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Ledelsesberetning for 2016
 

Året i overblik 
 
 

 
 
 

 Jyske Invest FX Alpha KL gav et afkast på 0,51% 
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Afkast og investering 
 
Afkast 
Jyske Invest FX Alpha KL gav et afkast på 0,51% i 
2016. 
 

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

Markedsudviklingen i 2016 
Vi sætter i det følgende fokus på årets vigtigste te-
maer. 

 
Trumps overraskende valgsejr 
Amerikanerne valgte i november Donald Trump til de-
res præsident for de kommende fire år. Sejren over de-
mokraten Hillary Clinton var overraskende og skabte 
usikkerhed på markederne. Trump havde gennem sin 
valgkamp udtalt sig markant på områder som fx im-
migration og handelsaftaler. Bølgerne lagde sig dog 
hurtigt og investorerne valgte i stedet at fokusere på 
Trumps økonomiske politik (som er blevet døbt 
”Trumponomics”). Politikken indeholder mere finans-
politisk stimuli i form af skattelettelser for både er-
hvervsliv og private, infrastrukturinvesteringer og 
øgede militærudgifter. Samtidig lægger Trump op til, 
at amerikanske virksomheder kan trække overskud, 
som i dag er parkeret i udlandet, hjem til USA til la-
vere beskatning (repatriering). 
 
Et muligt skifte fra lempelig pengepolitik til ekspansiv 
finanspolitik øgede troen på stigende økonomisk 
vækst og inflation. Det resulterede på de finansielle 
markeder i stigende renter, højere aktiekurser (speci-
elt på cykliske selskaber), en stærkere dollar samt et 
løft i olie- og råvarepriser. Også bankaktier nød godt 
af stigende renter og udsigt til mindre regulering 
fremadrettet. 
 
Det er endnu usikkert hvor mange af de økonomiske 
planer, Trump vil og kan gennemføre. Mens de finans-
politiske tiltag kan være positive for vækstudsigterne, 
kan Trumps initiativer omkring handelspolitikken få 
negative følger for verdenshandlen via højere toldsat-
ser, udtrædelse af handelsaftaler og egentlig handels-
krig med fx Kina. 
 
 
 
 

Et Europa præget af politiske risici 
Væksten i Europa var overraskende stabil gennem 
2016 trods Brexit, en global vækst i luntetrav og sår-
bare banker. Briternes overraskende beslutning om at 
forlade EU gav store udsving på de finansielle marke-
der henover sommeren. Aktierne faldt markant, og ri-
sikofyldte obligationer udstedt af virksomheder og 
lande på de nye markeder kom under pres. 
 
Briternes beslutning betød, at den engelske premier-
minister David Cameron trak sig efter valget og blev 
afløst af den konservative Theresa May. Det er for-
ventningen, at May fremlægger regeringens forhand-
lingsoplæg i løbet af første kvartal 2017. Der forestår 
herefter komplekse udtrædelsesforhandlinger med de 
tilbageværende EU-lande omkring fremtidige økono-
miske aftaler. Det er endnu uvist, hvornår den for-
melle anmodning om at forlade EU vil blive sendt. Når 
anmodningen er modtaget, starter forhandlingerne 
for alvor med en tidsgrænse på to år, der dog kan for-
længes. Det er forventningen, at usikkerheden vil 
præge Storbritanniens økonomi negativt gennem en 
lang periode. 
 
I Italien stemte befolkningen sidst på året nej til for-
fatningsændringer og senatsreformer. Resultatet be-
tød, at Renzi trak sig som premierminister og blev er-
stattet af den daværende udenrigsminister, Gentiloni. 
Usikkerhed kan betyde, at der udskrives nyt parla-
mentsvalg i Italien, efter en afklaring omkring valglo-
ven er faldet på plads. Usikkerheden ramte bl.a. itali-
enske banker, som mangler kapital. 
 
Centralbanker i forskellige retninger 
Den amerikanske centralbank (FED) hævede renten 
tilbage i december 2015 og igen i december 2016. 
Den amerikanske økonomi er i fornuftig vækst, og in-
flationen er på vej op. Samtidig kan en ekspansiv fi-
nanspolitik øge presset på FED for at hæve renterne 
yderligere. 
 
I Europa fører Den Europæiske Centralbank (ECB) fort-
sat en mere lempelig pengepolitik. Centralbanken 
sænkede i foråret renten yderligere og udvidede palet-
ten for opkøb ved at tilføje muligheden for køb af virk-
somhedsobligationer med høj kreditværdighed. I star-
ten af december forlængede ECB som forventet op-
købsprogrammet af obligationer med ni måneder 
frem til ultimo 2017. Samtidig blev opkøbenes stør-
relse dog reduceret. 
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Stigende olie- og råvarepriser 
Efter store fald på olie- og råvarer i 2015 blev udvik-
lingen vendt fuldstændig på hovedet i 2016. Olie- og 
råvarepriserne bundede i første kvartal og steg efter-
følgende markant. Olieprisen er således steget med 
ca. 50% i 2016. Udviklingen blev forstærket, da OPEC 
og en række olieeksporterende lande uden for OPEC 
sidst på året besluttede at begrænse den daglige olie-
produktion i første halvår af 2017. Der er dog usikker-
hed om effekten, bl.a. fordi aftalen lægger et loft på 
produktionen og ikke eksporten. Samtidig sker der ty-
pisk genåbning af amerikanske skiferenergifelter, når 
olieprisen stiger. Hertil kommer USA's holdning til 
Iran, hvor Trump under valgkampen har truet med at 
trække sig fra de indgåede aftaler og genindføre sank-
tioner. 
 
