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Ledelsesberetning for 2010
 

Året i overblik 
 

 

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier gav et afkast på 6,52%

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer gav et afkast på 16,30% 

 Jyske Invest Hedge Valuta gav et afkast på -3,80% 

 Foreningen har modtaget en stævning fra Foreningen af Investorer i Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Obligationer  

 Formuen er faldet med 44% fra 877 mio. kr. til 491 mio. kr.  

 Foreningen har ultimo 2010 tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI) 

 

Ledelsesberetningen er opdelt i tre afsnit: 

 Afkast og investering 

 Foreningens aktiviteter 

 Afdelingskommentarer 
 

Alle forkortelser af finansiel karakter er forklaret i oversigten på side 47. 
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Afkast og investering 
 

Afkast 
Bedst klarede Jyske Invest Hedge Markeds-
neutral – Obligationer sig med et afkast på 
16,30%. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Aktier gav et afkast på 6,52% og Jyske Invest 
Hedge Valuta gav et afkast på -3,80%. 

Der henvises i øvrigt til omtalen af markeds-
udvikling og afkast under de enkelte afdelinger. 

Markedsudviklingen i 2010 
Foreningens tre afdelinger er under indflydelse af 
tre vidt forskellige markedsforhold. Der henvises 
derfor til de specifikke markedskommentarer 
under afdelingskommentaren. 

Overskudsanvendelse 
Da foreningens afdelinger er akkumulerende, 
udbetales der ikke udbytte vedr. 2010. 

Forventninger til markederne i 
2011 
De tre afdelinger er under indflydelse af tre vidt 
forskellige markedsforhold. Der henvises derfor 
til de specifikke forventningsafsnit under 
afdelingskommentarerne. 

Risikofaktorer 
I forbindelse med investeringsforvaltnings-
selskabets pleje af foreningens midler er der 
såvel forretningsmæssige som finansielle risici, 
som de enkelte afdelinger kan påvirkes af. 

Beslutninger om investeringer er baseret på 
egne og rådgiveres forventninger til fremtiden og 
er dermed forbundet med usikkerhed. 
Investeringsforvaltningsselskabet har etableret 
interne kontrolprocedurer, der såvel løbende 
som periodisk følger op på konsekvensen af de 
valgte beslutninger.  

Dette sker bl.a. via et ledelsesinformations-
system, der følger udviklingen i de enkelte 
afdelingers afkast samt benchmark tæt og følger 
op på vedtagne budgetter for driftsomkostninger 
samt udvalgte nøgletal, således at en eventuel 
ændring i forhold til det forventede hurtigt 
synliggøres, og nye beslutninger kan træffes.  

Forretningsmæssige risici 
Forretningsmæssige risici styres ud fra fokus på 
sikkerhed og præcision.  

Investeringsforvaltningsselskabet er underlagt 
kontrol fra Finanstilsynet samt lovpligtig 
revision fra generalforsamlingsvalgte revisorer. 
Der er etableret kontrolprocedurer og 
forretningsgange, der skal reducere risici for fejl i 
den daglige drift, herunder procedurer og 
beredskabsplaner for it-driften.  

Investeringsforvaltningsselskabet er en viden-
baseret virksomhed. For at sikre, at den 
nødvendige viden altid er til rådighed, arbejdes 
der i team. I det enkelte team sker der løbende 
en videndeling om teamets arbejdsopgaver. Der 
er fra ledelsens side løbende stor 
opmærksomhed på at sikre, at de nødvendige 
ressourcer til enhver tid er til rådighed i form af 
kompetencer og værktøjer. 

Finansielle risici 
De finansielle risici styres ud fra lovgivningens 
krav om risikospredning, herunder adgangen til 
at anvende afledte finansielle instrumenter og 
de enkelte afdelingers investeringspolitikker. 

Som investor i foreningens afdelinger er det 
vigtigt at være opmærksom på risici på 
investeringsmarkederne. Alle typer investeringer 
er forbundet med en vis risiko. Investeringer vil 
medføre risici fra udviklingen på de finansielle 
markeder. Hertil kommer risici relateret til typen 
af værdipapirer, der investeres i. Risiciene er bl.a. 
politiske, økonomiske, kredit, valuta, marked, 
likviditet, regulatoriske, retlige samt ejer-
/kreditorrisici. Alle typer investeringer på de nye 
markeder er forbundet med særlige risici, der 
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ikke forekommer på de udviklede markeder. Dette 
gælder også, når udbyderen af et instrument har 
forretningssted eller driver størstedelen af sin 
virksomhed i et sådant land. For at fastholde 
afdelingernes risikoprofil er der fastlagt 
vejledende rammer for alle afdelinger. 

MOVE og VAMOS – investerings-
processerne i Jyske Invest 

I tider med store kursbevægelser på de 
finansielle markeder er det vigtigt at have en 
disciplineret investeringsproces og fokus på 
risikostyring.  

I Jyske Invest er udvælgelsen af aktier funderet i 
investeringsprocessen VAMOS, som kombinerer 
en kvantitativ proces med kvalitativ udvælgelse 
af de enkelte aktier. I 2009 lancerede Jyske 
Invest investeringsprocessen MOVE, som 
anvendes på obligationsafdelingerne. Både MOVE 
og VAMOS kombinerer værdi og momentum i 
markederne og udleder signaler herfra. 

Signalerne evalueres efterfølgende af vores 
erfarne porteføljeforvaltere med udgangspunkt i 
vores teamtankegang. Men hvor VAMOS kommer 
med konkrete anbefalinger på aktieniveau, er 
formålet med MOVE at fastlægge den over-
ordnede investeringsstrategi, hvorefter de 
enkelte obligationer udvælges af vores porte-
føljeforvaltere inden for den overordnede 
investeringsstrategi. På valutaområdet er der 
også en disciplineret strategi, hvor der ved hver 
handels indgåelse er defineret et konkret niveau, 
hvor tab eller gevinst realiseres, så afdelingen 
ikke eksponeres mod markant kursfald. Man kan 
fordybe sig yderligere i vores investerings-
processer på www.jyskeinvest.dk. 

Risikostyring indgår også som en central del af 
vores investeringsproces. Overordnet sikrer 
bestyrelsen og ledelsen i Jyske Invest, at vare-
deklarationen overholdes. Ledelsen følger ud-
viklingen på daglig basis og kan justere risikoen i 
vores investeringsprocesser, så der handles, hvis 
investeringsprocessen kommer i modvind. 

Som led i den daglige porteføljestyring stræber vi 
mod at skille afkast og risiko ad, så vi alt andet 
lige kender de faktorer, vi er eksponeret mod og 
kan konkretisere, hvor vores afkast kommer fra. 
Risikostyring er dermed en integreret del af 
hverdagen i Jyske Invest og et betydeligt fokus-
område for ledelsen. 
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Foreningens 

aktiviteter  
Værdigrundlag 
Jyske Invest er på mange måder en anderledes 
investeringsforening. Vi går gerne vores egne 
veje for at optimere investorernes afkast. Vores 
vision er at levere investeringsløsninger, som 
investorer og samarbejdspartnere oplever som 
nemme, aktive, individuelle og innovative. For os 
er disciplin og samarbejde nøgleord, når vi skal 
finde de gode investeringer. 

Aktiv forvaltning gør en forskel 
Vi tror på, at kombinationen af aktiv forvaltning 
af vores porteføljer, et stærkt teamsamarbejde 
mellem vores porteføljemanagere og en 
disciplineret udvælgelsesproces giver de bedste 
resultater for vores investorer. Derfor har vi 
udviklet vores egne unikke investerings-
processer, som bygger på en kvantitativ 
udvælgelse af interessante investerings-
muligheder og en kvalitativ analyse, hvor 
porteføljemanagerne bruger deres viden og 
erfaring til at vælge de bedste af de gode 
investeringer. 

Tre afdelinger 
Vi tilbyder tre forskellige investeringsmuligheder 
henholdsvis dækkende aktivklasserne aktier, 
obligationer og valuta. 

Væsentlige begivenheder i 2010 
Året har været præget af disse væsentlige 
begivenheder dels i Jyske Invests umiddelbare 
omverden og dels hos os selv.  

1. Retssag  
2. Udvikling i antallet af investorer 
3. Jyskeinvest.tv 
 

1: Retssag 
Som omtalt i årsrapporten 2009 og halvårs-
rapporten for 2010 har Foreningen af Investorer 
i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Obligationer (Investorforeningen) meddelt 

Hedgeforeningen Jyske Invest, at Investor-
foreningen har til hensigt at indgive stævning 
mod Hedgeforeningen Jyske Invest med påstand 
om, at hedgeforeningen skal anerkende, at 
markedsføringsmaterialet, der blev anvendt i 
forbindelse med salg af andele i hedge-
foreningens afdeling Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Obligationer, var ansvars-
pådragende. 

Foreningen modtog stævningen den 26. 
november. Der er i stævningen tale om et 
anerkendelsessøgsmål, hvilket betyder, at der 
ikke i stævningen rejses et økonomisk krav mod 
foreningen.  

Investorforeningen har i stedet rejst et 
erstatningssøgsmål mod Jyske Bank A/S som 
følge af rådgivningsansvar i forbindelse med 
bankens salg af Jyske Invest Hedge Markeds-
neutral – Obligationer.  

Med stævningen går sagen om Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Obligationer ind i en ny 
fase, hvor det først skal afgøres, om sagen kan 
føres som gruppesøgsmål. 

Der er indgået procesaftale med Investor-
foreningen, der indebærer, at Investorforeningen 
ikke vil kræve erstatning eller anden form for 
økonomisk kompensation af Hedgeforeningen 
Jyske Invest, men alene vil kræve, at Hedge-
foreningen anerkender, at markedsførings-
materialet har været mangelfuldt i ansvars-
pådragende grad. Hedgeforeningens risiko i 
forbindelse med sagen vil derfor være begrænset 
til sagsomkostninger. Skulle den situation opstå, 
at Investorforeningen ikke kan forfølge og opret-
holde et krav om økonomisk kompensation mod 
Jyske Bank A/S, kan procesaftalen opsiges af 
Investorforeningen. Hedgeforeningens 
bestyrelse har derfor besluttet, at sagsanlægget 
fortsat ikke giver anledning til at foretage 
hensættelser i regnskabet. 

