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Likvidators beretning 

 

Følgende beretning dækker likvidationsregnskabet for 

perioden 1. januar – 4. marts 2021 for afdelingen FX 

Alpha II KL i likvidation. 

 

Beslutning om likvidation af FX Alpha II KL 
På ekstraordinær generalforsamling den 27. novem-

ber 2020 blev det besluttet, at afdelingen skulle likvi-

deres efter reglerne i lov om forvaltere af alternative 

investeringsfonde m.v. §§ 140-141. 

 

Der blev efterfølgende indrykket et proklama i Statsti-

dende den 28. november 2020, og proklamaet udløb 

den 27. februar 2021. 

 

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 4. marts 

2021 viser et resultat på 27 tkr. 

Afdelingens aktiver er afhændet, al gæld er betalt, og 

alle investorernes andele er indløst. 

 

Likvidation af afdelingen afsluttes endeligt ved for-

ventet vedtagelse af likvidationsregnskabet på den 

ordinære generalforsamling den 24. marts 2021. 

 

Risici 
Der er ikke generelle eller specifikke risici, som afde-

lingen kan påvirkes af, idet afdelingens midler er ud-

betalt. 
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Likvidators påtegning 

 

Likvidator har dags dato aflagt likvidationsregnskabet 

for perioden 1. januar – 4. marts 2021 for Kapitalfor-

eningen Jyske Portefølje, FX Alpha II KL i likvidation. 

 

Generalforsamlingen besluttede på en ekstraordinær 

generalforsamling den 27. november 2020 at opløse 

afdelingen ved likvidation i henhold til reglerne i lov 

om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. §§ 

140-141. 

 

Likvidationen er bekendtgjort i Statstidende den 28. 

november 2020. Der er ikke anmeldt krav ved udløb af 

3-månedersfristen for anmeldelse af krav den 27. fe-

bruar 2021. 

 

Likvidationsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 

med lov om forvaltere af alternative investerings-

fonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i 

lov om investeringsforeninger m.v. og eventuelle krav i 

vedtægter eller aftale. 

 

Likvidationen kan hermed afsluttes. 

 

Det er min opfattelse, at likvidationsregnskabet giver 

et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver 

og finansielle stilling pr. 4. marts 2021 samt af resulta-

tet af afdelingens aktiviteter for regnskabsperioden 1. 

januar – 4. marts 2021. 

 

Likvidationsregnskabet indstilles til godkendelse på 

den ordinære generalforsamling. 

 
 

Silkeborg, den 5. marts 2021  

 
 
Jan Houmann Larsen 

Likvidator 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til investorerne i Kapitalforeningen Jyske 

Portefølje, FX Alpha II KL i likvidation. 

 
Konklusion 
Vi har revideret likviditetsregnskabet for Kapitalfor-

eningen Jyske Portefølje, FX Alpha II KL i likvidation 

for perioden 1. januar – 4. marts 2021, der omfatter 

resultatopgørelse, balance og noter. Likvidationsregn-

skabet udarbejdes efter lov om forvaltere af alterna-

tive investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabs-

bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. 

 

Det er vores opfattelse, at likvidationsregnskabet gi-

ver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 4. marts 2021 samt af re-

sultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsperio-

den 1. januar – 4. marts 2021 i overensstemmelse 

med lov om forvaltere af alternative investerings-

fonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i 

lov om investeringsforeninger m.v.  

 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar 

ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 

i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-

visionen af likvidationsregnskabet”. Vi er uafhængige 

af foreningen i overensstemmelse med internationale 

etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 

vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vores konklusion. 

 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført for-

budte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, 

stk. 1, i forordning (EU) nr. 537/2014. 

 

Vi blev første gang valgt som revisor for Kapitalfor-

eningen Jyske Portefølje den 9. februar 2006 for regn-

skabsåret 2006. Vi er genvalgt årligt ved generalfor-

samlingsbeslutning i en samlet sammenhængende 

opgaveperiode på 15 år frem til og med regnskabsåret 

2020. Foreningen fik i 2016 en afdeling børsnoteret 

og blev på dette tidspunkt omfattet af PIE reglerne. 