De stigende olie- og råvarepriser medvirkede til en 
bedre stemning i en række lande på de nye markeder, 
bl.a. var der lidt bedre økonomiske tendenser i Brasi-
lien og Rusland. Udviklingen blev understøttet af en 
fornuftig udvikling i Kina, hvor den økonomiske vækst 
fortsatte i et fornuftigt tempo gennem 2016. 
 

Evaluering af forventningerne til 2016 
Vores forventning om et positivt afkast i Jyske Invest 
FX Alpha KL blev indfriet 2016. Afdelingen gav et af-
kast på 0,51%. 

 
Forventninger til markederne i 2017 
Vi forventer et positivt afkast i Jyske Invest FX Alpha 
KL i 2017. 

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. 
 
Med indførelsen af ”Væsentlig investorinformation” 
er der indført standardiserede oplysningskrav, så in-
vestorerne 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 af repræsentative 
data. Store historiske udsving er lig med en høj risiko 
og giver en risikoindikator på 6 eller 7. Små historiske 
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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. 
 
Se de aktuelle risikoindikatorer på jyskeinvest.dk. 
 
2. Risici knyttet til investeringsmarkederne 
Risici for afdelingen Jyske Invest FX Alpha KL fremgår 
af gennemgangen af risikofaktorerne under afdelings-
kommentarerne. 
 
3. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne 
Risici for afdelingen Jyske Invest FX Alpha KL fremgår 
af gennemgangen af risikofaktorerne under afdelings-
kommentarerne. 
 

4. Risici knyttet til driften af foreningen 
Foreningen forvaltes af Jyske Invest Fund Manage-
ment A/S, som i gennemsnit beskæftigede 28 medar-
bejdere i 2016. 
 
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 investorer samt at rapportere afkast, risici 
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. 
 
Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol 
fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved en revi-
sor, der er valgt af generalforsamlingen. Her er risici 
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 Portefølje 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 Portefølje 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. 
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Én afdeling 
Vi tilbyder pt. én investeringsmulighed, der dækker 
valuta. 
 

Væsentlige begivenheder i 2016 
Året 2016 har været præget af enkelte væsentlige 
begivenheder, dels i foreningens umiddelbare omver-
den og dels hos os selv. De væsentligste begivenhe-
der er: 

1. Afskaffelse af tegningsprovision m.v. 
2. Ny skattelovgivning for kapitalforeninger 
3. Ansøgning om børsnotering af afdeling 

Jyske Invest FX Alpha KL 
4. Implementering af MiFIID II 
5. Afvikling af to afdelinger 
6. Navneændring af afdeling 
7. Navneændring af foreningen 
8. Beslutning om oprettelse af 5 nye afde-

linger 

 
1. Afskaffelse af tegningsprovision m.v. 
Med virkning fra den 2. maj 2016 blev tegningsprovi-
sionen i samtlige afdelinger afskaffet. Tegningsprovi-
sionen havde hidtil udgjort op til 1,25%. 
 
Ydermere blev det depotgebyr, som foreningen beta-
ler for opbevaring af udenlandske værdipapirer, redu-
ceret. 
 
2. Ny skattelovgivning for kapitalforeninger 
Den 2. juni 2016 vedtog Folketinget lovforslag (L123) 
om ændring af bl.a. Aktieavancebeskatningsloven og 
Kursgevinstloven, hvilket medfører, at tilbagesalg af 
aktier m.v. eller investeringsbeviser til det udste-
dende investeringsinstitut skal behandles som en ud-
bytteudlodning, medmindre investeringsinstituttet 
udbyder deres andele til offentligheden og er undergi-
vet et krav om risikospredning og tilbagekøbspligt. 
Kravet betyder, at et investeringsinstitut pr. 1. juli 
2016 har pligt til at indeholde udbyttekildeskat i for-
bindelse med et tilbagekøb af investeringsbeviser fra 
investor. 
 
Skatten skal derfor betales ved tilbagesalget. Dette 
giver et likviditetsproblem for investor og vil blandt 
andet ramme unoterede kapitalforeninger, som er be-
visudstedende. 
 
 
 

3. Ansøgning om børsnotering af afdeling Jyske 
Invest FX Alpha KL 

Som en konsekvens af den nye skattelovgivning, som 
nævnt under punkt 2, besluttede bestyrelsen i juni 
måned at ansøge Nasdaq Copenhagen om børsnote-
ring af afdeling Jyske Invest FX Alpha KL. 
 
Afdelingen blev ultimo september måned godkendt til 
optagelse til handel på Nasdaq Copenhagen. Afdelin-
gen vil herefter blive anset for at være et investerings-
institut, hvis beviser udbydes til offentligheden, og til-
bagesalg til kapitalforeningen vil derfor være undta-
get for udbyttebeskatning. 
 
4. Implementering af MiFIID II 
Ikrafttrædelsestidspunktet for implementering af de 
dele af MiFIID II, som vedrører provisionsbetalinger 
m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger 
m.v., vil være den 1. juli 2017 i stedet for den 1. ja-
nuar 2017. 
 
Baggrunden for udskydelsen er et behov for at få en 
række praktiske forhold på plads i forhold til bl.a. ind-
gåelse af nye kundeaftaler om porteføljepleje m.v. hos 
distributørerne af investeringsbeviser, ligesom der vil 
være et væsentligt behov for rådgivning af kunderne 
om de nye regler og til indhentelse af kundernes ac-
cept af de nye vilkår. 
 
5. Afvikling af to afdelinger 
Bestyrelsen besluttede at indstille afvikling af afde-
ling Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier og af-
deling Jyske Invest Markedsneutral – Obligationer til 
vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling 
den 24. august. 
 