Vi beklager, at nogle af vores investorer har 
mistet penge i et produkt, der led store tab på 
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grund af finanskrisen. Men det er stadig vores 
holdning, at det salgsmateriale, som blev ud-
viklet i forbindelse med lanceringen af produktet, 
fuldt ud levede op til de gældende regler.  

Det er derfor fortsat Hedgeforeningen Jyske 
Invests og foreningens advokaters vurdering, at 
der ikke er grundlag for et sådant anerkendelses-
søgsmål. 

2: Udvikling i antallet af investorer 
Antallet af investorer er i 2010 faldet fra 14.174 
investorer til 11.639 navnenoterede investorer.  

3: Jyskeinvest.tv 
Som de første i Danmark lancerede vi jyske-
invest.tv i slutningen af april. Det nye site 
indeholder bl.a. månedskommentarer, 
kommentarer til udvikling i markedet, som kan 
have indflydelse på afdelingerne samt indslag, 
der profilerer vores produkter og Jyske Invest 
som virksomhed. Endelig indeholder sitet 
profilfilm og film om investeringsstrategierne. 

Formueforhold 
Formuen i Hedgeforeningen Jyske Invest er 
faldet med 44% fra 877 mio. kr. til 491 mio. kr. 
ved årets udgang. Faldet i formuen er sammen-
sat af nettoindløsning på 436 mio. kr. samt årets 
nettoresultat på 50 mio. kr.  

Indløsningen på 436 mio. kr. kommer i for-
længelse af nettoindløsning på 492 mio. kr. året 
før. Dette er ikke tilfredsstillende set i lyset af 
markedsforholdene. Indløsningen er hoved-
sageligt sket i afdeling Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Aktier.  

Væsentlige begivenheder efter 
årets udløb 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke ind-
truffet begivenheder, som væsentligt vil kunne 
påvirke foreningens økonomiske stilling. 

Bestyrelse og ledelse 
På foreningens ordinære generalforsamling den 

18. marts 2010 var bestyrelsesmedlem, direktør 
Steen Konradsen, på valg i henhold til 
foreningens vedtægter. 

Bestyrelsen havde foreslået genvalg, og direktør 
Steen Konradsen blev enstemmigt genvalgt som 
medlem af foreningens bestyrelse, hvorefter 
bestyrelsen herudover består af professor, dr. 
oecon. Svend Hylleberg, direktør Henrik Braüner 
og direktør Bent Knudsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter general-
forsamlingen med professor, dr. oecon. Svend 
Hylleberg som formand. 

Der er afholdt otte bestyrelsesmøder i løbet af 
2010. 

Fakta om bestyrelsen 

 
 
Medlem 

 
 
Alder 

 
Indtræd-
elsesår 

 
Genvalgs
-år 

På valg 
senest i 
år 

Svend 
Hylleberg 

66 år 2006 2009 2013 

Bent 
Knudsen 

68 år 2006 2008 2012 

Henrik 
Braüner 

69 år 2006 2007 2011 

Steen 
Konradsen 

63 år 2006 2010 2014 

 

Foreningens bestyrelse består af de samme 
personer, som udgør bestyrelserne i de øvrige 
foreninger administreret af foreningens 
investeringsforvaltningsselskab Jyske Invest 
Fund Management A/S. 

Det samlede honorar udbetales i Jyske Invest 
Fund Management A/S og fordeles på de 
administrerede foreninger i forhold til deres 
andel af den samlede administrerede formue. 

Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 
2010 udgjorde 22 tkr. Den enkelte afdelings 
andel heri fremgår af noterne til regnskaberne for 
de enkelte afdelinger. 
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Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen 
forventes i 2011 at blive i niveauet ca. 12 tkr. 

Ændringen skyldes dels, at formuefordelingen 
mellem de administrerede foreninger med 
samme bestyrelsessammensætning kan ændres 
fra år til år, hvorved den enkelte forenings andel 
af det samlede bestyrelseshonorar påvirkes, dels 
at der i 2010 er udbetalt et engangshonorar til 
bestyrelsen som følge af en ekstraordinært stor 
arbejdsindsats det seneste år. 

Direktionens samlede aflønning for arbejdet i 
foreningen i 2010 udgjorde tkr. 43.  

Om bestyrelsesmedlemmer i foreningen og 
direktion i foreningens administrationsselskab, 
Jyske Invest Fund Management A/S, er følgende 
ledelseshverv i andre danske aktieselskaber 
oplyst: 

Svend Hylleberg, Professor, dr. oecon, formand 

 Ingen andre ledelseshverv 

 

Henrik Braüner, direktør 

Bestyrelsesmedlem i: 

 Metafix A/S, formand 

 Vibocold Bruno Simonsen A/S, formand 

 Henrik Braüner A/S 

 

Bent Knudsen, direktør 

Bestyrelsesmedlem i: 

 BRK Silkeborg A/S samt tilsluttede 

selskaber, formand 

 

Steen Konradsen, direktør 

Bestyrelsesmedlem i: 

 Arepa A/S, formand 

 Arepa Firenew A/S 

 Dansk Fundamental Metrologi A/S, 

formand 

 Silkeborg Udviklings Selskab A/S 

 Trivselsgruppen A/S 

 

Direktion 

Jyske Invest Fund Management A/S 

Hans Jørgen Larsen 

 Ingen andre ledelseshverv 

 

Revisionsudvalg 
I medfør af Bekendtgørelse om revisionsudvalg i 
virksomheder samt koncerner, der er underlagt 
tilsyn af Finanstilsynet, etablerede bestyrelsen i 
2009 et revisionsudvalg.  

Revisionsudvalgets funktion udøves af 
foreningens bestyrelse i sin helhed. 

 Formand for revisionsudvalget er professor, dr. 
oecon Svend Hylleberg, der samtidig er det 
uafhængige bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsens vurdering af det uafhængige 
bestyrelsesmedlems kvalifikationer er sket på 
grundlag af Svend Hyllebergs funktion med det 
samlede ansvar for økonomien, først som 
institutleder ved Institut for Økonomi ved 
Aarhus Universitet, senere som dekan for Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet samme sted.  

Svend Hylleberg har herigennem opnået erfaring 
med overvågning af regnskabsaflæggelse og 
revision af regnskaber, samt generel risiko-
styring.  

Der udbetales ikke særskilt honorar til med-
lemmer af revisionsudvalget for udvalgets 
arbejde. 
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Væsentlige aftaler 
Foreningen har indgået følgende væsentlige 
aftaler: 

Der er indgået administrationsaftale med 
investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest 
Fund Management A/S, som varetager alle 
opgaver vedrørende investering og 
administration for foreningen.  

Der er indgået depotselskabsaftale med Jyske 
Bank A/S, som dermed varetager tilsynsrollen, 
jf. Lov om investeringsforeninger og special-
foreninger samt andre kollektive investerings-
ordninger m.v. Endvidere er Jyske Bank A/S 
opbevaringssted for foreningens værdipapirer og 
likvide midler. 

Der er indgået aftale om investeringsrådgivning 
med Jyske Bank A/S vedrørende rådgivning om 
overordnede porteføljestrategier i alle 
afdelinger. Aftalen indebærer, at Jyske Bank 
giver anbefaling om porteføljesammen-
sætninger, og investeringsforvaltningsselskabet 
tager derefter stilling til, om de skal føres ud i 
livet. 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S ved-
rørende vilkår for handel med værdipapirer og 
valuta. 

Der er indgået aftaler med Jyske Bank A/S 
vedrørende betaling af tegningsprovision ved 
emission i foreningen og løbende formidlings-
provision af foreningens formue.  

Endvidere er der indgået aftale med Jyske Bank 
A/S om support til varetagelse af foreningens 
markedsføring og produktudvikling.  

Endelig er der indgået aftale med Jyske Bank A/S 
– Jyske Markets – om prisstillelse i foreningens 
beviser dels internt i Jyske Bank A/S, dels på IFX 
InvesteringsForeningsBørsen for foreningens 
børsnoterede afdeling Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Aktier. 

Fund Governance 
Foreningen efterlever Fund Governance-
anbefalingerne fra InvesteringsForeningsRådet. 
Fund Governance betyder god foreningsledelse 
og svarer til corporate governance for selskaber. 
Herved forstås en samlet fremstilling af de regler 
og holdninger, som den overordnede ledelse af 
foreningen, herunder strukturer og processer, 
praktiseres efter i foreningen.  

Foreningens samlede Fund Governance-politik 
kan ses på foreningens hjemmeside, 
www.jyskeinvest.dk. 

Samfundsansvar 
Foreningen ser det som sit primære ansvar at 
optimere investorernes afkast. Foreningen tager 
samfundsansvar i forbindelse med investeringer, 
hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god 
selskabsledelse (ESG) indgår i investerings-
beslutningerne.  
 
Foreningen har ultimo 2010 tilsluttet sig 
Principles for Responsible Investment (PRI). PRI 
er et globalt initiativ til fremme af ansvarlige 
investeringer, etableret af en række af verdens 
største investorer i samarbejde med FN. Derfor 
bliver det ofte refereret til som UN PRI.  
 
PRI er baseret på en overordnet erklæring og seks 
principper (se særskilt afsnit om erklæringen og 
de seks principper). 
 
Jyske Invest har en aftale med en ekstern 
rådgiver, hvorfra Jyske Invest to gange årligt 
modtager en screeningrapport over selskaber 
med alvorlige overskridelser af internationale 
normer eller konventioner. 
 
For at kunne vurdere rapporterne fra den 
eksterne rådgiver, beslutte bidraget til sam-
arbejdet med andre investorer om aktivt ejerskab 
samt agere i situationer med ESG-udfordringer 
har Jyske Invest etableret et internt forum, som 
hurtigt kan træde sammen og afgøre, hvordan 
Jyske Invest forholder sig til den enkelte 
investering eller det enkelte selskab. 
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Jyske Invest samarbejder med andre investorer 
om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber 
med ESG-udfordringer. 
 