 

Centrale forhold ved revisionen 
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter 

vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores 

revision af likvidationsregnskabet for regnskabsperio-

den 1. januar – 4. marts 2021. Disse forhold blev be-

handlet som led i vores revision af likvidationsregn-

skabet som helhed og udformningen af vores konklu-

sion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion 

om disse forhold. 

 

Værdiansættelse af finansielle instrumenter 

Værdiansættelse af afdelingens investeringer i obli-

gationer, aktier, investeringsforeningsandele og af-

ledte finansielle instrumenter (samlet benævnt ”fi-

nansielle instrumenter”) til dagsværdi udgør det væ-

sentligste element i opgørelsen af afdelingens afkast 

og formue. 

 

Vi anser, at der i relation til værdiansættelsen af afde-

lingens finansielle instrumenter generelt ikke er knyt-

tet betydelige risici for væsentlig fejlinformation i li-

kviditetsregnskabet, idet afdelingens finansielle in-

strumenter hovedsageligt består af likvide noterede 

finansielle instrumenter, for hvilke der findes en note-

ret kurs på et aktivt marked, og kun i begrænset om-

fang af mindre likvide noterede og unoterede finan-

sielle instrumenter, hvor dagsværdien fastlægges ved 

hjælp af anerkendte værdiansættelsesteknikker og le-

delsesmæssige skøn. 

 

Som følge af instrumenternes væsentlige betydning 

for afdelingens samlede afkast og formue, vurderes 

værdiansættelsen af afdelingens finansielle instru-

menter at være det mest centrale forhold ved revisio-

nen. 

 

Vores revisionshandlinger rettet mod værdiansættel-

sen af finansielle instrumenter har blandt andet om-

fattet: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

 Test af registreringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller, herunder it- og 

systembaserede kontroller, som understøtter 

værdiansættelsen af finansielle instrumen-

ter. 

 

 Vurdering af stikprøvevis kontrol af afstem-

ninger af finansielle instrumenter til oplys-

ninger fra depotbanken samt stikprøvevis 

kontrol af instrumenternes værdiansættelse 

ved sammenholdelse med uafhængige pris-

kilder. 

 

 Vurdering og stikprøvevis kontrol af an-

vendte værdiansættelsesteknikker og ledel-

sesmæssige skøn ved fastsættelsen af dags-

værdien af mindre likvide noterede og unote-

rede finansielle instrumenter. 

 

Likvidators ansvar for likvidationsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af likvidati-

onsregnskabet, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med lov om forvaltere af alternative 

investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbe-

stemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-

bejde likvidationsregnskabet uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. 

 

Revisors ansvar for revisionen af likvidations-
regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om li-

kvidationsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 

sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 

der udføres i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-

information, når sådan findes. Fejlinformationer kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-

tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 

de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af likvidationsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager 

vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 

fejlinformation i likvidationsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 

og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er til-

strækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 

er højere end ved væsentlig fejlinformation forår-

saget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela-

delser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 

kontrol. 
 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med re-

levans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændig-

hederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af foreningens interne 

kontrol. 
 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 

som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede op-

lysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rime-

lige. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, 

struktur og indhold af likvidationsregnskabet, 

herunder noteoplysningerne, samt om likvidati-

onsregnskabet afspejler de underliggende trans-

aktioner og begivenheder på en sådan måde, at 

der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det 

planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-

visionen samt betydelige revisionsmæssige observa-

tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, 

at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uaf-

hængighed, og oplyser den om alle relationer og an-

dre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke 

vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhø-

rende sikkerhedsforanstaltninger. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret 

til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der 

var mest betydelige ved revisionen af likvidations-

regnskabet for den aktuelle periode og dermed er cen-

trale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold 

i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig 

regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller 

i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forhol-

det ikke skal kommunikeres i vores revisionspåteg-

ning, fordi de negative konsekvenser heraf med rime-

lighed ville kunne forventes at veje tungere end de 

fordele, den offentlige interesse har af sådan kommu-

nikation. 

 

Udtalelse om likvidators beretning 
Likvidator er ansvarlig for likvidationsregnskabets be-

retning. 

