Ved bruttoeksponering forstås afdelingens samlede net-
topositioner i procent af den samlede formue. Ved en net-
toposition i et værdipapir, pengemarkedsinstrument eller 
indeks forstås forskellen mellem summen af kursværdien 
af lange positioner og summen af kursværdien af korte po-
sitioner i det enkelte værdipapir, pengemarkedsinstrument 
eller indeks, inklusive underliggende lange og korte positio-
ner i værdipapiret, pengemarkedsinstrumentet eller indek-
set, der knytter sig til anvendelsen af afledte finan-sielle in-
strumenter.
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for 2015 for Kapitalforenin-
gen Jyske Invest. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov 
om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og 
eventuelle krav i vedtægter eller aftale.  

Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et 
retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og 
passiver, finansielle stilling samt resultat.  

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetning 
og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger in-
deholder retvisende redegørelser for udviklingen i 
foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomi-
ske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste ri-
sici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen hen-
holdsvis afdelingerne kan påvirkes af. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse. 

 

 

Silkeborg, den 24. februar 2016 

 
 
 

Bestyrelse 
 
 
 
 

Hans Frimor                      Soli Preuthun                       Steen Konradsen            Bo Sandemann Rasmussen 
Formand                     Næstformand 
 
 
 
 

Direktion 
Jyske Invest Fund Management A/S 

 
 
 
 

Bjarne Staael 
Managing Director 
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til investorerne i Kapitalforeningen Jyske 
Invest 

 
Påtegning på årsregnskaberne 
Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afde-
linger i Kapitalforeningen Jyske Invest for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskaberne 
for de enkelte afdelinger omfatter fælles noter samt 
de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger af-

lægges efter Lov om forvaltere af alternative investe-
ringsfonde m.v. og eventuelle krav i vedtægter eller 
aftale.  

Ledelsens ansvar for årsregnskaberne  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregn-
skaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvi-

sende billede i overensstemmelse med Lov om forval-
tere af alternative investeringsfonde m.v. og eventuelle 
krav i vedtægter eller aftale. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
nødvendig for at udarbejde årsregnskaber for de en-
kelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-
regnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af 
vores revision. Vi har udført revisionen i overens-
stemmelse med internationale standarder om revi-
sion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-
lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at årsregnskaberne for de enkelte afde-
linger er uden væsentlig fejlinformation. 

 

 

 

 

 

 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved ri-
sikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregn-
skaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekti-
viteten af foreningens interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-
skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afde-
linger. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et 
retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 
samt af resultatet af de enkelte afdelingers aktivite-
ter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i 

overensstemmelse med Lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v. og eventuelle krav i ved-
tægter eller aftale.   
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til Lov om forvaltere af alternative in-
vesteringsfonde m.v. og eventuelle krav i vedtægter 
eller aftale gennemlæst foreningens ledelsesberet-
ning samt ledelsesberetningerne for de enkelte afde-
linger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-
læg til den udførte revision af årsregnskaberne for de 
enkelte afdelinger.  

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i foreningens ledelsesberetning og ledelses-
beretningerne for de enkelte afdelinger er i overens-
stemmelse med årsregnskaberne for de enkelte afde-
linger. 

 

  

 

Silkeborg, den 24. februar 2016 

 

  

BDO 

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70 

 

 

Tommy Wulff Andreasen 
Statsautoriseret revisor 
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier 
 
Resultatopgørelse for året      Balance pr. ultimo 

 
Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012 

 
Note  2015 2014

  1.000 kr. 1.000 kr.
 Renter og udbytter:   

1. Renteindtægter 10 0
1. Renteudgifter 134 307
2. Udbytter 1.731 4.329
 I alt renter og udbytter 1.607 4.022
    

3. Kursgevinster og -tab: 
 Kapitalandele 12.620 16.559
 Afledte finansielle instrumenter -11.976 -18.317
 Valutakonti 1.009 104
 Øvrige aktiver/passiver 0 6
 Handelsomkostninger 349 411
 I alt kursgevinster og -tab 1.304 -2.059
 I alt nettoindtægter 2.911 1.963
    

4. Administrationsomkostninger 797 1.144
 Resultat før skat 2.114 819
    

5. Skat -223 182
 Årets nettoresultat 2.337 637
    
 Til disposition 2.337 637
    
 Overført til formuen 2.337 637
    

 

Balance pr. Ultimo  
2012

  
Note 2015 2014

1.000 kr. 1.000 kr.
  