Baggrunden var den, igennem flere år, faldende efter-
spørgsel efter afdelingernes investeringsstrategier 
med en væsentlig reduceret forvaltet kapital til følge. 
Det var derfor vurderet at være i investorernes inte-
resse at lukke afdelingerne. 
 
Afviklingsregnskab for de to afdelinger blev godkendt 
på en ekstraordinær generalforsamling den 22. de-
cember. 
 
6. Navneændring af afdeling 
Bestyrelsen havde indstillet til vedtagelse på en eks-
traordinær generalforsamling at gøre afdeling Jyske 
Invest FX Alpha klar til opdeling i andelsklasser ved at 
afdelingens navn tilføjes ”KL”. 
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Navneændringen blev vedtaget på en ekstraordinær 
generalforsamling afholdt den 22. december. 
 
7. Navneændring af foreningen 
Bestyrelsen havde indstillet navneændring af forenin-
gen fra Kapitalforeningen Jyske Invest til Kapitalfor-
eningen Jyske Portefølje til vedtagelse på en ekstraor-
dinær generalforsamling afholdt den 22. december. 
Baggrunden for navneændringen er ønsket om en 
yderligere synliggørelse af foreningens fremadrettede 
produktstrategi. 
 
8. Beslutning om oprettelse af 5 nye afdelinger 
Bestyrelsen har besluttet at oprette 5 nye afdelinger i 
foreningen. Der bliver tale om blandede afdelinger, 
som investerer i aktier og obligationer. Afdelingerne 
forventes klar til udbud i maj måned 2017. 
 

Væsentlige ændringer i 2016 
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 2016. 
 
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 2016. 
 

Formueforhold 
Formuen i foreningen er steget med 8,6% fra 447 mio. 
kr. til 486 mio. kr. ved årets udgang. Stigningen i for-
muen er alene sket ved nettoemission på 39 mio. kr. 
 
Nettoemissionen er sket ved emission i afdeling Jyske 
Invest FX Alpha KL med 206 mio. kr. og likvidering af 
Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer (i 
likvidation) og Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Aktier (i likvidation) med henholdsvis 117 mio. kr. og 
50 mio. kr. 

 
Udvikling i antallet af investorer 
Antallet af investorer er i året faldet fra 6.290 til 
3.365 navnenoterede investorer. 
 
Blandt de private investorer ses flere mænd end kvin-
der, nemlig 53% mænd og 47% kvinder. Rent geogra-
fisk fordeler antallet af investorer sig med en lille 
overvægt i Jylland. Tre ud af fire af foreningens inve-
storer er over 50 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 
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 administrations-    
omkostningsprocent fremgår af afdelingsregnskabet. 

 

Væsentlige begivenheder efter årets 
udløb 
Foreningens bestyrelse har den 21. februar 2017 
modtaget betinget tilbud om køb af samtlige af for-
eningens kapitalandele i Jyske Invest Fund Manage-
ment A/S fra Jyske Bank A/S. 
 
Jyske Invest Fund Management A/S er administrati-
onsselskab for foreningen. 
 
Bestyrelsen vil snarest muligt behandle det modtagne 
tilbud. 
 

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. 
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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 17. 
marts 2016 var der genvalg til bestyrelsen. 
 
Foreningens bestyrelse består af professor Hans Fri-
mor, investeringschef Soli Preuthun, direktør Steen 
Konradsen og professor Bo Sandemann Rasmussen. 
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 et 
medlem er kvinde. Ved en eventuel udvidelse af med-
lemstallet vil det blive tilstræbt at besætte posten 
med en kvalificeret kvindelig kandidat. 
 
Der blev afholdt otte bestyrelsesmøder i 2016. 
 
Fakta om bestyrelsen 
 

Medlem Alder Indtrædelsesår 

Hans Frimor 53 år 2011 

Soli Preuthun 56 år 2012 

Steen Konradsen 69 år 2006 

Bo Sandemann 

Rasmussen 

56 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 2016 
udgjorde 6 tkr. 
 

Direktionens samlede aflønning for arbejdet i forenin-
gen i 2016, inklusiv bidrag til pension, udgjorde 28 
tkr. 
 
Om bestyrelsesmedlemmer i foreningen og direktion i 
foreningens forvalter, Jyske Invest Fund Management 
A/S, er følgende ledelseshverv oplyst: 
 
Hans Frimor, professor, formand 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Jyske Invest Fund Management A/S, for-
mand 

 Investeringsforeningen Jyske Invest, for-
mand 

 Investeringsforeningen Jyske Portefølje, for-
mand 

 Investeringsforeningen Jyske Invest Interna-
tional, formand 

 Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional, 
formand 

 
Soli Preuthun, investeringschef, næstformand 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Semen Ejendomsaktieselskab 

 Randan A/S 

 Jyske Invest Fund Management A/S, 
næstformand 

 Investeringsforeningen Jyske Invest, næst-
formand 

 Investeringsforeningen Jyske Portefølje, 
næstformand 

 Investeringsforeningen Jyske Invest Interna-
tional, næstformand 

 Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional, 
næstformand 

 
Direktør i: 

 Semen Ejendomsaktieselskab 

 Randan A/S 
 

Steen Konradsen, direktør 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Arepa A/S, formand 

 Dansk Låneformidling A/S, formand 

 Jyske Invest Fund Management A/S 

 Investeringsforeningen Jyske Invest 

 Investeringsforeningen Jyske Portefølje 

 Investeringsforeningen Jyske Invest Interna-
tional 

 Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional 
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Direktør i: 

 Bavnehøj Invest ApS 
 
Bo Sandemann Rasmussen, professor 
Bestyrelsesmedlem i: 

 SFI, Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd 

 Jyske Invest Fund Management A/S 

 Investeringsforeningen Jyske Invest 

 Investeringsforeningen Jyske portefølje 

 Investeringsforeningen Jyske Invest Interna-
tional 

 Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional 
 
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 og 
variablel lønninger i 2016 fordelt mellem bestyrelse, 
direktion og væsentlige risikotagere fremgår af ne-
denstående tabel: 
 

 

Besty-
relse 

Direk-
tion 

Væsentlige 
risikotagere 

Antal mod-
tagere af 
fast løn 

4 1 6 

Samlet op-
tjent fast 
løn (1.000 kr.) 