 

Vores konklusion om likvidationsregnskabet omfatter 

ikke likvidators beretning, og vi udtrykker ingen form 

for konklusion med sikkerhed om likvidators beret-

ning. 

 

I tilknytning til vores revision af likvidationsregnska-

bet er er det vores ansvar at læse likvidators beret-

ning og i den forbindelse overveje, om likvidators be-

retning er væsentligt inkonsistent med likvidations-

regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen el-

ler på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-

information. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om likvidators 

beretning indeholder krævede oplysninger i henhold 

til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 

m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov 

om investeringsforeninger m.v. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 

at likvidators beretning er i overensstemmelse med li-

kvidationsregnskabet og er udarbejdet i overensstem-

melse med krav i lov om forvaltere af alternative inve-

steringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestem-

melserne i lov om investeringsforeninger m.v. Vi har 

ikke fundet væsentlig fejlinformation i likvidators be-

retning 

 

 

Silkeborg, den 5. marts 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 20 22 26 70 
 

 

 

 

 

Per Kloborg 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. 19678 
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Likvidationsregnskab
 

Resultatopgørelse for året      Balance pr. ultimo 
 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012    
Note  01.01.- 01.01.- 

  04.03.2021 31.12.2020 

  1.000 kr. 1.000 kr. 
 Renter:    

4. Renteindtægter 29 4.012 
4. Renteudgifter 15 122 
 I alt renter 14 3.890 
     

5. Kursgevinster og -tab:    
 Obligationer -39 -4.241 
 Afledte finansielle instrumenter 70 -1.904  
 Handelsomkostninger 0 6 
 I alt kursgevinster og -tab 31 -6.151 

 I alt nettoindtægter 45 -2.261 

     
6. Administrationsomkostninger 18 2.869 
 Resultat før skat 27 -5.130 
     
 Årets nettoresultat 27 -5.130 
     
 Til disposition 27 -5.130 
     
 Overført til formuen 27 -5.130 

    

 

 

 

 

 Balance pr.  Ult imo   
2012    

Note  04.03.2021 31.12.2020 
  1.000 kr. 1.000 kr. 
     
 AKTIVER    
     

7. Likvide midler:    
 Indestående i depotselskab 0 12.989 
 I alt likvide midler 0 12.989 
    

7. Obligationer:   

 
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 0 18.606 

 I alt obligationer 0 18.606 

      
 Andre aktiver:     

 
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 0 91 

 I alt andre aktiver 0 91 

      
 AKTIVER I ALT 0 31.686 

      
 PASSIVER     
      

8. Investorernes formue 0 31.667 
    
 Anden gæld:     
 Skyldige omkostninger 0 19 
 I alt anden gæld 0 19 

      
 PASSIVER I ALT 0 31.686 
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Noter  
  

 
1    Anvendt regnskabspraksis 
 

GENERELT 
 

Likvidationsregnskabet aflægges efter lov om forval-

tere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af 

regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforenin-

ger m.v. og eventuelle krav i vedtægter eller aftale. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til se-

nest 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 Investorernes 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. Renteudgifter omfatter renter til 

depotselskabet grundet negative rentesatser og 

eventuel gæld. Aktieudbytter omfatter årets ind-

tjente 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 

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 
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Noter (fortsat)

forbindelse med køb og salg af finansielle instrumen-

ter, og som er forårsaget af emission og indløsning, 

overføres dog til ”Investorernes 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.  

Foreningens betaling for varetagelse af den daglige 

ledelse af foreningen samt for porteføljerådgivning/-

forvaltning og for formidling på vegne af foreningens 

afdelinger består af et administrationshonorar, for-

midlingsprovision og rådgivningshonorar i henhold til 

administrationsaftale med Jyske Invest Fund Mana-

gement A/S. Beløbene bliver alene beregnet som en 

fast procentsats af afdelingens eller andelsklassens 

formue. 

” Investeringsforvaltning” og ” Distribution, mar-

kedsføring og formidling ” udgør pålignede omkost-

ninger i henhold til administrationsaftale med Jyske 

Invest Fund Management A/S vedrørende portefølje-

rådgivning/-forvaltning samt formidling. 