AKTIVER   
  

6. Kapitalandele:   

 
Noterede aktier fra danske 
selskaber 1.999 1.216

 
Noterede aktier fra uden-
landske selskaber 79.959 101.986

 
Unoterede kapitalandele fra 
danske selskaber 1 1
I alt kapitalandele 81.959 103.203

6. Afledte finansielle instru-
menter: 

 
Noterede afledte finansielle 
instrumenter 36 0

 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 2.028 546

 
I alt afledte finansielle in-
strumenter 2.064 546

Andre aktiver:   

 
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 82 55

 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 0 35
I alt andre aktiver 82 90

  
AKTIVER I ALT 84.105 103.839

  
PASSIVER   

  
7. Medlemmernes formue 54.103 66.006

6. Afledte finansielle instru-
menter: 

 
Noterede afledte finansielle 
instrumenter  406 3.578

 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 183 3.882

 
I alt afledte finansielle in-
strumenter 589 7.460

 
Anden gæld:   
Skyldige omkostninger 0 4
Lån i depotselskab  29.413 30.369
I alt anden gæld 29.413 30.373

  
PASSIVER I ALT 84.105 103.839

8. Pantsætning og sikker-
hedsstillelse 
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Noter 
 

 2015 2014 
 1.000 kr. 1.000 kr.
1. Renteindtægter:  
 Indestående i depotselskab 10 0
 I alt renteindtægter 10 0
   

1. Renteudgifter:  
 Andre renteudgifter 134 307
 I alt renteudgifter 134 307
   

2. Udbytter:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 34 19
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.697 4.310
 I alt udbytter 1.731 4.329
    

3. Kursgevinster og -tab:   
    
 Kapitalandele:   
 Noterede aktier fra danske selskaber 702 604
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.918 15.955
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 12.620 16.559
   
 Afledte finansielle instrumenter:   
 Valutaterminsforretninger/futures -12.181 -14.186
 Aktieterminer/futures 205 -4.131
 I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter -11.976 -18.317
    
 Valutakonti 1.009 104
    
 Øvrige aktiver/passiver 0 6
    
 Handelsomkostninger:  
 Bruttohandelsomkostninger 390 476
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 41 65
 Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 349 411
    
 I alt kursgevinster og -tab 1.304 -2.059
   
  

2015 2015 2014 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Afdelings Andel af Afdelings Andel af
  direkte omk. fælles omk. direkte omk. fælles omk.

4. Administrationsomkostninger:    
 Honorar til bestyrelse m.v. 0 1 0 1
 Løn til direktion 0 2 0 4
 Løn til personale 0 27 0 74
 Revisionshonorar til revisorer 0 1 0 2
 Andre honorarer til revisorer 45 2 13 2
 Husleje m.v. 0 2 0 5
 Kontorhold m.v. 0 1 0 3
 IT-omkostninger 0 18  0 43 
 Markedsføringsomkostninger 430 7 573 9
 Gebyrer til depotselskab 87 0 197 1
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 144 7 192 10
 Øvrige omkostninger 0 23 0 15
 I alt opdelte adm. omkostninger 706 91 975 169
 I alt adm. omkostninger 797  1.144
     
  2015 2014
  1.000 kr. 1.000 kr.

5. Skat:  
 Ikke refunderbar skat på renter og udbytter -223 182
 I alt skat -223 182
  

2015 2014 
  i % i %

6. Finansielle instrumenter:    
 Børsnoterede finansielle instrumenter  150,80 150,93
 Øvrige finansielle instrumenter  -50,95 -51,06
 Andre aktiver/anden gæld  0,15 0,13
 I alt finansielle instrumenter  100,00 100,00
     
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2015 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 
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Noter 
   
  

2015 2015 2014 2014 
  1.000 kr.  1.000 kr.
  Antal Formue- Antal Formue-
  andele værdi andele værdi
   

7. Medlemmernes formue:  
    
 Medlemmernes formue primo 698.696 66.006 928.696 87.382
 Indløsninger i året -149.000 -14.264 -230.000 -22.038
 Netto indløsningsfradrag 24  25
 Overførsel af periodens resultat 2.337   637
   
 I alt medlemmernes formue 549.696 54.103 698.696 66.006
    
 

2015 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr.

8. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:   
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S er   
 der pr. 31. december 2015 afgivet pant i følgende aktiver:   
    
 Kapitalandele  81.959 103.203
    
 Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:   
 Indestående hos Jyske Bank  0 0
 Heraf er pantsat:  0 0
    
 Andre aktiver  82 90
 Heraf er pantsat:  82 90
    
 Pantsat i alt:  82.041 103.293
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Noter 

Største beholdninger 

Apple Inc 3,96% 

Valutaterminsforretning USD/DKK 3,38% 

JPMorgan Chase & Co 3,02% 

Alphabet Inc 2,96% 

Johnson & Johnson 2,61% 

 

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til. 
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi. 
 