6 24 49 

Antal mod-
tagere af 
variabel løn 

0 1 1 

Samlet op-
tjent varia-
bel løn 
(1.000 kr.) 

0 1 1 

 
Samlet optjent fast løn indbefatter samtlige honora-
rer, faste lønninger, tillæg, gratialer og pensionsbi-
drag. Beløbet omfatter ikke sociale bidrag m.v. Antal 
personer oplyst under bestyrelse, direktion og væ-
sentlige risikotagere er opgjort som et forholdsmæs-
sigt antal ud fra den periode, de enkelte har indgået i. 

 
Den variable løn er udbetalt kontant. 
 

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 aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
betaling af løbende formidlingsprovision af forenin-
gens 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. 
 

Fund Governance 
Foreningen efterlever Fund Governance- anbefalin-
gerne fra Investeringsfondsbranchen. Fund Gover-



 

Kapitalforeningen Jyske Portefølje Årsrapport 2016 - s. 11 

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. 
 
Efter et planlagt generationsskifte i bestyrelsen er 
gennemført og efter indstilling fra bestyrelsen, vedtog 
den ordinære generalforsamling at genindføre en al-
dersgrænse for bestyrelsen, der er i overensstem-
melse med Fund Governance-anbefalingerne. 
 
Foreningens samlede Fund Governance-politik 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. I arbejdet med ESG fokuseres bl.a. på miljø, ar-
bejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-
korruption. Under afsnittet Resultater fremgår, hvilke 
resultater foreningen har opnået i samarbejde med 
andre investorer gennem det seneste år. Engage-
mentsresultaterne er opdelt i sager vedrørende men-
neske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og 
korruption. 
 
* 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. 
 
Retningslinjer for foreningens arbejde med samfunds-
ansvar fremgår af foreningens ansvarlige investe-
ringspolitik, der dækker alle ESG-områder. Politikken 
er vedtaget af bestyrelsen i maj 2014. Den til enhver 
tid gældende politik kan findes på foreningens hjem-
meside, jyskeinvest.dk. 
 
Komitéen for god Selskabsledelse udsendte i novem-
ber 2016 anbefalinger for aktivt ejerskab. Anbefalin-
gerne er rettet til danske institutionelle investorer, 
som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede sel-
skaber. Anbefalingerne for aktivt ejerskab bygger på 
frivillighed og ”følg eller forklar”-princippet. 
 

Oplægget indeholder syv konkrete anbefalinger bl.a. 
omkring politikker, overvågning og dialog med selska-
ber, samarbejde med andre investorer, stemmepoli-
tik, interessekonflikter og rapportering. I Jyske Invest 
har vi fastlagt politikker for ansvarlig investering og 
udøvelse af stemmerettigheder. Vi vil i løbet af 2017 
vurdere, om de nye anbefalinger for aktivt ejerskab gi-
ver anledning til at tilrette vores arbejde med aktivt 
ejerskab og politikkerne herfor. 
 
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-
ment 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 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) samt aktuelle cases. 
 
Foreningen har indgået aftale med en ekstern rådgi-
ver, hvorfra vi løbende modtager rapporter, der infor-
merer om selskaber med alvorlige overskridelser af in-
ternationale normer eller konventioner. Rådgiveren 
screener to gange årligt alle foreningens investerin-
ger. Aftalen omfatter også halvårlige rapporter om 
udviklingen i lande, der udsteder obligationer. Rap-
porterne indeholder en ranking af ca. 160 lande base-
ret på ESG-forhold. Det enkelte lands udvikling vurde-
res løbende. Rapporten indeholder også overblik over 
lande ramt af sanktioner 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. 
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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 dialog vil 
resultere i en ændret adfærd. Listen over fravalgte 
selskaber indeholder ultimo 2016 en række selskaber, 
primært med aktiviteter, der kan relateres til antiper-
sonelminer og klyngevåben. I løbet af året er en række 
selskaber fjernet fra listen, da de ikke længere vurde-
res at være involveret i aktiviteter relateret til anti-
personelminer 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 
2016 fravalgt at investere i enkelte lande, som er om-
fattet af sanktioner. Hertil kommer sanktioner mod 
en række russiske selskaber, typisk statskontrolle-
rede. Sanktionerne omfatter typisk nyudstedte værdi-
papirer. 
 
Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for 
udøvelse af stemmerettigheder på foreningens finan-
sielle instrumenter. Udøvelse af stemmerettigheder 
vil blandt andet kunne ske i situationer, hvor det vil 
understøtte den vedtagne ansvarlige investeringspo-
litik. Gennem arbejdet i PRI og med den eksterne råd-
giver vil foreningen i udvalgte situationer således for-
søge at påvirke selskaberne gennem udøvelse af 
stemmerettigheder. Dette vil typisk ske i dialog med 
andre investorer 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 
forhold til aktiviteter, der strider mod internationale 
normer eller konventioner. 
I løbet af 2016 deltog Jyske Invest sammen med an-
dre investorer i GES Engagement Forum i 139 engage-
mentsager vedrørende overtrædelse af internationale 
konventioner og normer. Heraf vedrører 65 af engage-
mentssagerne selskaber i Jyske Invests porteføljer. 48 
af disse sager vedrører menneske- og arbejdstagerret-
tigheder, 9 sager vedrører miljøforhold, og 8 sager 
korruption. 
 