”Administration” udgør pålignede omkostninger i 

henholdt til administrationsaftale med Jyske Invest 

Fund Management A/S. Honoraret inkluderer blandt 

andet udgifter til bestyrelse, direktion, revision samt 

gebyrer til depotbanken for depotselskabsopgaven 

m.v.  

Foreningens samlede udgifter til bestyrelse og revi-

sion indeholdt i ”Administration” oplyses i henholds-

vis i ledelsesberetningen og under fællesnoter. 

Afkastafhængigt honorar henregnes under afdelings-

direkte omkostninger under posten ”Investeringsfor-

valtning”. 

Skat 
Skat omfatter ikke refunderbar skat på renter og ud-

bytter. 

Udlodning 
De udloddende afdelinger foretager årligt en udlod-

ning, der opfylder kravene til minimumsindkomst i 

Ligningslovens § 16 C, hvorfor disse afdelinger ikke 

skal betale skat. Skattepligten påhviler i stedet mod-

tageren af udlodningen. 

”Til rådighed for udlodningen” opgøres på grundlag 

af de i regnskabsåret: 

 Indtjente renter og renteudgifter på fordringer. 

Tilgodehavende udbytteskat indgår i grundlaget 

efter modtagelse. 

 Indtjente udbytter fratrukket indeholdt udbytte-

skat. 

 Realiserede nettokursgevinster på obligationer 

og valutakonti. 

 Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele. 

 Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster 

ved anvendelse af afledte finansielle instrumen-

ter og aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskat-

ningslovens §19, beregnet efter lagerprincippet. 

 Afholdte administrationsomkostninger. 

 

Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådig-

hed for udlodningen i procent af den cirkulerende ka-

pital i afdelingen på balancedagen. Den beregnede 

procent nedrundes i overensstemmelse med Lig-

ningslovens § 16 C til nærmeste beløb, som er deleligt 

med 0,10 procent af bevisets pålydende. 

 

Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og 

udlodningen tillægges/fradrages den pågældende af-

delings formue. 

 

”Overført til udlodning næste år” kan bestå af føl-

gende: 

 

 Restbeløb(positiv) efter nedrunding af ”Til rådig-

hed for udlodning” eller restbeløb(negativ) ”Til 

rådighed for udlodning” fremføres til fradrag ved 
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Noter (fortsat)

opgørelse af minimumsindkomst i det efterføl-

gende år. 

 

Udlodningsregulering er en skattemæssig regulering 

af indkomster til udlodning, der sikrer, at udlodnings-

procenten ikke ændres for eksisterende andel i for-

bindelse med årets emissioner og indløsninger. 

Ved emission beregnes udlodningsreguleringen som 

en andel af det beløb, der er til rådighed for udlodning 

på emissionsdagen. En del af det ved emissionen ind-

betalte beløb anvendes således til udbetaling af ud-

lodning. Ved indløsning foretages beregning, som på 

tilsvarende vis nedbringer udbetalingen af udlodning. 

”Overført til udlodning fra sidste år” kan bestå af føl-

gende: 

 

 Restbeløb (positiv) efter nedrunding af ”Til rådig-

hed for udlodning” fra sidste år eller restbeløb 

(negativ) ”Til rådighed for udlodning” fra sidste 

år. 

 
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. 

 

Likvide midler 
Likvide midler består af indestående i depotsel-

skab. Likvide midler i fremmed valuta måles til note-

rede 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 investeringsbeviser eller lignende i afdelinger i in-

vesteringsforeninger, hvor foreningens administrator 

har fuld indsigt i sammensætningen af afdelingens 

underliggende obligationer og kapitalandele (funds 

of funds), måles disse på basis af ovennævnte må-

lingsprincipper anvendt på de underliggende obligati-

oner og kapitalandele. 

Værdipapirer indgår og udtages på handelsdagen. 

Udtrukne obligationer måles til udtrækningsværdien. 

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 

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.
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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 tilsvarende 

beløb omtalt under ”Anden gæld” pr. modpart 

pr. dag, betalingerne forfalder. 