 

 
 
 

 Grøn Rød

 Lang markedsværdi Kort markedsværdi

IT 17,90% -15,60%

Finans 17,40% -20,70%

Forbrugsgoder 15,00% -12,50%

Sundhedspleje 14,00% -12,90%

Industri 11,50% -10,60%

Konsumentvarer 9,10% -10,50%

Energi 5,90% -6,00%

Materialer 4,60% -4,40%

Telekommunikation 2,80% -3,50%

Forsyning 1,80% -3,30%

 100,00% -100,00%
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Noter 
Hoved- og nøgletal 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 
Hovedtal: 
 

 

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 3.034 -4.293 -636 637 2.337

Antal andele 1.788.696 1.173.696 928.696 698.696 549.696

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

175.807 110.897 87.382 66.006 54.103

Indre værdi (kr. pr. andel) 98,29 94,49 94,09 94,47 98,42

Årets afkast (i %) p.a. 1,41 -3,87 -0,42 0,40 4,18

Administrationsomkostninger (i %)* 1,56 1,53 1,47 1,52 1,40

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 1,56 1,53 1,47 1,52 1,40

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 2,80 2,85 2,65 2,43 2,39

ÅOP eksklusiv resultatbetinget honorar 2,80 2,85 2,65 2,43 2,39

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):  

- Køb 239.199 103.282 83.489 58.524 51.204

- Salg 239.461 229.407 189.242 104.409 85.076

- I alt 478.660 332.689 272.731 162.934 136.280

Omsætningshastighed 0,43 0,53 1,67 0,80 0,70

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomk. i alt 1.698 1.408 843 411 349

- Handelsomk. i % af formuen** 0,84 0,98 0,84 0,55 0,61

Sharpe ratio -0,22 -0,67 -0,09 0,07 -0,07

Kurs ultimo året 98,14 94,05 94,04 93,96 97,95

 
  * Tallene er eksklusiv omkostninger til lån af aktier, men inklusiv afkastafhængigt honorar. 
  ** Tallene er eksklusiv omkostninger til lån af aktier og afkastafhængigt honorar. 
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer 
 
Resultatopgørelse for året      Balance pr. ultimo 

 
Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012 

 
Note  2015 2014

  1.000 kr. 1.000 kr.
 Renter og udbytter:   

1. Renteindtægter 181 1.007
 I alt renter og udbytter 181 1.007
    

2. Kursgevinster og -tab: 
 Obligationer -492 836
 Afledte finansielle instrumenter 0 9
 I alt kursgevinster og -tab -492 845
 I alt nettoindtægter -311 1.852
    

3. Administrationsomkostninger 494 1.092
 Resultat før skat -805 760
    
 Årets nettoresultat -805 760
    
 Til disposition -805 760
    
 Overført til formuen -805 760
    

 

Balance pr. Ultimo  
2012

  
Note 2015 2014

1.000 kr. 1.000 kr.
  

AKTIVER   
  

4. Likvide midler:   
Indestående i depotselskab 2.907 2.575
I alt likvide midler 2.907 2.575

4. Obligationer:

 
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 112.914 113.858
I alt obligationer 112.914 113.858

Andre aktiver:   

 
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 6 199
I alt andre aktiver 6 199

  
AKTIVER I ALT 115.827 116.632

  
PASSIVER   

  
5. Medlemmernes formue 115.827 116.632

PASSIVER I ALT 115.827 116.632

6. Pantsætning og sikker-
hedsstillelse 
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Noter 
 

 2015 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr.
1. Renteindtægter:  
 Noterede obligationer fra danske udstedere 181 1.007
 I alt renteindtægter 181 1.007
   

2. Kursgevinster og -tab:  
 Obligationer:  
 Noterede obl. fra danske udstedere -492 836
 I alt kursgevinster og -tab, obligationer -492 836
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Andre kontrakter 0 9
 I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 0 9
   
 I alt kursgevinster og -tab -492 845
  
  

2015 2015 2014 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Afdelings Andel af Afdelings Andel af
  direkte omk. fælles omk. direkte omk. fælles omk.

3. Administrationsomkostninger:   
 Honorar til bestyrelse m.v. 0 1 0 0
 Løn til direktion 0 5 0 0
 Løn til personale 0 59 0 0
 Revisionshonorar til revisorer 0 3 0 0
 Andre honorarer til revisorer 0 3 0 0
 Husleje m.v. 0 4 0 0
 Kontorhold m.v. 0 3 0 0
 IT-omkostninger 0 40 0 0 
 Markedsføringsomkostninger 117 15 434 0
 Gebyrer til depotselskab 123 1 295 0
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 58 14 107 0
 Øvrige omkostninger 0 48 0 0
 Fast administrationshonorar 0 0 256 0
 I alt opdelte adm. omkostninger 298 196 1.092 0
 I alt adm. omkostninger 494  1.092
    
  

2015 2014 
  i % i %

4. Finansielle instrumenter:   
 Børsnoterede finansielle instrumenter  97,49 97,62
 Andre aktiver/anden gæld  2,51 2,38
 I alt finansielle instrumenter  100,00 100,00
    
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2015 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Manage-
ment A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 
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Noter 
   
  

2015 2015 2014 2014 
  1.000 kr.  1.000 kr.
  Antal Formue- Antal Formue-
  andele værdi andele værdi
   

5. Medlemmernes formue:   
    
 Medlemmernes formue primo 3.915.634 116.632 3.915.634 115.872
 Overførsel af periodens resultat -805   760
    
 I alt medlemmernes formue 3.915.634 115.827 3.915.634 116.632
    
 

2015 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr.

6. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:   
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S er   
 der pr. 31. december 2015 afgivet pant i følgende aktiver:   
    
 Noterede obligationer fra danske udstedere  112.914 113.858
 Heraf er pantsat:  74.508 75.079
    
 Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:   
 Indestående hos Jyske Bank  2.907 2.575
 Heraf er pantsat:  1.241 610
    
 Andre aktiver  6 199
 Heraf er pantsat:  2 90
    
 Pantsat i alt:  75.751 75.779
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Noter 

Største beholdninger 

0,01750% Danish Ship Finance AS 
01.01.2020 

54,72% 

0,0% Nykredit Realkredit A/S 
01.07.2017 (32h) 

42,67% 

Valutakonto DKK 1,44% 

Sikkerhedskonto DKK 1,07% 

0,0% Nykredit Realkredit A/S 
01.07.2017 (32h) 

0,10% 

 

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til. 
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi. 
 

 

A  Traditionelle obligationer 97,50%  

B  Kontant 2,50%  
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Noter 
Hoved- og nøgletal 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 
Hovedtal: 
 

 

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 7.647 2.884 7.956 760 -805

Antal andele 6.125.634 4.825.634 3.915.634 3.915.634 3.915.634

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

166.358 133.671 115.872 116.632 115.827

Indre værdi (kr. pr. andel) 27,16 27,70 29,59 29,79 29,58

Årets afkast (i %) p.a. 4,59 2,00 6,83 0,66 -0,69

Administrationsomkostninger (i %) 1,49 1,37 1,35 0,93 0,42

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 1,99 1,78 1,80 1,14 0,63

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):  

- Køb 0 1.202.090 306.848 49.920 0

- Salg 335.547 1.318.967 1.105.635 359.470 451

- I alt 335.547 2.521.057 1.412.483 409.390 451

Omsætningshastighed 0,72 6,01 5,72 1,72 0,00

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomk. i alt 0 0 49 0 0

- Handelsomk. i % af formuen 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

Sharpe ratio -0,55 -0,49 1,41 0,76 0,43

Kurs ultimo året 27,16 27,71 29,63 29,76 29,60
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Jyske Invest FX Alpha 
 
Resultatopgørelse for året      Balance pr. ultimo 

 
Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012 

 
Note  2015 2014

  1.000 kr. 1.000 kr.
 Renter og udbytter:   

1. Renteindtægter 378 383
 I alt renter og udbytter 378 383
    

2. Kursgevinster og -tab: 
 Obligationer -230 -581
 Afledte finansielle instrumenter 6.594 2.632
 I alt kursgevinster og -tab 6.364 2.051
 I alt nettoindtægter 6.742 2.434
    

3. Administrationsomkostninger 3.084 1.319
 Resultat før skat 3.658 1.115
    
 Årets nettoresultat 3.658 1.115
    
 Til disposition 3.658 1.115
    
 Overført til formuen 3.658 1.115
    

 

Balance pr. Ultimo  
2012

  
Note 2015 2014

1.000 kr. 1.000 kr.
  

AKTIVER   
  

4. Likvide midler:   
Indestående i depotselskab 158.812 83.201
I alt likvide midler 158.812 83.201

4. Obligationer:

 
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 118.471 73.801
I alt obligationer 118.471 73.801

4. Afledte finansielle instru-
menter: 

 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 0 3

 
I alt afledte finansielle in-
strumenter 0 3

Andre aktiver:   

 
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 49 188
I alt andre aktiver 49 188

  
AKTIVER I ALT 277.332 157.193

  
PASSIVER   

  
5. Medlemmernes formue 277.301 157.182

Anden gæld:   
Skyldige omkostninger 0 11

 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 31 0
I alt anden gæld 31 11

  
PASSIVER I ALT 277.332 157.193

6. Pantsætning og sikker-
hedsstillelse 
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Noter 
 

 2015 2014 
 1.000 kr. 1.000 kr.
1. Renteindtægter:  
 Noterede obligationer fra danske udstedere 378 383
 I alt renteindtægter 378 383
   

2. Kursgevinster og -tab:  
 Obligationer:  
 Noterede obl. fra danske udstedere -230 -581
 I alt kursgevinster og -tab, obligationer -230 -581
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Valutaterminsforretninger/futures 6.594 2.632
 I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 6.594 2.632
   
 I alt kursgevinster og -tab 6.364 2.051
   
  

2015 2015 2014 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Afdelings Andel af Afdelings Andel af
  direkte omk. fælles omk. direkte fælles 