I løbet af 2016 er 7 sager i Jyske Invests porteføljer 
blevet løst og derved lukket. Herudover kan der i 19 
sager konstateres meget positive engagementsresul-
tater i form af progression i de konkrete sager og vilje 
til dialog fra de ansvarlige selskaber. I 42 sager er der 

delvist positive engagementsresultater, mens der er 
dårlige eller slet ingen resultater i 4 sager. 
 
Erklæringen og de seks principper for ansvarlige 
investeringer i PRI 
Som institutionelle investorer har vi pligt til at handle 
i vores investorers langsigtede interesse. I den betro-
ede rolle mener vi, at miljømæssige, sociale og ledel-
sesmæssige faktorer kan påvirke investeringsporte-
føljers resultat (i varierende grad på tværs af selska-
ber, sektorer, regioner, typer af aktiver og over tid). Vi 
anerkender også, at anvendelse af principperne kan 
medvirke til, at investorer i højere grad handler i over-
ensstemmelse med bredere samfundsmæssige inte-
resser. 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 in-
vesteringsanalyser og beslutningsprocesser. 

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. 

 
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”. Certifi-
ceringen betyder, at rapporteringen af afkast og nøg-
letal følger internationale standarder for rapporte-
ring. Standarderne er udviklet for at sikre investorer 
over hele verden en sammenlignelig og korrekt infor-
mation 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 afdelingsteksten 
 
Foreningen består af en afdeling. Regnskabet viser af-
delingens økonomiske udvikling i året og giver en sta-
tus ved årets afslutning. I afdelingsberetningen kom-
menterer vi afdelingens resultat i året og de speci-
fikke forhold, som gælder for afdelingen.  
 
Foreningen håndterer de administrative opgaver og 
investeringsopgaven for afdelingen inden for de ram-
mer, vi har lagt for afdelingen. Det er med til at sikre 
en omkostningseffektiv drift af foreningen.  
 

Forvalteren Jyske Invest Fund Management A/S vare-
tager alle opgaver vedrørende investering og admini-
stration for foreningen.  
 
Afdelingen har en aktiv investeringsstrategi. 
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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 og i henhold til ved-
tægterne. Midlerne kan anbringes 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 Ja 
Oprettet 27.08.2008  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Afdelingen har intet 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 2016 
Afdelingen gav et afkast på 0,51%. Afkastet er lavere 
end forventet ved årets start, og specielt 2. og 3. kvar-
tal var udfordrende for afdelingen. Set i forhold til 
markedsforhold og risici er afkastet dog acceptabelt.  
 
Der er foretaget 202 valutahandler i en række valu-
taer i 2016, og fokus har været på G10-valutaer. I alle 
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. 
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Volatiliteten (udsvingene) i valutamarkedet i 2016 
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 skærpelse af risikostyringen i afdelingen. 
 
2016 var især præget af to store politiske begivenhe-
der i verden. Begivenheder, der begge skabte stor ner-
vøsitet og volatilitet på de finansielle markeder. I 
sommer var der folkeafstemning i Storbritannien med 
spørgsmålet om landets fortsatte medlemskab i EU, 
og på den anden side af Atlanten blev det længe ven-
tede præsidentvalg afholdt i november. 
 
Begge begivenheder havde op til afstemningsdagen 
meget tætte meningsmålinger, og stik imod forvent-
ningerne blev Brexit en realitet, og meget overra-
skende skal Donald Trump (foreløbig) sidde bag roret 
de næste fire år. 
 
Vi så igen i 2016 divergerende pengepolitiske strate-
gier i de store centralbanker, dog måtte vi vente helt 
til ultimo året, førend den amerikanske centralbank 
igen hævede renten. Lav inflation og svagt skuffende 
nøgletal var hovedargumenterne for at holde igen 
med yderligere rentestigninger, og dollaren svække-
des som følge deraf i første halvår 2016. 
 
Brexit-afstemningen, politisk uro i Italien og en fort-
sat lempelig europæisk centralbank medførte medio 
2016, at faldet i dollaren blev afløst af moderate stig-
ninger, mens stigende optimisme efter valget af 
Trump for alvor satte skub i dollarstigningen hen 
imod slutningen af 2016. Dollaren handler således ul-
timo året på det højeste niveau overfor EUR og DKK i 
13.5 år, mens vi ligeledes har set stigende amerikan-
ske renter og aktier. 
 
I Storbritannien fortsatte nøgletallene trods Brexit 
den positive tendens, men for pundet blev 2016 et af 
de værste år i historien med et fald på ca. 13% overfor 
en kurv af valutaer. Det endelig resultat af skilsmis-
sen fra EU er endnu ikke gjort op, hvorfor der fortsat 
hersker en ikke uvæsentlig politisk og økonomisk 
usikkerhed omkring pundet i 2017. 
 
Yennen har nydt godt af den ekspansive pengepolitik, 
men specielt de højere renter i USA har for alvor sat 
gang i yensvækkelsen hen imod udgangen af 2016. 
Den australske dollar har nydt godt af de lovede infra-
strukturinvesteringer i USA, mens både canadiske 
dollar og norske kroner mere eller mindre har handlet 

på ryggen af råvarer og i særdeleshed olieprisen gen-
nem året. 
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet ’Ri-
sikofaktorer’. 
 