Investorernes formue 
”Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende be-

viser” består af den foreslåede udlodning pr. 31. de-

cember året før beregnet som udbytteprocenten gan-

get med cirkulerende kapital pr. 31. december året 

før. 

”Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/-ind-

løsning” består af forskellen mellem den efter gene-

ralforsamlingen udbetalte udlodning på grundlag af 

den på dette tidspunkt cirkulerende kapital, og ud-

lodningen beregnet pr. 31. december året før. 

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-

lancedagen, hvor betalingen sker efter balance-

dagen. Der foretages modregning i tilsvarende 

beløb omtalt under ”Andre aktiver” pr. modpart 

pr. dag, betalingerne forfalder. 

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL ESMAS RETNINGS-
LINJER OG REGULATION ON SECURITIES FINAN-
CING TRANSACTIONS (RSFT). 
 

I henhold til disse retningslinjer skal årsrapporten in-

deholde en række oplysninger omkring afdelingernes 

anvendelse af derivater og værdipapirudlån. 

HOVED- OG NØGLETAL 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Be-

kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS 

samt branchestandarder fra Investering Danmark. 

Investorernes formue 

Investorernes formue er for de udloddende afdelinger 

opgjort inklusive udlodning for regnskabsåret. 

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 

 

Geninvesteret udlodning beregnes som: 

������� � �	���	 �	. 
���   ��	� �æ	� ������ å	��
��	� �æ	� �����!
	� ����	 �������  

 

I akkumulerende afdelinger beregnes afkastet som: 

���	� �æ	� ������ å	��
��	� �æ	� �	��� å	�� − 1� × 100 
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Administrationsomkostninger i procent 

Administrationsomkostninger i procent i afdelin-

gerne beregnes som: 

"� �
���� 
������	
����������������	
�������	�	��� �������������� ��	��� × 100 

Investorernes gennemsnitlige formue er beregnet 

som et simpelt gennemsnit af formuens værdi op-

gjort dagligt i regnskabsåret. 

 
Værdipapiromsætning 
Opgøres som summen af regnskabsårets samlede 

køb og salg af værdipapirer til handelspriser inkl. kur-

tage m.v. 

Handelsomkostninger ved løbende drift 
Handelsomkostninger ved løbende drift i procent af 

formuen beregnes som: 

#
���������������	 �� �ø!��� 	���
%������������� ��	��� × 100 

Handelsomkostningerne er afhængige af handelsku-

tyme og er ikke nødvendigvis sammenlignelige med 

andre afdelinger. I tilfælde af handel til nettopriser 

angives ingen handelsomkostninger. 

Investorernes gennemsnitlige formue er beregnet 

som et simpelt gennemsnit af formuens værdi op-

gjort dagligt 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 ratio 

beregnes ikke hvis afdelingen har eksisteret i mindre 

end tre år. 

 
Standardafvigelse 
Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden af, 

at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det 

gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. 

 

Beregningen af afdelingens standardafvigelse sker på 

baggrund af ugentlige observationer. Hvis afdelingen 

har eksisteret i mindre end fem år, sker beregningen 

dog på baggrund af månedlige observationer. 

 

Beregningen på benchmark 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. 

 
Benchmark 
Benchmarkafkast er en opgørelse af udviklingen i det 

benchmark (markedsindeks), som afdelingen måler 

sig imod. Benchmark er målt på månedlige data. Af-

kast på benchmark indeholder i modsætning til afde-

lingernes afkast ikke administrationsomkostninger. 

 

Referenceindeks 
For enkelte afdelinger findes ikke et repræsentativt 

benchmark, som afspejler afdelingens investerings-

strategi. Afdelingen har derfor ikke noget benchmark. 

Afdelingen har dog et referenceindeks som udeluk-

kende anvendes til afkastsammenligning. 

 

Uanset, om afdelingen har benchmark eller referen-

ceindeks, vil det under regnskabets nøgletal blive be-

nævnt som benchmark.
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2    Eventualposter 
 

Afdelingen har ingen eventualforpligtelser. 

 

 

 
3  Realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab 

 

 

R U

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.