3. Administrationsomkostninger:  
 Honorar til bestyrelse m.v. 0 2 0 2
 Løn til direktion 0 9 0 5
 Løn til personale 0 104 0 100
 Revisionshonorar til revisorer 0 5 0 3
 Andre honorarer til revisorer 0 7 0 2
 Husleje m.v. 0 7 0 6
 Kontorhold m.v. 0 5 0 3
 IT-omkostninger 0 73  0 57 
 Markedsføringsomkostninger 1.369 30 653 12
 Gebyrer til depotselskab 50 1 99 1
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 1.290 28 332 14
 Øvrige omkostninger 0 104 6 24
 I alt opdelte adm. omkostninger 2.709 375 1.090 229
 I alt adm. omkostninger 3.084  1.319
    
  

2015 2014 
  i % i %

4. Finansielle instrumenter:  
 Børsnoterede finansielle instrumenter 42,72 46,95
 Andre aktiver/anden gæld 57,28 53,05
 I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00
   
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2015 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 
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Noter 
   
  

2015 2015 2014 2014 
  1.000 kr.  1.000 kr.
  Antal Formue- Antal Formue-
  andele værdi andele værdi
   

5. Medlemmernes formue:   
    
 Medlemmernes formue primo 1.320.472 157.182 285.794 33.581
 Emissioner i året 967.000 116.416 1.034.678 122.486
 Netto emissionstillæg 45  0
 Overførsel af periodens resultat 3.658   1.115
    
 I alt medlemmernes formue 2.287.472 277.301 1.320.472 157.182
    
 

2015 2014 
  1.000 kr. 1.000 kr.

6. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:   
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S er   
 der pr. 31. december 2015 afgivet pant i følgende aktiver:   
    
 Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:   
 Indestående hos Jyske Bank  158.812 83.201
 Heraf er pantsat:  54.291 24.291
    
 Andre aktiver  49 188
 Heraf er pantsat:  0 0
    
 Pantsat i alt:  54.291 24.291
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Noter 

Største beholdninger 

Valutakonto DKK 37,68% 

0,0% Nykredit Realkredit A/S 
01.07.2017 (32h) 

35,87% 

Sikkerhedskonto DKK 19,58% 

0,2180% Nykredit Realkredit A/S 
01.01.2018 (21e) 

2,52% 

0,2180% Nykredit Realkredit A/S 
01.07.2025 (22H) 

1,76% 

 

Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til. 
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi. 
 

 

A  Kontant 57,30%  

B  Traditionelle obligationer 42,70%  
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Noter 
Hoved- og nøgletal 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 
Hovedtal: 
 

 

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 1.013 1.080 1.357 1.115 3.658

Antal andele 285.794 285.794 285.794 1.320.472 2.287.472

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

31.144 32.224 33.581 157.182 277.301

Indre værdi (kr. pr. andel) 108,97 112,75 117,50 119,03 121,23

Årets afkast (i %) p.a. 3,28 3,47 4,21 1,30 1,84

Administrationsomkostninger (i %) 1,41 1,32 1,78 1,25 1,33

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 1,41 1,32 1,26 0,99 0,90

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 1,66 1,53 1,99 1,44 1,47

ÅOP eksklusiv resultatbetinget honorar 1,66 1,53 1,47 1,18 1,04

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):  

- Køb - - - 75.738 104.875

- Salg - - - 1.357 59.975

- I alt - - - 77.095 164.850

Omsætningshastighed - - - 0,01 0,26

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomk. i alt 0 0 0 0 0

- Handelsomk. i % af formuen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sharpe ratio 0,32 0,06 0,42 2,52 1,89

Kurs ultimo året 109,01 112,74 117,53 118,87 121,23

 
 
 

  



 

Kapitalforeningen Jyske Invest Årsrapport 2015 - s. 44 

Fælles noter 

Anvendt regnskabspraksis 
 

GENERELT 
 
Årsrapporten for 2015 aflægges efter Lov om forval-
tere af alternative investeringsfonde m.v. og eventuelle 
krav i vedtægter eller aftale.  

Den anvendte regnskabspraksis er ændret for så vidt 
angår beregning af Sharpe Ratio. Hvis afdelingen har 
eksisteret i mere end fem år, sker beregningen på en 
femårig periode. Hvis afdelingen har eksisteret mel-
lem 3 og 5 år sker beregningen på en treårig periode. 
Sharpe ratio beregnes ikke hvis afdelingen har eksi-
steret i mindre end tre år. 
Tidligere skete beregningen på en femårig periode og 
hvis afdelingen har eksisteret i mindre end fem år, 
blev der suppleret med data fra benchmark. 

Det har ikke været praktisk muligt at ændre sam-
menligningstal for tidligere år, pga. af invalid data-
grundlag. 

Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis 
uændret i forhold til senest aflagte årsrapport. 