Forventninger til afkast for 2017 
Vi forventer et positivt afkast i 2017, og den eksiste-
rende investeringsstrategi fastholdes. Vi ser det for-
højede volatilitetsniveau fortsætte ind i 2017, hvilket 
giver gode muligheder for at nå afkastmålsætningen, 
men fokus på risikostyring vil fortsat være centralt for 
at fastholde et fornuftigt forhold mellem afkast og ri-
siko i foreningen. 
 
De store politiske temaer, der har drevet valutamar-
kedet i 2016, vil forventeligt også spille afgørende ind 
på udviklingen i 2017. Konkret vil Trumps økonomiske 
politik få afgørende betydning, da der endnu er mange 
ubekendte i forhold til den praktiske implementering. 
Særligt vil revideringen af eksisterende og planlagte 
handelsaftaler samt skatte- og udenrigspolitik sam-
men med finanspolitiske tiltag potentielt have afgø-
rende betydning for udviklingen i valutamarkedet glo-
balt. I Europa vil valg i både Frankrig og Tyskland 
være centrale begivenheder, men også den geopoliti-
ske udvikling i og omkring EU vil have potentiale til at 
sætte en alvorlig dagsorden globalt. 
 
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-
lingen. 
  
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 
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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. Inve-
storerne kan ikke tabe mere end deres indskud i for-
eningen. 
 
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 
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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. 31.12.2016 for Jyske Invest FX Alpha KL 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2016 

Parameter 
 

Risiko pr. 
31.12.2016 

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) 0,28% 25% 
Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt (3) 0,75% 44% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt (3) 0,96% 56% 
 

Modpartsrisiko   

Mindst acceptable kreditvurdering af modpart (4) OK Investment grade 
 

Positions- og valutarisiko   

Maksimal varighed (5) 0,62 1,25 år 
 

Gearingsrisiko   

Bruttoeksponering (7) 51% 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 den 
maksimale tilladte værdi af valutaindikator 1 (se note 6). 
Dette forhold må ikke overstige 50%. Nettoeksponering be-
regnes for hver enkelt valuta ved at trække den numeriske 
markedsværdi af korte positioner fra markedsværdien af de 
lange positioner ± urealiseret gevinst/tab på finansielle in-
strumenter ± likvider/kontantlån. Rammen gælder for alle 
valutaer undtagen EUR og DKK. Det er muligt at øge ekspo-
neringen i EUR ud over de 50%. Der er ingen restriktioner for 
DKK, da fremmedvaluta defineres som alle valutaer undta-
gen DKK. 
 
2) 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 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 minimum 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 kreditværdighed. 
 
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 finansielle in-
strumenter.
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for 2016 for Kapitalforenin-
gen Jyske Portefølje. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov 

om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med 

tilvalg af regnskabsbestemmelserne i Lov om investe-

ringsforeninger m.v. og eventuelle krav i vedtægter el-
ler aftale.  

Årsregnskabet for den enkelte afdeling giver et retvi-
sende billede af den enkelte afdelings aktiver og pas-
siver, finansielle stilling samt resultat.  

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetning 
og ledelsesberetningen for den enkelte afdeling inde-
holder retvisende redegørelser for udviklingen i for-
eningens og afdelingens aktiviteter og økonomiske 
forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis 
afdelingen kan påvirkes af. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse. 

 

 

Silkeborg, den 22. februar 2017 

 
 
 

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 revisionspåtegning 
 
Til investorerne i Kapitalforeningen Jyske 
Portefølje 

 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for den enkelte afde-
ling i Kapitalforeningen Jyske Portefølje for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2016, der omfatter re-
sultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet for 
den enkelte afdeling udarbejdes efter Lov om forval-
tere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg 
af regnskabsbestemmelserne i Lov om investerings-
foreninger m.v. og eventuelle krav i vedtægter eller af-
tale. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af den enkelte afdelings aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt 
af resultatet af den enkelte afdelings aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i over-
ensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbe-
stemmelserne i Lov om investeringsforeninger m.v. 
og eventuelle krav i vedtægter eller aftale. 
 
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 årsregnskabet”. Vi er uafhængige af for-
eningen i overensstemmelse med internationale eti-
ske 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. 
 
Centrale forhold ved revisionen 
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter 
vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores 
revision af årsregnskabet for den enkelte afdeling for 
regnskabsåret 2016. Disse forhold blev behandlet 
som led i vores revision af årsregnskabet for den en-
kelte afdeling som helhed og udformningen af vores 
konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt kon-
klusion om disse forhold. 

 

Administrationsaftale 
Kapitalforeningen Jyske Portefølje har indgået admini-
strationsaftale med Investeringsforvaltningsselska-
bet Jyske Invest Fund Management A/S. Som det 
fremgår af ledelsesberetningens omtale af ”Risici 
knyttet til driften af foreningen”, indebærer admini-
strationsaftalen, at alle opgaver vedrørende investe-
ring og administration varetages af investeringsfor-
valtningsselskabet. 
 

Vores behandling i revisionen 
Ved revisionen af årsregnskabet for 2016 har den risi-
kobaserede tilgang omhandlet investeringsforvalt-
ningsselskabets overholdelse af den mellem parterne 
indgåede administrationsaftale. Ved vurdering af ad-
ministrationsaftalens overholdelse har revisionen 
især rettet sig mod områderne: Foreningens overhol-
delse af lov- og vedtægtsmæssige bestemmelser, her-
under krav til investering og måling af finansielle og 
afledte finansielle instrumenter, opfyldelse af gæl-
dende skattelovgivning samt foreningens samlede sy-
stem-, data og driftssikkerhed. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregn-
skabet for den enkelte afdeling, der giver et retvi-
sende billede i overensstemmelse med Lov om forval-
tere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg 
af regnskabsbestemmelserne i Lov om investerings-
foreninger m.v. og eventuelle krav i vedtægter eller af-
tale. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-
bejde årsregnskabet for den enkelte afdeling uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet for den enkelte 
afdeling er ledelsen ansvarlig for at vurdere forenin-
gens og eller afdelingens evne til at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
for den enkelte afdeling på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-
ten har til hensigt at likvidere foreningen og eller af-
delingen, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet for den enkelte afdeling som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions-
påtegning 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 yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutnin-
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet for den enkelte afdeling. 
 