Ansvarlighed i valget af investeringer er en meget 
kompliceret sag. Der er langt fra enighed om, 
hvad der er ansvarlig investering. Investorer, 
myndigheder, medier, politikere og interesse-
organisationer har forskellige opfattelser heraf. 
Jyske Invest vil ikke lade sig binde af bestemte 
konventioner eller internationale chartre. Jyske 
Invest ønsker selv at vurdere, hvilke selskaber og 
brancher det er samfundsmæssigt ansvarligt at 
investere i. 
 
Erklæringen og de seks principper for 
ansvarlige investeringer i PRI 
Som institutionelle investorer har vi pligt til at 
handle i vores begunstigedes langsigtede 
interesse. I den rolle, vi er blevet betroet, mener 
vi, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer kan påvirke investeringsporteføljers 
resultat (i varierende grad på tværs af selskaber, 
sektorer, regioner, typer af aktiver og over tid). Vi 
anerkender også, at anvendelse af disse 
principper kan medvirke til, at investorer i højere 
grad handler i overensstemmelse med bredere 
samfundsmæssige interesser. I det omfang det 
er foreneligt med det ansvar, vi er blevet betroet, 
forpligter vi os derfor til følgende: 
 

1. Vi vil indarbejde miljø, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer*) 
i investeringsanalyser 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 
vedrørende ESG-faktorer fra de 
virksomheder, vi investerer 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 
aktiviteter og de fremskridt, vi gør i 
forhold til implementeringen af 
principperne. 

 
* ESG er en forkortelse af ”Environmental, Social 
and Governance” (dvs. miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige hensyn). Forkortelsen ESG 
anvendes typisk både på dansk og på engelsk. 
Information, som relaterer sig til foreningens 
arbejde med samfundsansvar, kan ses på 
foreningens hjemmeside, www.jyskeinvest.dk.  
 

Certificering 
Foreningen blev i 2006 GIPS-certificeret. GIPS 
står for Global Investment Performance 
Standards. Certificeringen betyder, at 
rapporteringen af afkast og nøgletal følger 
internationale standarder for rapportering. 
Standarderne er udviklet for at sikre investorer 
over hele verden en sammenlignelig og korrekt 
information om deres investering. Certificator 
foretager årligt en kontrol af at foreningen 
løbende lever op til GIPS-standarderne. 
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Afdelingskommentarer 
Jyske Invest 

Hedge Markedsneutral – Aktier 

Afdelingens profil 
Målet for afdelingen er at skabe et positivt, absolut 
afkast på mindst 6% om året efter omkostninger uanset 
aktiemarkedets generelle udvikling. Midlerne investeres 
på en sådan måde, at der er tale om en middel 
risikoprofil. 
 
Afdelingen er markedsneutral, hvilket vil sige, at 
afdelingen værdimæssigt matcher lange aktie-
positioner med korte positioner i aktier eller aktieindeks. 
Ved en lang position kan der opnås gevinst på 
traditionel vis ved stigning i aktiekursen, hvor der 
omvendt kan opnås gevinst på en kort position ved fald i 
aktiekursen eller indekset. Afdelingen balancerer sine 
lange og korte investeringer inden for de ti overordnede 
MSCI-sektorer.  
 
For at øge potentialet for afkast kan den indskudte 
kapital suppleres med lånte midler dvs. gearing. 
Risikoen er dog samlet set mindre end normalt for 
aktiemarkedet. 

 
Den anbefalede investeringshorisont er mindst tre år. 

Afkast i 2010 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Aktier 
Afdelingen gav et afkast på 6,52% i 2010. Hvilket 
betyder, at afdelingen levede op til målsætningen om 
mindst 6% i årligt afkast efter omkostninger.  
 
Første halvår blev blandet. P å den ene side havde 
aktiemarkederne fokus på gældsproblemer og 
uensartede økonomiske nøgletal. På den anden side 
førte især USA en ekspansiv politik. I andet halvår var 
optimismen på aktiemarkedet mere entydig. 
Markederne blev løftet af bedre økonomiske nøgletal og 
den amerikanske centralbanks stærke fokus på at sikre 
væksten. Hertil kom en række gode regnskaber. 
 
Afkastet i 2010 blev bl.a. realiseret via en række gode 
aktievalg inden for bilsektoren. Eksempler herpå er 
BMW, Autozone og Kia. Overordnet set har det været 
meget gunstigt, at afdelingen har investeret på de nye 
markeder finansieret ved kortsalg i Japan. På den 
negative side kan fremhæves selskaber, som trak ned i 
afkastet pga. relationer til den europæiske gældskrise. 
Eksempler herpå er Banco Santander og BNP Paribas. 

 
Det skal påpeges, at afdelingens afkast er uafhængigt 
af retningen på aktiemarkedet. Afdelingens afkast 
afhænger alene af, hvorvidt vores investeringsproces 
virker. 2010 var et godt år for vores investerings-
processen. 
 
I første halvår af 2010 var der stor fokus på gælds-
problemer og uensartede økonomiske nøgletal, hvilket 
medførte høje kursudsving. Vi har på denne baggrund 
valgt at fastholde et lavt niveau med hensyn til risikoen - 
målt ved det statistiske mål standardafvigelsen. 
Risikoen er således på et historisk lavt niveau for 
afdelingen (forventet standardafvigelse på ca. 4%). 
 
Bemærk, at tidligere afkast ikke er retningsgivende for 
fremtidige afkast. 

Forventninger til 2011 for Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Aktier 
Vi forventer, at udviklingen i USA, og specielt på det 
amerikanske bolig- og arbejdsmarked, bliver afgørende 
for væksten i 2011 – og dermed også for stemningen på 
aktiemarkederne. Vi forventer ligeledes, at den 
amerikanske centralbank kommer til at spille en nøgle-
rolle. Doseringen af den amerikanske pengepolitik vil 
have stor bevågenhed. Derudover forventer vi stor fokus 
på, hvorvidt det lykkes den kinesiske centralregering at 
tøjle væksten og udviklingen på ejendomsmarkedet, 
uden at gribe for hårdt ind.  
 
Vi anser verdens aktiemarkeder for at være fair pris-
fastsatte. Udsigten til yderligere indtjeningsvækst i 
2011 og en lav finansieringsrente for virksomhederne 
giver godt potentiale på aktiemarkederne – også selvom 
de nævnte balancegange giver udsigt til større udsving 
end tidligere.  
 
Økonomiske ubalancer kan komme til at spille en 
negativ rolle for aktiemarkederne i 2011. I USA er 
forsøget på at skabe vækst sket på bekostning af 
voksende gælds- og underskudsproblemer. En række 
europæiske landes stramning af de offentlige budgetter 
giver risiko for et økonomisk tilbagefald. På de nye 
markeder kan den høje vækst skabe bekymring for 
overophedning, aktivbobler og inflation. Specielt bolig-
markedet i Kina udgør en potentiel risiko.  
Afdelingen vil løbende bestå af omkring 100 lange 
positioner afdækket via solgte futures på aktieindeks 
eller korte positioner i enkeltaktier, som er sammensat 
på en balanceret måde. Dermed bliver afkastet 
uafhængigt af, om aktiemarkedet generelt stiger eller 
falder. Afdelingen er således neutral på de ti hoved-
sektorer, men inden for undersektorerne har vi 
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forskellige eksponeringer, der udgør en risiko for 
afdelingen.  

Risikofaktorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 

Aktier 

Generelt 
Det er afdelingens risikopolitik at begrænse den risiko, 
der er knyttet til aktiemarkedets generelle risiko 
gennem en markedsneutral investeringsstrategi. 
Midlerne skal investeres på en sådan måde, at risiko-
profilen afspejler en middel risiko. Risikoen for 
afdelingen vil typisk være lavere end den risiko, der er 
forbundet med det globale aktiemarked, målt ved 
afkastets standardafvigelse.  

Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompetencerne 
hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke managerne 
kan identificere lange positioner, som kursmæssigt 
overgår udviklingen for de korte positioner, vil 
investorerne lide tab. Processen med at udvælge 
selskaber er derfor den væsentligste risikofaktor.  

Papirspecifik risiko 
Afdelingen påtager sig papirspecifikke risici gennem de 
lange positioner, hvor uventede negative ændringer i en 
virksomheds økonomiske forhold kan give afdelingen 
tab, der svarer til købesummen for den pågældende 
investering. De papirspecifikke risici får øget betydning 
for de korte positioner, fordi der teoretisk eksisterer en 
risiko for uendelig tab på en kort position. Der er således 
en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. 
Medlemmerne kan ikke tabe mere end deres indskud i 
afdelingen. 
 
For at mindske de papirspecifikke risici spredes 
investeringerne ud over flere aktier. Ud fra afdelingens 
definerede risikorammer må investeringen i et enkelt 
selskab højst udgøre 10% af formuen. 

Risiko ved låntagning (gearing) 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvilket 
øger udsvingene i afkastet og dermed også risikoen. 
Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gearing. 

Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen indgår en aftale om aktieswap eller 
andre finansielle kontrakter, ligesom der er en 
modpartsrisiko over for prime broker (specialiseret 
børsmægler), hvis afdelingen har et tilgodehavende. Der 

er opstillet en øvre grænse for den samlede modparts-
risiko i forbindelse med aktieswaps.  

Valutarisiko 
Afdelingen investerer i udenlandske aktiver. Det 
medfører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget kan 
påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de 
rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen (se 
under afsnittet Generelt om risikorammer). 

Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering ikke 
kan afvikles i rette mængde inden for en given periode. 
Afdelingen vil fortrinsvis investere i likvide papirer, og 
risikorammerne indeholder en øvre grænse for 
porteføljens samlede likviditetsrisiko.  

Renterisiko 
Afdelingen har ingen ramme for renterisikoen, da vi 
vurderer, at denne risiko er beskeden. Afdelingen har en 
beskeden renterisiko på kontantformuen, som ikke er 
dækket af.  