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, 
at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser.  I resultat-
opgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, der er 
afholdt for at opnå periodens indtjening. Dog overfø-
res handelsomkostningerne i forbindelse med køb og 
salg af finansielle instrumenter forårsaget af emis-
sion og indløsning i afdelingen til medlemmernes for-
mue. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå af-
delingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålide-
ligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 

til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor. 

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser 
tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer ef-
ter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, 
hvis – og kun hvis – oplysningerne bekræfter eller af-
kræfter forhold, som er opstået senest på balanceda-
gen. 

Omregning af beløb i fremmed valuta 
Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta 
end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den 
funktionelle valuta efter valutakursen på transakti-
onsdagen. 

Monetære poster i en anden valuta end afdelingens 
funktionelle valuta omregnes til den funktionelle va-
luta efter GMT 1600-kursen for valutaen på balance-
dagen. 

RESULTATOPGØRELSEN 
 

Renter og udbytter 
Renteindtægter omfatter periodiserede renter på ob-
ligationer og indestående hos depotselskabet. Endvi-
dere indgår nettoindtægten ved repo-aftaler og re-
verse repo-aftaler. 

Aktieudbytter omfatter årets indtjente udbytter. 

Kursgevinster og -tab 
I resultatopgørelsen indregnes såvel realiserede som 
urealiserede gevinster og tab på aktiver og passiver. 

Realiserede kursgevinster og -tab for kapitalandele 
og obligationer måles pr. instrument som forskellen 
mellem dagsværdien på salgstidspunktet og dags-
værdien primo regnskabsåret eller dagsværdien på 
anskaffelsestidspunktet for instrumenter anskaffet i 
regnskabsåret. 

Urealiserede kursgevinster og -tab måles pr. instru-
ment som forskellen mellem dagsværdi ultimo regn-
skabsåret og dagsværdi primo regnskabsåret eller 
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dagsværdien på anskaffelsestidspunktet for instru-
menter anskaffet i regnskabsåret. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter indregnes i resultatopgørelsen under afledte 
finansielle instrumenter. 

Under handelsomkostninger føres alle direkte om-
kostninger i forbindelse med handel med finansielle 
instrumenter. Omkostninger, der ikke kan opgøres 
eksakt, eksempelvis fordi de er inkluderet i spread, 
indregnes i det omfang, de er aftalt med tredjemand. 
Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i 
forbindelse med køb og salg af finansielle instrumen-
ter, og som er forårsaget af emission og indløsning, 
overføres dog til ”Medlemmernes formue”. Den sidst-
nævnte del er opgjort som den andel, provenuet af 
emissionerne og indløsningerne udgør af kursvær-
dien af de samlede handler. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter afdelingsdi-
rekte omkostninger og andel af fællesomkostninger. 

”Afdelingsdirekte omkostninger” består af de om-
kostninger, som kan henføres direkte til den enkelte 
afdeling. ”Andel af fællesomkostninger” er afdelin-
gernes andel af de udgifter, der vedrører to eller flere 
afdelinger. Fordelingen sker under hensyntagen til 
størrelsen af afdelingernes formue. ”Fast administra-
tionshonorar” udgør pålignede omkostninger i hen-
hold til særskilt aftale med Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S vedrørende administration.  

Afkastafhængigt honorar henregnes under afdelings-
direkte omkostninger under posten ”Andre omkost-
ninger i forbindelse med formueplejen”. 

Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabs-
året, bærer en forholdsmæssig andel af fællesom-
kostningerne.  

Skat 
Skat omfatter ikke refunderbar skat på renter og ud-
bytter. 

 
 
 
 

BALANCEN 
 
Finansielle instrumenter 
”Finansielle instrumenter” omfatter finansielle akti-
ver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver be-
står af likvide midler, obligationer, kapitalandele, in-
vesteringsbeviser, afledte finansielle instrumenter 
og andre aktiver. 
 
Finansielle forpligtelser omfatter anden gæld. 
 
Likvide midler 
Likvide midler består af indestående i depotselskab. 
Likvide midler i fremmed valuta måles til noterede 
valutakurser på balancedagen. 
 

Obligationer og kapitalandele 
Noterede obligationer og kapitalandele måles til 
dagsværdi (lukkekursen på balancedagen). Hvis 
dagsværdien ikke foreligger, indregnes instrumentet 
til en anden officiel kurs, der må antages bedst at 
svare hertil. Hvis denne kurs ikke afspejler instru-
mentets dagsværdi på grund af manglende eller util-
strækkelig handel i tiden op til balancedagen, fast-
lægges dagsværdien ved hjælp af en værdiansættel-
sesteknik, der har til formål at fastlægge den trans-
aktionspris, som ville fremkomme i en handel på må-
lingstidspunktet mellem uafhængige parter, der an-
lægger normale forretningsmæssige betragtninger. 
Noterede værdipapirer i fremmed valuta måles til no-
terede valutakurser på balancedagen. Unoterede ob-
ligationer og aktier måles til dagsværdi fastsat efter 
almindelige anerkendte metoder. For investeringsbe-
viser i afdelinger i investeringsforeninger, hvor for-
eningens administrator har fuld indsigt i sammen-
sætningen af afdelingens underliggende obligationer 
og kapitalandele (funds of funds), måles disse på ba-
sis af ovennævnte målingsprincipper anvendt på de 
underliggende obligationer og kapitalandele. Værdi-
papirer indgår og udtages på handelsdagen. 