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 årsregnskabet for den enkelte af-
deling, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, 
der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op-
dage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, 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. 

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet for den enkelte afdeling på grundlag 
af regnskabsprincippet om fortsat drift er pas-
sende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe be-
tydelig tvivl om foreningens og eller afdelingens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplys-
ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vo-
res konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at forenin-
gen og eller afdelingen ikke længere kan fort-
sætte driften. 

 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, 
struktur og indhold af årsregnskabet for den en-
kelte afdeling, herunder noteoplysningerne, samt 
om årsregnskabet for den enkelte afdeling afspej-
ler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der 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 årsregnskabet 
for den enkelte afdeling for den aktuelle periode og 
dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskri-
ver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmin-
dre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet 
offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor 
vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vo-
res revisionspåtegning, fordi de negative konsekven-
ser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje 
tungere end de fordele, den offentlige interesse har af 
sådan kommunikation. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for foreningens ledelsesberet-
ning samt ledelsesberetningen for den enkelte afde-
ling. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet for den enkelte 
afdeling omfatter ikke foreningens ledelsesberetning 
samt ledelsesberetningen for den enkelte afdeling, og 
vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om foreningens ledelsesberetning samt ledelsesbe-
retningen for den enkelte afdeling. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet for 
den enkelte afdeling er det vores ansvar at læse for-
eningens ledelsesberetning samt ledelsesberetningen 

for den enkelte afdeling og i den forbindelse overveje, 
om foreningens ledelsesberetning samt ledelsesbe-
retningen for den enkelte afdeling er væsentligt in-
konsistent med årsregnskabet for den enkelte afde-
ling eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om forenin-
gens ledelsesberetning samt ledelsesberetningen for 
den enkelte afdeling indeholder krævede oplysninger i 
henhold til Lov om forvaltere af alternative investe-
ringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmel-
serne i Lov om investeringsforeninger m.v. og eventu-
elle krav i vedtægter eller aftale. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at foreningens ledelsesberetning samt ledelsesberet-
ningen for den enkelte afdeling er i overensstemmelse 
med årsregnskabet for den enkelte afdeling og er ud-
arbejdet i overensstemmelse med krav i Lov om for-
valtere af alternative investeringsfonde m.v. med til-
valg af regnskabsbestemmelserne i Lov om investe-
ringsforeninger m.v. og eventuelle krav i vedtægter el-
ler aftale. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation 
i foreningens ledelsesberetning samt ledelsesberet-
ningen for den enkelte afdeling. 

 

Silkeborg, den 22. februar 2017 

 

  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  

CVR-nr. 20 22 26 70 

 

 

Per Kloborg 
Statsautoriseret revisor 
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Jyske Invest FX Alpha KL 
 
Resultatopgørelse for året      Balance pr. ultimo 

 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012  
Note  2016 2015

  1.000 kr. 1.000 kr.
 Renter:   

1. Renteindtægter 1.010 378
1. Renteudgifter 33 0
 I alt renter 977 378
    

2. Kursgevinster og -tab: 
 Obligationer 106 -230
 Afledte finansielle instrumenter 6.448 6.594
 Handelsomkostninger 1 0
 I alt kursgevinster og -tab 6.553 6.364
 I alt nettoindtægter 7.530 6.742
    

3. Administrationsomkostninger 4.964 3.084
 Resultat før skat 2.566 3.658
    
 Årets nettoresultat 2.566 3.658
    
 Til disposition 2.566 3.658
    
 Overført til formuen 2.566 3.658
    

 

Balance pr. Ultimo  
2012

  
Note 2016 2015

1.000 kr. 1.000 kr.
  

AKTIVER   
  

4. Likvide midler:   
Indestående i depotselskab 235.967 158.812
I alt likvide midler 235.967 158.812

4. Obligationer:
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 248.543 118.471
I alt obligationer 248.543 118.471

4. Kapitalandele:   
Unoterede kapitalandele fra 
danske selskaber 1 0
I alt kapitalandele 1 0

  
Andre aktiver:   
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 919 49
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 157 0
I alt andre aktiver 1.076 49

  
AKTIVER I ALT 485.587 277.332

  
PASSIVER   

  
5. Investorernes formue 485.587 277.301

 
Anden gæld:   
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 0 31
I alt anden gæld 0 31

  
PASSIVER I ALT 485.587 277.332

6. Pantsætning og sikker-
hedsstillelse 
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Noter    
 

2016 2015  
1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renteindtægter:  
Indestående i depotselskab 18 0 
Noterede obligationer fra danske udstedere 992 378 
I alt renteindtægter 1.010 378  

1. Renteudgifter:  
Andre renteudgifter 33 0 
I alt renteudgifter 33 0   

2. Kursgevinster og -tab: 
 

 
Obligationer: 

 
 

Noterede obl. fra danske udstedere 106 -230 
I alt kursgevinster og -tab, obligationer 106 -230  

 
Afledte finansielle instrumenter: 

 

Valutaterminsforretninger/futures 6.448 6.594
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 6.448 6.594

Handelsomkostninger: 
Bruttohandelsomkostninger 1 0
Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 1 0

I alt kursgevinster og -tab 6.553 6.364

 