Operationel risiko 
Bestyrelsen opstiller heller ikke rammer for den 
operationelle risiko, som vi vurderer er begrænset. 
Vurderingen er foretaget ud fra investerings-
forvaltningsselskabets forretningsgange, kontrol-
procedurer, datasikkerhed og ud fra investerings-
forvaltningsselskabets nød- og beredskabsplaner for 
fysiske forhold og forsyninger, it-udstyr, centrale 
styrings- og backupsystemer og ud fra selskabets aftaler 
med eksterne partnere.  

Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet korte 
positioner etableres gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske 
dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.  

Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregninger 
og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske risiko 
kan afvige fra den forventede risiko, da den forventede 
risiko er historisk betinget. Desuden afhænger de 
statistiske beregninger af estimationsmetode og 
observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger 
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 organisatorisk 
enhed, som ikke er involveret i investeringsprocessen.  
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 31.12.2010 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 
Nedenstående tabel viser nedre- og øvre risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2010 

Parameter 

 

Nedre 

ramme 

   Risiko pr.   

  31.12.2010 

Øvre 

ramme 

Positions- og markedsrisiko     

Nettoeksponering i % af formuen, (1) -50%  1,36% 50% 

Kvadreret korrelationskoefficient (vs. MSCI World), (2) 0  0,001 0,50 

Beta (vs. MSCI World), (3) -0,50  0,007 0,50 

Udsving i afkast (4)     

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt 3%  4,03% 15% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt 5%  6,98% 26% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt 7%  9,01% 34% 

Koncentrationsrisiko (5)     

Numerisk nettoeksponering mod enkeltaktie i % af Formuen 0%  1,76% 10% 

Valutarisiko (6)     

EUR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,61% 20% 

GBP nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,79% 20% 

JPY nettoeksponering i % af formuen -20%  0,95% 20% 

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

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

USD nettoeksponering i % af formuen -20%  2,57% 20% 

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

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

CHF nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,25% 20% 

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

CAD nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,28% 20% 

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

TWD nettoeksponering i % af formuen -20%  1,32% 20% 

BRL nettoeksponering i % af formuen -20%  2,71% 20% 

INR nettoeksponering i % af formuen -20%  1,10% 20% 

ILS nettoeksponering i % af formuen -20%  0,82% 20% 

KRW nettoeksponering i % af formuen -20%  3,52% 20% 

MYR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,88% 20% 

PLN nettoeksponering i % af formuen -20%  0,86% 20% 

     

Sektorrisiko (7)     

Consumer Discretionary nettoeksponering i % af formuen -20%  3,13% 20% 

Consumer Staples nettoeksponering i % af formuen -20%  0,10% 20% 

Energy nettoeksponering i % af formuen -20%  1,20% 20% 

Financials nettoeksponering i % af formuen -20%  0,53% 20% 

Health Care nettoeksponering i % af formuen -20%  -3,77% 20% 

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

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

Materials nettoeksponering i % af formuen -20%  3,51% 20% 

Telecomunication Services nettoeksponering i % af formuen -20%  -1,67% 20% 

Utilities nettoeksponering i % af formuen -20%  -2,19% 20% 

Gearingsrisiko     

Markedsværdi af samlede lange aktiepositioner i % af formuen (8) 50%  101,0% 300% 

Markedsværdi af samlede korte aktiepositioner i % af formuen (9) 50%  99,6% 300% 

Bruttoeksponering (10) 100%  288,2% 1500% 

Likviditetsrisiko (11)     

Likviditet i porteføljens lange aktiepositioner (dage)  0  0,047 7  

Likviditet i porteføljens korte aktiepositioner (dage) 0  0,000 7 

Modpartsrisiko (12)     

Positiv markedsværdi af OTC-instrumenter i % af formuen 0%  0,0% 50% 
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Noteforklaring 

Risikorammerne må afviges i forbindelse med en samlet daglig 

emission eller indløsning på mere end 10% af formuen. 

(1) Nettoeksponering beregnes som markedsværdien af lange 

aktiepositioner, fratrukket den numeriske markedsværdi af korte 

aktiepositioner. Opgørelsen medregner eksponeringer opnået 

gennem finansielle instrumenter. Likvide midler – herunder 

valuta – regnes ikke med i opgørelsen. En nettoeksponering 

omkring 0 afspejler et værdimæssigt balanceret forhold mellem 

korte og lange aktierelaterede positioner. 

 

(2) Den kvadrerede korrelationskoefficient angiver graden af 

sammenhæng mellem afdelingens afkast og afkastet fra MSCI 

World, som er et indeks for verdens etablerede aktiemarkeder. 

Den kvadrerede korrelationskoefficient kan antage værdier 

mellem 0 og 1, hvor en værdi på 0 tages som udtryk for, at 

afkastene er uafhængige af hinanden. Uafhængighed mellem 

aktivers afkast gør det muligt at sprede risikoen. 

 

(3) Beta angiver følsomheden i afdelingens afkast ved udsving i 

aktiemarkedets afkast målt ved MSCI World. En beta på 1 

indikerer, at afdelingens afkast følger aktiemarkedets afkast tæt. 

En beta på 0 indikerer, at afdelingens afkast er uafhængigt af 

aktiemarkedets udsving i afkast.  

 

(4) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. Ved en 

lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders afkast tæt på 

det gennemsnitlige afkast for samtlige delperioder. Ved en høj 

standardafvigelse varierer afkastet meget omkring gennem-

snittet. Hvis afkastet er normalfordelt, er standard-afvigelsen 

defineret således, at sandsynligheden for, at afkastet i en periode 

ligger inden for ±1 standardafvigelse omkring gennemsnittet, er 

ca. 68%, mens sandsynligheden for at afkastet ligger inden for ±2 

standardafvigelser omkring gennemsnittet, er ca. 95%. 

Aktiemarkedets afkast har en årlig standardafvigelse på ca. 18%, 

mens afkastet fra traditionelle obligationsinvesteringer har en 

standardafvigelse på ca. 4% på 1 års sigt. Hedgeforeningen 

forventer et gennemsnitligt afkast på 6% om året, hvorfor en 

standardafvigelse på eksempelvis 10% vil betyde, at det årlige 

afkast i 95% af alle år vil ligge mellem -14% og 26%. Standard-

afvigelsen 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 opgjort p.a.  

(5) Nettoeksponering mod en enkeltaktie beregnes for hver aktie 

som markedsværdien af lange aktiepositioner, fratrukket den 

numeriske markedsværdi af korte aktiepositioner. Opgørelsen 

medregner eksponeringer, opnået gennem finansielle 

instrumenter. Enhver nettoeksponering mod en enkeltaktie må 

numerisk maksimalt udgøre 10% af formuen, for at sikre at 

risikoen spredes. 

(6) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver enkelt 

valuta ved at fratrække den numeriske markedsværdi af korte 

aktiepositioner fra markedsværdien af de lange aktiepositioner ± 

urealiseret gevinst/tab på swaps og futures ± likvider/-

kontantlån ± urealiseret gevinst/tab på valutatermins-

forretninger. Grænserne for den valutamæssige nettoeksponering 

gælder for alle valutaer, undtagen danske kroner.    

 

(7) Den sektormæssige nettoeksponering beregnes for hver enkelt 

sektor ved at fratrække den numeriske markedsværdi af korte 

aktiepositioner fra markedsværdien af de lange aktiepositioner, 

hvor sektoreksponeringen fra finansielle instrumenter regnes 

med. Der opereres med de 10 overordnede MSCI/GICS sektorer. 

 

(8) Ved en lang aktieposition forstås en position, der giver gevinst 

ved en kursstigning for den pågældende aktie, aktieinstrument 

(herunder swap) eller aktieindeks.  

 

(9) Ved en kort aktieposition forstås en position, der giver gevinst 

ved et kursfald for den pågældende aktie, aktieinstrument (fx 

swap) eller aktieindeks. Bemærk, at opgørelsen af markedsværdi 

er numerisk.  

 

(10) Bruttoeksponering defineres som samlede nettopositioner i 

procent af formuen. Ved samlede nettopositioner forstås summen 

af 1) Kursværdien af de samlede lange nettopositioner i værdi-

papirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller 

indeks, 2) Likvide midler og 3) Den numeriske kursværdi af de 

samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkeds-

instrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. 

 

(11) Likviditeten i porteføljens lange og korte aktiepositioner 

defineres som en vægtet gennemsnitlig likviditet af 

aktiepositionerne, hvor der med likviditet for en enkelt position 

forstås antal aktier i porteføljen (målt numerisk), divideret med 

medianen af de sidste 22 børsdages handelsvolumen for det 

pågældende selskab.  

 

(12) Modpartsrisikoen (relateret til aktie-swap) beregnes som den 

positive markedsværdi af OTC-instrumenter inklusiv fremtidige 

tilgodehavender. I en netting-aftale kan negative markedsværdier 

modregnes i positive markedsværdier for samme modpart. 
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Jyske Invest 

Hedge Markedsneutral – Obligationer 

Afdelingens profil 
Investeringsstrategien er aktuelt kendetegnet ved 
lånefinansieret køb af primært variabelt forrentede 
danske obligationer. Disse obligationer har lav rente-
risiko. Renterisikoen kan afdækkes ved salg af 
statsobligationer eller ved at matche restløbetiden/ 
varigheden på afdelingens aktiver og passiver.  
 
Målsætningen er et årligt afkast, der svarer til 

Nationalbankens udlånsrente plus 3% – dvs. 4,05% i 

2010 efter omkostninger. Midlerne investeres på en 
sådan måde, at der er tale om en middel risikoprofil. Der 
henvises til afsnittet om risikofaktorer og afdelingens 
prospekt for en nærmere gennemgang af afdelingens 
risikoprofil og risikofaktorer. 
 