Udtrukne obligationer måles til udtræknings-vær-
dien. 

Obligationer, der omsættes via det amerikanske mar-
ked for high yield bonds, også kaldet OTC – Fixed In-
come Pricing System (FIPS), indgår under noterede 
obligationer. 

Obligationer, som indgår i repo-aftale, eller som er 
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solgt på termin, indgår under obligationer. 

Afledte finansielle instrumenter  
Afledte finansielle instrumenter omfatter terminsfor-
retninger, futures og repo, der er indgået med henblik 
på at afdække almindelige forretningsmæssige risici. 

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi 
på balancedagen. Fortjenester og tab indregnes i re-
sultatopgørelsen efter samme praksis, som gælder 
for de sikrede regnskabsposter. 

Positiv dagsværdi af de afledte finansielle instrumen-
ter indregnes under aktiver og negativ dagsværdi 
indregnes under passiver. 

Andre aktiver 
”Andre aktiver” måles til dagsværdi, og der indgår: 
 

 ”Tilgodehavende renter” bestående af periodise-
rede renter på balancedagen. 

 ”Tilgodehavende udbytte” bestående af udbytter 
deklareret før balancedagen med afregning efter 
balancedagen. 

 ”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” 
bestående af værdien af provenuet fra salg af fi-
nansielle instrumenter samt fra emissioner før 
balancedagen, hvor betalingen sker efter balan-
cedagen. Der foretages modregning i tilsva-
rende beløb omtalt under ”Anden gæld” pr. 
modpart pr. dag, betalingerne forfalder. 

Medlemmernes formue 
Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag er 
opgjort efter indregning af handelsomkostninger af-
holdt i tilknytning til emission eller indløsning. 
 
Anden gæld 
Anden gæld består af gæld til depotselskab samt 
mellemværende vedr. handelsafvikling. 
 

 ”Anden gæld” måles til dagsværdi. 

 ”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” 
består af værdien af provenuet fra køb af finan-
sielle instrumenter samt fra indløsninger før ba-
lance-dagen, hvor betalingen sker efter balance-
dagen. Der foretages modregning i tilsvarende 
beløb omtalt under ”Andre aktiver” pr. modpart 
pr. dag, betalingerne forfalder. 

 

HOVED- OG NØGLETAL 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for investerings-
foreninger og specialforeninger m.v. samt branche-
standarder fra Investeringsfondsbranchen. 

Indre værdi pr. andel 
Indre værdi pr. andel beregnes som: 
 	 	 	 	å	 	 	å  

 
Årets afkast i procent  
Afkast er beregnet på grundlag af indre værdi og be-
regnes som: 
 	 æ 	 	å	 æ 	 	å − 1 × 100 

 
Administrationsomkostninger i procent  
Administrationsomkostninger i procent i afdelin-
gerne beregnes som: 
 	 	 	 	 × 100 

 
Medlemmernes gennemsnitlige formue er beregnet 
som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved 
udgangen af hver måned i regnskabsåret. 

Administrationsomkostninger eksklusive resul-
tatbetinget honorar i procent 
Opgøres som ovenstående, dog er resultatbetinget 
honorar ikke med i de samlede administrationsom-
kostninger. 
 
ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 
ÅOP er baseret på omkostninger, som de fremgår af 

Central Investorinformation. Det vil sige løbende om-
kostninger og resultatbetinget honorar, undtaget 
handelsomkostninger ved løbende drift i procent, der 
fremgår af seneste årsrapport. 

ÅOP beregnes som: 

(Administrationsomkostninger i procent + handels-
omkostninger ved løbende drift i procent) + ((Maksi-
male omkostninger ved indtræden i procent + maksi-
male omkostninger ved udtræden i procent)/7) 
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 Hvor en afdeling har resultatbetinget honorar 
indgår det i administrationsomkostninger i pro-
cent. Som en yderligere information beregner vi 
ÅOP eksklusive resultatbetinget honorar for de af-
delinger. 

 Hvor der i løbet af året er foretaget væsentlige 
ændringer i kurtagesatser, beror handelsomkost-
ninger ved løbende drift i procent på et skøn ud 
fra erfaring og markedskutyme, jf. branchestan-
darder. 

 Hvor en afdeling er oprettet i løbet af året, er 
ÅOP omregnet til et helårstal, jf. branchestan-
darder. 

Nøgletallet er beregnet under forudsætning af en hol-
deperiode på syv år hos investor. 