FX Alpha II KL i likvidation

Noterede obligationer fra danske udstedere -39 0 -39 -3.784 -42 -3.826

Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 0 0 0 -415 0 -415

Valutaterminsforretninger/futures 70 0 70 -1.904 0 -1.904

31 0 31 -6.103 -42 -6.145

04.03.2021 31.12.2020
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Noter (fortsat)  
    
 

 01.01.- 01.01.- 
  04.03.2021 31.12.2020   

1.000 kr. 1.000 kr. 
4. Renteindtægter: 

  
 

Noterede obligationer fra danske udstedere 29 3.764  
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 0 248  
I alt renteindtægter 29 4.012   

 
 

4. Renteudgifter:  
 

 
Andre renteudgifter 15 122  
I alt renteudgifter 15 122   

 
 

5. Kursgevinster og -tab:  
 

 
Obligationer:  

 
 

Noterede obl. fra danske udstedere -39 -3.826  
Noterede obl. fra udenlandske udstedere 0 -415  
I alt kursgevinster og -tab, obligationer -39 -4.241   

 
 

 
Afledte finansielle instrumenter:  

 
 

Valutaterminsforretninger/futures 70 -1.904  
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 70 -1.904   

 
 

 
Handelsomkostninger:  

 
 

Bruttohandelsomkostninger 0 6  
Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 0 6   

 
 

 
I alt kursgevinster og -tab 
 

31 -6.151       
      
      
 

  01.01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- 
  04.03.2021 04.03.2021 31.12.2020 31.12.2020   

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. 

6. Administrationsomkostninger: 
    

 
Distribution, markedsføring og formidling 6 0 1.007 0  
Investeringsforvaltning 8 0 1.208 0  
Administration 4 0 654 0  
I alt opdelte adm. omkostninger 18 0 2.869 0  
I alt adm. omkostninger 

 
18 

 
2.869   

  
  

  

04.03.2021 31.12.2020 
  

i % i % 
7. Finansielle instrumenter: 

    
 

Børsnoterede finansielle instrumenter 
  

0,00 58,76 
 Andre aktiver/anden gæld 

 
  0,00 41,24  

I alt 
  

0,00 100,00       
  

04.03.2021 04.03.2021 31.12.2020 31.12.2020    
1.000 kr. 

 
1.000 kr.   

Antal Formue- Antal Formue-   
andele  værdi andele værdi       

8. Investorernes formue: 
    

 
Investorernes formue primo 256.545 31.667 5.153.545 641.305  
Emissioner i året 0 0 259.000 32.077  
Indløsninger i året -256.545 -31.694 -5.156.000 -637.257  
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 

 
0 

 
672  

Overførsel af periodens resultat   27    -5.130       
 

I alt investorernes formue 0 0 256.545 31.667       
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Hoved- og nøgletal 
 

2017 2018 2019 2020 2021* 

 
 
Hovedtal: 
 

     

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 3.651 7.121 -6.954 -5.130 27 

Antal andele 2.549.042 3.642.042 5.153.545 256.545 - 

Investorernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

313.892 458.010 641.305 31.667 - 

Indre værdi (kr. pr. andel) 123,14 125,76 124,44 123,44 - 

Årets afkast (i %) p.a. 1,07 2,12 -1,05 -0,81 - 

Administrationsomkostninger (i %) 0,74 0,70 0,70 0,71 - 

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)** 0,74 0,70 0,70 0,71 - 

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 0,88 0,72 0,72 0,72 - 

ÅOP eksklusiv resultatbetinget honorar 0,88 0,72 0,72 0,75 - 

Indirekte handelsomkostninger (i %)***  0,41 0,15 0,20 - 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):      

- Køb 189.477 222.972 444.995 82.848 - 

- Salg 218.913 137.678 102.943 698.731 - 

- I alt 408.390 360.650 547.938 781.579 - 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):      

- Handelsomk. i alt 0 4 7 6 - 

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

Sharpe ratio 2,77 2,19 1,10 0,15 - 

Kurs ultimo året 123,14 125,62 124,42 123,35 - 

  * Dækker perioden fra 01.01 – 04.03.2021. 

  ** Aftalen vedr. resultatbetinget honorar ophørte i løbet af 2017. 

  *** Beregnes fra og med 2018. 

 