 
2016 2016 2015 2015 

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 5 0 2
Løn til direktion 0 22 0 9
Løn til personale 0 170 0 104
Revisionshonorar til revisorer 0 11 0 5
Andre honorarer til revisorer 0 51 0 7
Husleje m.v. 0 15 0 7
Kontorhold m.v. 0 1 0 5
IT-omkostninger 0 162  0 73 
Markedsføringsomkostninger 3.105 55 1.369 30 
Gebyrer til depotselskab 112 3 50 1 
Andre omk. i forbindelse med formueplejen 962 61 1.290 28 
Øvrige omkostninger 56 173 0 104 
I alt opdelte adm. omkostninger 4.235 729 2.709 375
I alt adm. omkostninger 4.964 3.084

 
 

2016 2015 
i % i %

4. Finansielle instrumenter:
Børsnoterede finansielle instrumenter 51,18 42,72

 Andre aktiver/anden gæld 48,82 57,28
I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2016 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 

 
2016 2016 2015 2015 

1.000 kr. 1.000 kr.
Antal Formue- Antal Formue-

andele værdi andele værdi

5. Investorernes formue: 

Investorernes formue primo 2.287.472 277.301 1.320.472 157.182
Emissioner i året 2.058.000 249.469 967.000 116.416
Indløsninger i året -360.000 -43.828 0 0
Netto emissionstillæg 35 45
Netto indløsningsfradrag 44 0
Overførsel af periodens resultat 2.566 3.658

 
I alt investorernes formue 3.985.472 485.587 2.287.472 277.301   
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Noter 
 

2016 2015   
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 2016 afgivet pant i følgende aktiver:
 

   
 

Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:
 

 
Indestående hos Jyske Bank

 
235.967 158.812 

Heraf er pantsat: 
 

181.835 54.291   
 

Andre aktiver 
 

1.076 49
 Heraf er pantsat:  0 0   
 

Pantsat i alt: 
 

54.290 54.291   
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Noter 

Største beholdninger 

Valutakonto DKK 37,45% 

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

20,33% 

Sikkerhedskonto DKK 11,18% 

2% LR Realkredit A/S 01.01.2019 5,89% 

0,01750% Danish Ship Finance AS 
01.01.2020 

5,28% 

 

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

 

A  Traditionelle obligationer 51,40%  

B  Kontant 48,60%  
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Noter 
Hoved- og nøgletal 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

 
 
Hovedtal: 
 

 

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 1.080 1.357 1.115 3.658 2.566

Antal andele 285.794 285.794 1.320.472 2.287.472 3.985.472

Investorernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

32.224 33.581 157.182 277.301 485.587

Indre værdi (kr. pr. andel) 112,75 117,50 119,03 121,23 121,84

Årets afkast (i %) p.a. 3,47 4,21 1,30 1,84 0,51

Administrationsomkostninger (i %) 1,32 1,78 1,25 1,33 0,96

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 1,32 1,26 0,99 0,90 0,88

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 1,53 1,99 1,44 1,47 0,99

ÅOP eksklusiv resultatbetinget honorar 1,53 1,47 1,18 1,04 0,91

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):  

- Køb - - 75.738 104.875 176.968

- Salg - - 1.357 59.975 47.001

- I alt - - 77.095 164.850 223.969

Omsætningshastighed - - 0,01 0,26 0,01

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomk. i alt 0 0 0 0 1

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

Sharpe ratio 0,06 0,42 2,52 1,89 2,99

Kurs ultimo året 112,74 117,53 118,87 121,23 121,80
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Fælles noter 

Anvendt regnskabspraksis 
 

GENERELT 
 
Årsrapporten for 2016 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. 

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 
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, 
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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. 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 
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 tilsva-
rende beløb omtalt under ”Anden gæld” pr. 
modpart pr. dag, betalingerne forfalder. 

Investorernes 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 danske UCITS 
samt branchestandarder fra Investeringsfondsbran-
chen. 

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 

 
Investorernes 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 

Væsentlig investorinformation. Det vil sige løbende 
omkostninger 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) 

 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. 
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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 æ
2

	 	
 

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.  

Investorernes 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 	
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Handelsomkostningerne er afhængige af handels-ku-
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 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 Portefølje er involveret i en 
række igangværende skattetvister. Tvisterne om-
handler såvel rejste krav af Kapitalforeningen Jyske 
Portefølje mod lokale skattemyndigheder som krav 
rejst mod Jyske Invest af lokale skattemyndigheder. 
Det er ledelsens vurdering, at tvisternes endelige ud-
fald ikke, udover det i regnskabet indarbejdede, vil få 
væsentlig indvirkning på de berørte afdelingers resul-
tat 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 FX Alpha KL

Noterede obligationer fra danske udstedere -534 640 106 -219 -11 -230

Valutaterminsforretninger/futures 6.448 0 6.448 6.594 0 6.594

5.914 640 6.554 6.375 -11 6.364

2016 2015
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Revisionshonorar 
 

 
 

 

Finanskalender for 2017  
Finanskalenderen for Kapitalforeningen Jyske Portefølje, administreret af forvalteren Jyske Invest Fund Management 
A/S, er for 2017 således: 
 
22.02.2017 Offentliggørelse af Årsrapport 2016 
23.03.2017 Ordinær generalforsamling for regnskabsåret 2016 
23.08.2017 Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2017 
 
Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på foreningens hjemmeside: jyskeinvest.dk 
 
 
 
 
 
 

 
  

2016 2015

1.000 kr. 1.000 kr.

Det samlede honorar for arbejdet i foreningen til 

revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 54                             12                             

Heraf udgjorde honoraret for andre ydelser 40                            4                               
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