ÅOP eksklusive resultatbetinget honorar  
Opgøres som ovenstående, dog er resultatbetinget 

honorar ikke medtaget.  
 
Værdipapiromsætning 
Opgøres som summen af regnskabsårets samlede 
køb og salg af værdipapirer til handelspriser inkl. kur-
tage m.v. 
 
Værdipapirernes omsætningshastighed 
Værdipapirernes omsætningshastighed er beregnet 
som: æ æ2	 	  

Kursværdi af køb og kursværdi af salg opgøres som 
ovennævnte ”Værdipapiromsætning” korrigeret for 
regnskabsårets kursværdi af køb i forbindelse med 
emissioner og kursværdi af salg i forbindelse med 
indløsninger, udbetalte udbytter og likviditet fra drif-
ten m.m.  

Medlemmernes gennemsnitlige formue er beregnet 
som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved 
udgangen af hver måned i regnskabsåret. 

Handelsomkostninger ved løbende drift 
Handelsomkostninger ved løbende drift i procent af 
formuen beregnes som: 	 	 ø 		 × 100 

Handelsomkostningerne er afhængige af handels-ku-
tyme og er ikke nødvendigvis sammenlignelige med 
andre afdelinger. I tilfælde af handel til nettopriser 
angives ingen handelsomkostninger. Medlemmernes 
gennemsnitlige formue er beregnet som et simpelt 
gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver 
måned i regnskabsåret. 

Sharpe ratio 
Sharpe ratio udtrykker, hvorvidt den risiko, investor 
påtager sig, står i forhold til det afkast, der er opnået. 
Jo større Sharpe ratio, jo bedre forhold mellem det 
konstaterede afkast og risiko. Sharpe ratio beregnes 
som det historiske afkast minus den risikofri rente di-
videret med standardafvigelsen på merafkastet. 

Beregningen af Sharpe ratio sker på baggrund af må-
nedlige observationer. Har afdelingen eksisteret i 
mere end fem år, sker beregningen på en femårig pe-
riode. Hvis afdelingen har eksisteret mellem 3 og 5 år 
sker beregningen på en treårig periode. Sharpe ration 
beregnes ikke hvis afdelingen har eksisteret i mindre 
end tre år. 
 
Kurs ultimo året 
Kurs ultimo året er noteret kurs fra årets sidste han-
delsdag. 
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Eventualposter 
 
Kapitalforeningen Jyske Invest er involveret i en 
række igangværende skattetvister. Tvisterne om-
handler såvel rejste krav af Kapitalforeningen Jyske 
Invest mod lokale skattemyndigheder som krav rejst 
mod Jyske Invest af lokale skattemyndigheder. Det er 
ledelsens vurdering, at tvisternes endelige udfald 
ikke, udover det i regnskabet indarbejdede, vil få væ-
sentlig indvirkning på de berørte afdelingers resultat 
og finansielle stilling. 

 

 

 

 

 

 

Realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab 
 

 

  

Realiserede Urealiserede I alt Realiserede Urealiserede I alt

kursgevinster/ kursgevinster/ kursgevinster/ kursgevinster/ kursgevinster/ kursgevinster/

tab. (+/-) tab. (+/-) tab. (+/-) tab. (+/-) tab. (+/-) tab. (+/-)

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Noterede aktier fra danske selskaber 180 522 702 126 479 604

Noterede aktier fra udenlandske selskaber 5.072 6.846 11.918 3.343 12.612 15.955

Valutaterminsforretninger/futures -14.026 1.845 -12.181 -10.851 -3.336 -14.186

Aktieterminer/futures 575 -370 205 -553 -3.578 -4.131

-8.199 8.843 644 -7.935 6.177 -1.758

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Noterede obligationer fra danske udstedere 3 -495 -492 794 42 836

Andre kontrakter 0 0 0 0 9 9

3 -495 -492 794 51 845

Jyske Invest FX Alpha

Noterede obligationer fra danske udstedere -219 -11 -230 -99 -482 -581

Valutaterminsforretninger/futures 6.594 0 6.594 2.629 3 2.632

6.375 -11 6.364 2.530 -479 2.051

2015 2014
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Revisionshonorar 

 
 
 

Finanskalender for 2016  
Finanskalenderen for Kapitalforeningen Jyske Invest, administreret af forvalteren Jyske Invest Fund Management 
A/S, er for 2016 således: 
 
24.02.2016  Offentliggørelse af Årsrapport 2015 
17.03.2016  Ordinær generalforsamling for regnskabsåret 2015 
24.08.2016  Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2016 
 
Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på foreningens hjemmeside: jyskeinvest.dk 
 
 

2015 2014

1.000 kr. 1.000 kr.

Det samlede honorar for arbejdet i foreningen til 

revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 12                             12                             

Heraf udgjorde honoraret for andre ydelser 4                               3                               
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