Afkastet i denne afdeling fremkommer som forskellen 
mellem totalafkastet på de købte obligationer og 
belåningsrenten. Afkastpotentialet øges ved anvendelse 
af gearing, jf. afdelingens risikorammer. Ved udgangen 
af 2010 var den aktuelle portefølje gearet ca. ni gange 
egenkapitalen.  
 
Gearing medfører en øget risiko. I perioder, hvor afkastet 
på de købte obligationer er lavere end belåningsrenten, 
vil værdien af afdelingen falde, hvorimod værdien øges, 
når afkastet af de købte obligationer overstiger 
belåningsrenten. At der anvendes gearing indebærer en 
risiko for, at afdelingen kan gå konkurs, men som 
investor kan man aldrig tabe mere end sit indskud.  
 
Investeringsstrategien kan blive negativt påvirket af 
blandt andet: 
 

 Globale kreditkriser eller andre former for 
unormale markedsforhold  

 Kraftig reduktion i obligationernes likviditet  

 Tab, som opstår, hvis et dansk realkredit-
institut eller anden udbyder går konkurs  

 Udvidelse i merrenten på danske realkredit-
obligationer mod statsobligationer  

 Uro på pengemarkedet i Danmark 
 
Der gennemføres daglige stresstests baseret på bl.a. 
den kriseramte periode i september/oktober 2008, hvor 
denne afdeling var mest udfordret. Samlet vurderer vi, 
at afdelingens aktuelle risikoprofil er forenelig med den 
opstillede varedeklaration. 
 

Denne afdeling bør ikke lægges til grund for belåning, og 
investor bør have en investeringshorisont på minimum 
tre år. Endvidere bør afdelingen kun være et uvæsentligt 
supplement til øvrige investeringer i obligationer og 
aktier. Investor bør søge rådgivning om investering og 
skat, inden der investeres.  

Afkast i 2010 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Obligationer 
 
Afkastet i afdelingen blev på 16,30% i 2010, hvilket er 
tilfredsstillende og klart overstiger afkastmålsætningen 
på 4,05%.  
 
Den valgte investeringsstrategi med fokus på låne-
finansieret køb af variabelt forrentede danske realkredit-
obligationer har været lønsom, idet vi har oplevet en 
generel normalisering af kurserne på disse papirer efter 
finanskrisen. Vilkårene for belåning af værdipapirer har 
også været gode, da der i 2010 har været en støt 
stigende valutareserve og ro omkring den danske fast-
kurspolitik. Dette medfører stabil adgang til belåning på 
attraktive renteniveauer.  
 
Bemærk, at tidligere afkast ikke er retningsgivende for 
fremtidige afkast. 

Forventninger til 2011 i Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Obligationer 
 

Den nuværende strategi med køb af variabelt forrentede 
realkreditobligationer ventes videreført i 2011. 
Forskellen mellem obligationsrenten og finansierings-
renten ventes at skabe et afkast, som overstiger 
afkastmålsætningen på 4,05% for 2011. Vi forventer 
fortsat en svag positiv udvikling på afdelingens 
obligationer og forventer stabilitet omkring den danske 
fastkurspolitik i 2011, hvilket vil sikre fortsat adgang til 
fornuftige finansieringsvilkår.  
Den væsentligste risikofaktor i afdelingen er den såkaldt 
rentespændsrisiko, som ved udgangen af 2010 betyder, 
at afdelingen vil tabe eller tjene 5,47%, hvis merrenterne 
på de holdte obligationer øges/-reduceres med 0,1%. 
Tab – ved udvidelse af merrenten – kunne opstå, hvis 
kreditværdigheden på de holdte obligationer blev 
reduceret. Tab kunne også opstå, hvis fx gælds-krisen i 
Europa kom ud af kontrol og markederne – som under 
finanskrisen – blev præget af mangel på likviditet. 
Strategien ville også blive negativt påvirket, hvis kronen 
kom under pres, og Nationalbanken i 2011 bliver 
nødsaget til at hæve de danske renter markant. Samlet 
mener vi, at der i 2011 vil være dønninger på 
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obligationsmarkedet, men at afdelingens investerings-
strategi vil være robust over for sådanne udfordringer.  

Risikofaktorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Obligationer 

Generelt 
For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt 
risikorammer for positions- og markedsrisiko, udsving i 
afkast, koncentrations- og kreditrisiko, valutarisiko, 
gearingsrisiko og rentespændsrisiko. Rammerne for 
afdelingen fremgår af prospektet, og investerings-
forvaltningsselskabet overvåger dagligt, at investeringer 
er inden for de angivne rammer.  
 
Positions- og markedsrisiko 
Renterisiko opstår, når renterisikoen (varigheden) på 
aktivsiden er forskellig fra varigheden på passivsiden. 
Der investeres primært i variabelt forrentede real-
kreditobligationer, som får ny (variabel) kuponrente hver 
3. eller 6. måned. Da kuponrenten dermed er tæt på 
markedsrenten, påvirkes aktiverne ikke nævneværdigt 
af generelle ændringer i renteniveauet (som tilfældet er 
for fastforrentede obligationer). Det tilstræbes så vidt 
muligt at tilpasse løbetiden (varigheden) på belåningen 
(repo), så forskellen mellem varigheden på aktiver og 
passiver er begrænset.  

Rentespændsrisiko 
Kursen på en obligation kan også være påvirket af, at 
markedsdeltagerne forlanger en stigende merrente for 
at holde obligationen, hvilket vil påvirke kursen på en 
obligation negativt. Merrenten vil typisk stige, hvis 
obligationen oplever lav likviditet (likviditetspræmien 
stiger), eller hvis markedsdeltagerne vurderer, at kredit-
vurderingen for en obligationsudsteder forringes 
(kreditspændsrisiko), hvilket vil påvirke kursen på en 
obligation negativt. I denne afdeling vil specielt 
vurderingen af likviditeten på variabelt forrentede 
realkreditobligationer have væsentlig indflydelse på 
værdien af afdelingen. 

Koncentrations- og kreditrisiko 
Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder ikke er i stand til 
at honorere sin forpligtelse om at betale rente, afdrag og 
hovedstolsbetalinger på en obligation.  
Afdelingen investerer primært i danske realkredit-
obligationer. Laveste rating i porteføljen er udstedelser 
fra Danmarks Skibskreditfond, som har en rating på A2 
fra Moody’s. Højeste rating har udstedelserne fra 
Nykredit, som har en Aaa/AAA kreditvurdering fra 
Moody’s og Standard & Poors.  

Valutarisiko 
Der er aktuelt ingen valutarisiko i afdelingen, da 
afdelingens aktiver og passiver er i danske kroner.  

Gearingsrisiko 
Afdelingen anvender gearing i sin investeringsstrategi. 
Gearing er investering for lånte midler, hvilket øger 
udsvingene i afkastet og dermed også risikoen.  
 
Der er overordnede rammer for den maksimale netto-
eksponering i procent af formuen og rammer for de 
samlede obligationspositioner omregnet til tiårig 
ækvivalent statsobligation i procent af formuen (mål for 
renterisiko). Rammerne og den aktuelle udnyttelse er 
vist i risikorammerne nedenfor. 

Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering ikke 
kan sælges i rette mængde uden kurstab inden for en 
given periode. Til tider skyr investorerne risiko og sælger 
kraftigt ud af alt andet end statsobligationer. Dette 
kommer til udtryk i stigende likviditetspræmier (højere 
merrenter) for realkreditobligationer, hvilket har 
påvirket afkastet i afdelingen negativt. I kriseprægede 
markeder, som det var tydeligt under kreditkrisen i 
2008, kan det være endog meget vanskeligt at sælge 
realkreditobligationer uden store kurstab. Dermed er 
likviditetsrisiko (og illikviditet) en reel risikofaktor i 
denne afdeling. Vi har indført en række interne krav til 
likviditet for at sikre passende likviditet i afdelingen. 

Rådgiverrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af den valgte 
investeringsstrategi og kompetencerne hos den valgte 
rådgiver. Det er dermed en reel risiko, at den valgte 
investeringsstrategi er i modvind, eller at rådgivningen 
viser sig at være uhensigtsmæssig, hvilket kan påvirke 
afdelingens værdi negativt. 

Modelrisiko 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregninger 
og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske risiko 
kan afvige fra den forventede risiko, da den forventede 
risiko er historisk betinget. Desuden afhænger de 
statistiske beregninger af estimationsmetode og 
observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger 
er baseret på metodemæssige forudsætninger, som kan 
vise sig at være utilstrækkelige, når det handler om at 
forudsige fremtidige risici. Dette kaldes også 
modelrisiko.  
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisatorisk 
enhed, som ikke er involveret i investeringsprocessen. 
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Usikkerhed ved indregning og måling 
Den aktuelle beholdning af obligationer værdiansættes 
til markedskurser. Men i tilfælde af illikviditet i 
markedet for realkreditobligationer (fx under kriser) kan 

større handler i de pågældende obligationer ikke 
nødvendigvis gennemføres til de bogførte kurser, hvilket 
kan påvirke afdelingens afkast. 
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 31.12.2010 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2010 

Parameter 

 

    Risiko pr.   

  31.12.2010 

Ramme 

    

Positions- og markedsrisiko     

Samlet numerisk renterisiko i % af formuen (varighed) (1)   1,12% 25% 

 

Udsving i afkast  

  

 

 

 

 

 

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt (2)   1,30% 15% 

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

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt (2)   2,92% 34% 

 

Koncentrations- og kreditrisiko  

  

 

 

 

 

 

Minimal andel investeret i investment grade obligationer i % af obligationernes 

nettoeksponering (3 og 4) 

   

100% 

 

75% 

Maksimal andel investeret i obligationer for et enkelt land i % af obligationernes 

nettoeksponering (3 og 4) 

   

100% 

 

100% 

 

Valutarisiko 

    

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

     

Gearingsrisiko     

Bruttoeksponering (6)   1898% 12500% 

Markedsværdi af samlede lange obligationspositioner omregnet til en 10-årig 

ækvivalent statsobligation i forhold til formuen(7) 

  26,3% 2500% 

Rentespændsrisiko   

 

  

Samlet rentespændsrisiko i % af formuen (8)   5,47% 25% 

 

Noteforklaring 

1) Den samlede renterisiko (målt ved risikonøgletallet varighed) 

opgøres på basis af summen af ændringerne af kursværdierne for 

afdelingens positioner i obligationer og pengemarkeds-

instrumenter, inklusive ændringen i nutidsværdien af 

betalingerne, der knytter sig til anvendelsen af afledte finansielle 

instrumenter ved en rentestigning på ét procentpoint.  

2) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. Ved en 

lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders afkast tæt på 

det gennemsnitlige afkast for samtlige delperioder. Ved en høj 

standardafvigelse varierer afkastet meget omkring gennem-

snittet. Standardafvigelsen på henholdsvis 1, 3 og 5 års sigt er 

angivet akkumuleret for hver periode, og standardafvigelsen på 3 

og 5 års sigt er dermed ikke opgjort p.a. 

3) Ved en samlet nettoeksponering i obligationer forstås summen 

af kursværdien af de samlede lange obligationspositioner og den 

numeriske kursværdi af de samlede korte obligationspositioner.  

4) Investment grade er defineret som obligationer, der som 

minimum har en rating på Baa fra Moody’s Investor Services eller 

BBB fra Standard & Poor’s. Undtaget herfra er dog danske real-

kreditobligationer og ikke-ratede obligationer med en meget høj 

kreditværdighed.  

5) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver enkelt 

valuta ved at trække den numeriske markedsværdi af korte 

positioner fra markedsværdien af de lange positioner ± 

urealiseret gevinst/tab på finansielle instrumenter ± 

likvider/kontantlån. Grænserne for den valutamæssige 

nettoeksponering gælder for alle valutaer, undtagen danske 

kroner. 

6) Bruttoeksponering defineres som de samlede nettopositioner i 

procent af formuen. Ved samlede nettopositioner forstås summen 

af i) kursværdien af de samlede lange nettopositioner i værdi-

papirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller 
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indeks, ii) likvide midler og iii) den numeriske kursværdi af de 

samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkeds-

instrumenter eller indeks. 

7) Varigheden og nutidsværdien beregnes for afdelingens lange 

obligationspositioner. Disse værdier må ikke overskride 

varigheden og nutidsværdien for den 10-årige ækvivalente 

statsobligation (benchmarkobligation), når denne er gearet 

2.500% (svarende til en gearing på 25). Derved vil det være muligt 

at geare enkelte positioner med kort løbetid mere end 2.500% af 

afdelingens formue. Samlet set vil gearingsrisikoen dog svare til 

gearingsrisikoen, der opnås ved at geare den 10-årige 

ækvivalente statsobligation 2.500% af afdelingens formue. 

Varigheden beregnes ud fra definitionen, anvendt i note 1.  

8) Opgørelsen sker på basis af summen af ændringerne af 

kursværdierne for afdelingens positioner i obligationer og 

pengemarkedsinstrumenter, inklusive ændringen i nutidsværdien 

af betalinger, der knytter sig til anvendelsen af afledte finansielle 

instrumenter ved henholdsvis en indsnævring og udvidelse af 

rentespændet mellem de købte og solgte obligationer målt ved 

forskellen på den effektive rente på 0,1%. 
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Jyske Invest  

Hedge Valuta 

Afdelingens profil  
Denne afdeling fokuserer på gearet investering på det 
globale valutamarked. 
 
Målet for afdelingen er at skabe et positivt afkast, som 
overstiger Nationalbankens udlånsrente med mindst 3% 
per år - dvs. 4,05% i 2010 efter omkostninger. Midlerne 
investeres på en sådan måde, at der er tale om en høj 
risikoprofil. Den høje risikoprofil afspejler den høje 
volatilitet på valutamarkedet og anvendelsen af gearing 
i afdelingen, jf. afdelingens prospekt og risikorammer.  
 
I praksis udmøntes investeringsstrategien ved at købe 
valutaer, som vurderes at være undervurderede og 
sælge valutaer, som vurderes at være overvurderede. 
Dermed søges det at udnytte kortsigtede ubalancer i 
valutamarkedet til at skabe et positivt løbende afkast.  
 
Afdelingen påtager sig bl.a. risici ved at indgå valuta-
terminsforretninger, hvor uventede valutakurs-
ændringer, renteændringer eller lignende kan give 
afdelingen markante tab. Gentagne tab kan føre til et 
samlet tab, der er større end formuen. Der er således en 
risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne 
kan ikke tabe mere end deres indskud i foreningen. Den 
anbefalede investeringshorisont er på 3-5 år og investor 
bør søge rådgivning inden investering i denne afdeling.  

Afkast i 2011 for Jyske Invest Hedge Valuta 
Afkastet i 2010 blev på -3,80% efter omkostninger, 
hvilket ikke lever op til afkastmålsætningen på 4,05%.  

 
Der er foretaget 75 valutahandler i en lang række 
valutaer i 2010. Fokus har været på de nordiske 
valutaer, USD, EUR, GBP, CHF og CAD. I alle tilfælde er 
der gennemført en disciplineret strategi, hvor der ved 
hver handels indgåelse er defineret et konkret niveau, 
hvor tab eller gevinst realiseres, så afdelingen ikke 
eksponeres mod markant kursfald. 
  
Valutamarkedet i 2010 var præget af den europæiske 
gældskrise, som har fungeret som et pendul for euroens 
relative styrke over for dollar. Den amerikanske økonomi 
har også oplevet store dønninger i 2010 med fokus på 
risikoen for tilbagefald i økonomien, hvilket var et stort 
fokus i eftersommeren 2010.  
 
Ved udgangen af 2010 er tilliden til den amerikanske 
økonomi tiltaget markant, hvilket har styrket dollaren. I 

bl.a. Japan og Schweiz har myndighederne interveneret 
kraftigt i valutamarkedet for at svække deres valutaer. I 
andre lande, som fx Brasilien har man indført skat på 
porteføljeinvesteringer i landet med det formål at 
reducere styrken i Brasiliens valuta. Summen af 
økonomisk usikkerhed og indblanding fra 
myndighederne gjorde samlet set 2010 til et 
begivenhedsfuldt år med mange kursbevægelser.  

 
Bemærk, at tidligere afkast ikke er retningsgivende for 
fremtidige afkast. 

Forventninger til 2011 for Jyske Invest Hedge Valuta 
Den eksisterende investeringsstrategi ventes fastholdt i 
2011, hvor det er hensigten at skabe et afkast, som 
overstiger afkastmålsætningen på ca. 4,05% efter 
omkostninger.  

Fokus i 2011 rettes fortsat mod udviklingen på de 
gældsplagede lande i Europa. Det virker sandsynligt, at 
flere lande end Grækenland og Irland får brug får 
finansiering fra de øvrige europæiske lande under EFSF 
og EFSM. Sammen med ECB og IMF er formålet med EFSF 
og EFSM at genoprette investorernes tillid til de gælds-
plagede europæiske statsobligationsudstedere og sikre 
bedre økonomiske rammer for den fælleseuropæiske 
konstruktion.  

En anden faktor som ventes fortsat at være i fokus i 
2011 er udviklingen i den amerikanske økonomi. De 
økonomiske nøgletal vil som altid have stor betydning 
for udviklingen på valutamarkedet. Det får også 
betydning, om FED fortsætter de markante obligations-
opkøb i andet halvår 2011, eller ændrer på udsigterne 
for den aktuelle nulrentepolitik i USA.  

Investorerne står over for en periode, hvor central-
bankerne i en række lande vil hæve de pengepolitiske 
renter, alt efter hvordan udsigterne til vækst og inflation 
er er i de enkelte lande. Ændring i renteforskellene 
påvirker som hovedregel også værdien af de enkelte 
landes valutaer.  

Vi vil samlet søge at implementere handelsstrategier, 
som er disciplinerede og tager udgangspunkt i vores 
fundamentale vurdering af de enkelte valutaer, og de 
faktorer, som ventes på kort sigt at påvirke valutaernes 
kursudvikling.  

Risikofaktorer i Jyske Invest Hedge Valuta 
For en uddybende gennemgang af risikofaktorer 
henvises til prospektet for afdelingen. De væsentligste 
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risici er beskrevet nedenfor: 

 

Valutakursrisiko 
Den altovervejende eksponering i afdelingen er 
valutarisiko. Afdelingen tilstræber derfor at håndtere 
valutarisikoen gennem forskellige afdæknings-
strategier af valutaeksponeringen. Den maksimale 
valutarisiko er specificeret i afdelingens risikorammer.  

 

Renterisiko 
Afdelingen tager hovedsageligt positioner i 
instrumenter med kort løbetid. Herved minimeres 
afdelingens renterisiko. For at minimere afdelingens 
renterisiko er der fastsat rammer for løbetiden for 
pengemarkedsinstrumenter (positionsrisiko), jf. 
afdelingens risikorammer.  

 

Koncentrationsrisiko 
For at mindske specifik risiko til den enkelte valuta-
kombination, kan positionerne spredes ud over flere 
valutakombinationer. Herved kan effekten af et 
voldsomt udsving på valutamarkedet reduceres. Der 
opstilles rammer for den maksimale størrelse af 
nettoposition i en enkelt valuta (koncentrationsrisiko).  

 

Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen indgår aftaler om finansielle 
kontrakter i form af OTC-instrumenter (”Over The 
Counter” 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 
kreditrating eller med modparter med en ubetinget høj 
kreditværdighed. Der er opstillet rammer for mindste-
kravet til modparternes kreditværdighed (se afsnit om 
risikorammer). Der er ikke opstillet en øvre grænse for 
den samlede eksponering mod enkelte modparter i 
forbindelse med OTC-instrumenter.

Gearingsrisiko 
Eftersom der anvendes gearing i afdelingen, er der en 
risiko for, at afdelingen kan blive påvirket af ekstreme 
udsving i valutamarkederne. I praksis skabes gearing 
ved at indgå samlede terminsforretninger i valuta for 
større nominelle beløb end afdelingens egenkapital. For 
at overvåge konsekvenserne af ekstreme udsving i 
valutamarkederne, gennemføres der jævnligt såkaldt 
stress-tests. Rammer for gearing er beskrevet i 
afdelingens 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 begrænset, da 
der primært tages positioner i meget likvide valutaer - 
dvs. valutaer, som på indgåelsestidspunktet vurderes at 
være likvide og frit omsættelige. Der kan dog på valuta-
markedet uden varsel opstå illikviditet, som kan gøre 
det vanskeligt at afhænde positioner. Det vurderes dog, 
at likviditetsrisikoen er af begrænset omfang og 
betydning, hvorfor der ikke er opstillet rammer for 
likviditetsrisikoen. 

 

Modelrisiko 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregninger 
og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske risiko 
kan afvige fra den forventede risiko, da den forventede 
risiko er historisk betinget. Desuden afhænger de 
statistiske beregninger af estimationsmetode og 
observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger 
er baseret på metodemæssige forudsætninger, som kan 
vise sig at være utilstrækkelige, når det handler om at 
forudsige fremtidige risici. Dette kaldes også model-
risiko.  
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 31.12.2010 for Jyske Invest Hedge Valuta 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 31.12.2010 

Parameter 

 

    Risiko pr.   

  31.12.2010 

Ramme 

    

 

Koncentrationsrisiko  

    

Maksimal nettoeksponering i en enkelt fremmedvaluta (med 

undtagelse af EUR) af maksimal tilladt valutaindikator 1 (1 

og 6) 

 

Maksimal nettoeksponering i EUR af maksimal tilladt 

valutaindikator 1 (2 og 6) 

   

 

0 

 

 

0 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

Udsving i afkast 

   

 

 

 

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt (3)   0 25% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt (3)   0 44% 

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

     

Modpartsrisiko     

Mindst acceptable kreditvurdering af modpart (4)   0 Investment grade 

     

Positions- og valutarisiko     

Maksimal løbetid for pengemarkedsinstrumenter (5)   0 397 dage 

Maksimal værdi for valutaindikator 1 i % af formuen (6)   0 1.500% 

     

Gearingsrisiko     

Bruttoeksponering (7)   0 4.000% 

Maksimal værdi for valutaindikator 1 i % af formuen (6)   0 1.500% 

 

Samtlige risikorammer er ultimo året udnyttet 0%, hvilket skyldes, at der ikke var åbne positioner i valuta. 

Noteforklaring 

1) Eksponeringen beregnes som den numeriske nettoeksponering 

i den enkelte fremmedvaluta sat i forhold til værdien af valuta-

indikator 1 (se note 6). Dette forhold må ikke overstige 50%. 

Nettoeksponering beregnes for hver enkelt valuta ved at trække 

den numeriske markedsværdi af korte positioner fra markeds-

værdien af de lange positioner ± urealiseret gevinst/tab på 

finansielle instrumenter ± likvider/kontantlån. Rammen gælder 

for alle valutaer undtaget EUR og DKK. Det er muligt at øge 

eksponeringen i EUR ud over de 50%. Der er ingen restriktioner for 

DKK, da fremmedvaluta defineres som alle valutaer undtagen 

DKK. 

2) Eksponeringen beregnes som den numeriske nettoeksponering 

i den enkelte fremmedvaluta sat i forhold til værdien af valuta-

indikator 1 (se note 6). Dette forhold må ikke overstige 100%. 

Rammen gælder kun EUR. For alle andre valutaer må 

eksponeringen ikke overstige 50% (se note 1).
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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 delperioder. Ved en høj 

standardafvigelse varierer afkastet meget omkring gennem-

snittet. Hvis afkastet er normalfordelt, er standard-afvigelsen 

defineret således, at sandsynligheden for, at afkastet i en periode 

ligger inden for ±1 standardafvigelse omkring gennemsnittet, er 

ca. 68 procent, mens sandsynligheden for at afkastet ligger inden 

for ±2 standardafvigelser omkring gennemsnittet, er ca. 95 

procent. Aktiemarkedets afkast har en årlig standardafvigelse på 

ca. 15%, mens afkastet fra traditionelle obligationsinvesteringer 

har en standardafvigelse på ca. 4% på 1 års sigt. En standard-

afvigelse på eksempelvis 25% og et forventet afkast på 7% vil 

betyde, at afkastet efter et år vil svinge mellem -43% og 57% inden 

for ±2 standardafvigelser. Standardafvigelsen på hhv. 1, 3 og 5 

års sigt er angivet akkumuleret for hver periode, og standard-

afvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed ikke opgjort p.a. 

4) Modparter, der accepteres under denne ramme, skal være 

såkaldt investment grade-selskaber. Investment grade-selskaber 

er defineret som selskaber, der som minimum har en kortsigtet 

rating på Baa fra Moody’s eller BBB fra Standard & Poors. For 

selskaber, der ikke er ratede, er det et krav, at de har en ubetinget 

høj kreditværdighed. 

5) Afdelingen må kun tage positioner i pengemarkeds-

instrumenter, der på emissionstidspunktet har en løbetid på 

maksimalt 397 dage, eller pengemarkedsinstrumenter, der har en 

restløbetid på højest 397 dage. 

6) Valutaindikator 1 beregnes som den største af summen af alle 

de korte valutapositioner og summen af alle de lange valuta-

positioner. Indikatoren udtrykker derved et forenklet mål for 

afdelingens positioner i fremmed valuta. 

7) Ved bruttoeksponering forstås afdelingens samlede netto-

positioner i procent af den samlede formue. Ved en nettoposition i 

et værdipapir, pengemarkedsinstrument eller indeks forstås 

forskellen mellem summen af kursværdien af lange positioner og 

summen af kursværdien af korte positioner i det enkelte værdi-

papir, pengemarkedsinstrument eller indeks, inklusive 

underliggende lange og korte positioner i værdipapiret, 

pengemarkedsinstrumentet eller indekset, der knytter sig til 

anvendelsen af afledte finansielle instrumenter. 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt 
årsrapporten for 2010 for Hedgeforeningen Jyske 
Invests tre afdelinger. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger 
samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 
samt bekendtgørelser fra Finanstilsynet.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af foreningens og 
afdelingernes aktiver og passiver, finansielle 
stilling pr. 31. december 2010 samt af 
resultaterne af afdelingernes aktiviteter for 

regnskabsåret sluttende 31. december 2010.  

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen indeholder en retvisende 
redegørelse for udviklingen i foreningens og 
afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold 
samt en beskrivelse af de væsentlige risici og 
usikkerhedsfaktorer, som foreningen 
henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens 
godkendelse. 

 

Silkeborg, den 23. februar 2011 

 

Bestyrelse: 

 

Svend Hylleberg                            Bent Knudsen                       Henrik Braüner                        Steen Konradsen 

     Formand 

Direktion: 

Jyske Invest Fund Management A/S 

 

 

Hans Jørgen Larsen                                                             Finn Beck 

                                                       Direktør                                                                  Afdelingsdirektør 
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De uafhængige revisorers påtegning 
Til medlemmerne i Hedgeforeningen  
Jyske Invest 
Vi har revideret årsregnskabet for Hedge-
foreningen Jyske Invests tre afdelinger for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010, 
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultat-
opgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
aflægges i overensstemmelse med Lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt 
andre kollektive investeringsordninger m.v. samt 
de yderligere danske oplysningskrav til års-
rapporter for børsnoterede afdelinger i 
hedgeforeninger. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og af-
lægge et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med Lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt 
andre kollektive investeringsordninger m.v. samt 
de yderligere danske oplysningskrav til års-
rapporter for børsnoterede afdelinger i hedge-
foreninger. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og 
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl samt valg og anvendelse af en hensigts-
mæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 

har udført vores revision i overensstemmelse 
med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen med 
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-
information. 

En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er 
anført i årsregnskabet. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejl-
information i årsrapporten, uanset om fejl-
informationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for foreningens 
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede, med henblik på at 
udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke med det 
formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af foreningens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om 
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er 
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabs-
mæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 
den samlede præsentation af årsregnskab. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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De uafhængige revisorers påtegning 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Hedgeforeningen Jyske 
Invests tre afdelingers aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt 
af resultatet af Hedgeforeningen Jyske Invests  
tre afdelingers aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2010 i overensstemmelse 
med Lov om investeringsforeninger og special-
foreninger samt andre kollektive investerings-
ordninger m.v. samt de øvrige danske oplysnings-
krav til årsregnskaber for børsnoterede 
afdelinger i hedgeforeninger. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en 
ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med Lov om 

investeringsforeninger og specialforeninger samt 
andre kollektive investeringsordninger m.v. samt 
de øvrige danske oplysningskrav til års-
regnskaber for børsnoterede afdelinger i 
hedgeforeninger. 

Revisionen har ikke omfattet ledelses-
beretningen, men vi har i henhold til Lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt 
andre kollektive investeringsordninger m.v. 
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke 
foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
gennemførte revision af årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

Silkeborg den 23. februar 2011 

  

                                                      BDO                                                                     Beierholm 

                          Statsautoriseret revisionsaktieselskab          Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

                                                      Per Kloborg                                                           Finn Elkjær 

                                           Statsautoriseret revisor                                   Statsautoriseret revisor 
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Jyske Invest Hedge 

Markedsneutral – Aktier 
Resultatopgørelse for 
regnskabsåret 2010 

Note 2010 2009
1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renter og udbytter:   
Renteindtægter 98 364

2. Udbytter 11.684 29.824
I alt renter og udbytter 11.782 30.188

  
3. Kursgevinst og -tab:   

Kapitalandele 82.198 190.728
Afledte finansielle instr. -60.503  -230.286
Valutakonti 3.169 19.675
Øvrige aktiver/passiver -10 -131
Handelsomkostninger 2.947 6.954
I alt kursgevinst og –tab 21.907 -26.968
I alt nettoindtægter 33.689 3.220

  
4. Administrationsomkostninger 7.136 14.458

Resultat før skat 26.553 -11.238
  

   5. Skat 621 3.904
Årets nettoresultat 25.932 -15.142

  
Til disposition 25.932 -15.142

  
Overført til formuen 25.932 -15.142

  
 

Balance pr. Ultimo 
2010   

Note 2010 2009
1.000 kr. 1.000 kr.
  

6. AKTIVER   
  

Likvide midler:   
Indestående i depotselskab 7.044 51.915
I alt likvide midler 7.044 51.915

Kapitalandele:   
Noterede aktier fra danske 
selskaber 1.673 4.641
Noterede aktier fra 
udenlandske selskaber 291.114 656.073
Unoterede kapitalandele fra 
danske selskaber 1 1
I alt kapitalandele 292.788 660.715 

Afledte finansielle 
instrumenter: 
Noterede afledte finansielle 
instrumenter 1.272 0
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 81 460
I alt afledte finansielle 
instrumenter 1.353 460

Andre aktiver:   
Tilgodehavender renter, 
udbytter m.m. 317 879
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 0 3.201
I alt andre aktiver 317 4.080

  
AKTIVER I ALT 301.502 717.170

  
PASSIVER   

  
7. Medlemmernes formue 289.774 683.463

Afledte finansielle 
instrumenter: 
Noterede afledte finansielle 
instrumenter  1.949 10.387
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 7.850 13.804
I alt afledte finansielle 
instrumenter 9.799 24.191

Anden gæld:   
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 1.929 9.516
I alt anden gæld 1.929 9.516

  
PASSIVER I ALT 301.502 717.170

8. 
Pantsætning og 
sikkerhedsstillelse 
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 Noter  

 2010 2009
 1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renteindtægter:  
 Indestående i depotselskab 98 364
 I alt renteindtægter 98 364
   
 I alt renter (netto) 98 364
   

2. Udbytter:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 91 0
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.593 29.778
 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selsk 0 46
 I alt udbytter 11.684 29.824
   

3. Kursgevinst og –tab:  
   
 Kapitalandele:  
 Noterede aktier fra danske selskaber 2.451 745
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 79.583 188.602
 Unoterede kapitalandele fra udenl. selsk. 164 1.381
 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 82.198 190.728
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Valutaterminsforretninger/futures -43.245 -16.798
 Aktieterminer/futures -17.258 -213.488
 I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle inst. -60.503 -230.286
   
 Valutakonti 3.169 19.675
   
 Øvrige aktiver/passiver -10 -131
   
 Handelsomkostninger:  
 Bruttohandelsomkostninger 4.206 8.298
 Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 1.259 1.344
 Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 2.947 6.954
   
 I alt kursgevinster og –tab 21.907 -26.968
   
  2010 2010 2009 2009
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Afdelings Andel af Afdelings Andel af
  direkte omk. fælles omk. direkte omk. fælles omk.

4. Administrationsomkostninger:  
 Honorar til bestyrelse m.v. 0 15 0 17
 Løn til direktion 0 30 0 71
 Løn til personale 0 744 0 1.793
 Revisionshonorar til revisorer 0 41 0 96
 Andre honorarer til revisorer 0 14 0 40
 Husleje/intern leje af egne ejendomme 0 51 0 109
 Kontorhold m.v. 0 15 0 24
 IT-omkostninger 0 515  0 1.057 
 Markedsføringsomkostninger 3.576 0 7.284 0
 Gebyrer til depotselskab 636 23 3.389 59
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 1.224 55 0 140
 Øvrige omkostninger 5 192 16 363
 I alt opdelte adm. omkostninger 5.441 1.695 10.689 3.769
 I alt adm.omkostninger 7.136  14.458
   
  2010 2009
  1.000 kr. 1.000 kr.

5. Skat:  
 Ikke refunderbar skat på renter og udbytter 621 3.904
 I alt skat 621 3.904
   

6. Oplysning om porteføljesammensætning:  
 Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2010 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet 

eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 
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  2010 2010 2009 2009
  Beløb i  Beløb i
  Cirkulerende 1.000 kr. Cirkulerende 1.000 kr.
  beviser i Formue- beviser i Formue-
  1.000 kr. værdi 1.000 kr. værdi

7. Medlemmernes formue:  
 Medlemmernes formue primo 751.100 683.463 1.227.369 1.130.648
 Emissioner i året 0 19.000 17.832
 Indløsninger i året 452.130 419.621 495.269 450.223
 Netto emissionstillæg 0  89
 Netto indløsningsfradrag 0  259
 Overført fra resultatopgørelsen 25.932   -15.142
   
 I alt medlemmernes formue 298.970 289.774 751.100 683.463
    
  31.12.2010 31.12.2009 
  1.000 DKK 1.000 DKK 

8. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:   
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank   
 er der pr. 31. december 2010 afgivet pant i følgende aktiver:   
    
 Kapitalandele 292.788 660.715 
    
 Indestående i depotselskab:   
 Indestående hos Jyske Bank 7.044 51.915 
 Heraf er pantsat: 4.577 48.280 
    
 Pantsat i alt: 297.365 708.995 
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Største beholdninger 
BANCO SANTANDER SA 2,10% 

TOTAL SA 2,09% 

APPLE INC 2,04% 

MICROSOFT CORP 1,77% 

CHEVRON CORP 1,68% 

 

 

 

Formuefordeling 

 

Grøn - Rød -  

Lang markedsværdi Kort markedsværdi 

Energi 10,23% -9,35%

Materialer 9,29% -5,87%

Industri 13,32% -13,08%

Forbrugsgoder 13,92% -10,89%

Konsumentvarer 9,92% -9,68%

Sundhedspleje 6,56% -10,23%

Finans 17,31% -17,33%

It 14,38% -14,57%

Telekomm. 3,54% -5,25%

Forsyning 1,52% -3,75%
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Hoved- og nøgletal 
 

 2006* 2007 2008 2009 2010

Hovedtal:   

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 26.228 275.011 -609.056 -15.142 25.932

Cirkulerende kapital (1.000 kr.) 850.724 1.400.677 1.227.369 751.100 298.970

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 882.066 1.840.866 1.130.648 683.463 289.774

   

Nøgletal:   

Indre værdier kr. pr. andel 103,68 131,43 92,12 90,99 96,92

Årets afkast (i %) p.a.:   

- Benchmark   

- Afdeling 3,68 26,76 -29,91 -1,22 6,52

Administrationsomkostninger (i %)** *** 0,78 3,38 1,54 1,53 1,52

Årlig Omkostning i procent (ÅOP) 5,43 4,00 2,62 2,55

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):   

- Køb 2.873.027 4.986.057 10.147.491 1.160.850 357.551

- Salg 2.476.978 5.376.724 8.426.747 1.727.978 808.343

- I alt 5.350.005 10.362.781 18.574.238 2.888.828 1.165.894

Omsætningshastighed 1,81 3,74 4,49 1,40 0,79

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):   

- Handelsomk. i alt 1.461 18.841 34.261 6.954 2.947

- Handelsomk. i % af formuen**** 0,18 1,59 2,03 0,74 0,63

Sharpe ratio:   

- Benchmark   

- Afdeling 1,02 1,87 -0,34 -0,35 -0,21

Den skattemæssige kurs ultimo  105,10 135,16 91,62 90,29 96,78

* Tallene dækker perioden 4. september 2006 til den 31. december 2006. 

** Tallene er eksklusiv omkostninger til lån af aktier men inklusiv afkastafhængigt honorar. 

*** Metoden er ændret, hvorved omk. til lån af aktier ikke indgår. (Ændret fra 0,95 i 2006). 

**** Tallene er eksklusiv omkostninger til lån af aktier og afkastafhængigt honorar. 
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Jyske Invest Hedge 

Markedsneutral – Obligationer 
 

Resultatopgørelse for 
regnskabsåret 2010 

Note 2010 2009 
1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renter og udbytter:   
Renteindtægter 24.541 110.781
Renteudgifter 12.761 53.246
I alt renter og udbytter 11.780 57.535

  
2. Kursgevinst og -tab:   

Obligationer 16.699 8.636
Afledte finansielle instr. -565  -98
Valutakonti 3 -2
I alt kursgevinst og –tab 16.137 8.536
I alt nettoindtægter 27.917 66.071

  
3. Administrationsomkostninger 2.601 3.486

Resultat før skat 25.316 62.585
  

Årets nettoresultat 25.316 62.585
  

Til disposition 25.316 62.585
  

Overført til formuen 25.316 62.585
  

 

Balance pr. Ultimo  
2010   

Note 2010 2009 
1.000 kr. 1.000 kr.
  

4. AKTIVER   
  

Likvide midler:   
Indestående i depotselskab 9.919 11.698
I alt likvide midler 9.919 11.698

Obligationer: 
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 1.543.270 2.083.379
Noterede obligationer fra 
udenlandske udst. 130.343 127.575
I alt obligationer 1.673.613 2.210.954

Andre aktiver:   
Tilgodehavender renter, 
udbytter m.m. 10.217 44.401
Mellemværende 
vedrørende 
handelsafvikling 199.920 0
I alt andre aktiver 210.137 44.401

  
AKTIVER I ALT 1.893.669 2.267.053

  
PASSIVER   

  
5. Medlemmernes formue 169.576 160.885

Afledte finansielle 
instrumenter: 
Unoterede afledte 
finansielle instrumenter 1.524.073 2.106.168
I alt afledte finansielle 
instrumenter 1.524.073 2.106.168

Anden gæld:   
Mellemværende 
vedrørende 
handelsafvikling 200.020 0
I alt anden gæld 200.020 0

  
PASSIVER I ALT 1.893.669 2.267.053

6. 
Pantsætning og 
sikkerhedsstillense 
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 Noter  

 2010 2009
 1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renteindtægter:  
 Indestående i depotselskab 57 493
 Noterede obligationer fra danske udstedere 21.904 103.933
 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.580 6.355
 I alt renteindtægter 24.541 110.781
   
 Renteudgifter:  
 Andre renteudgifter 12.761 53.246
 I alt renteudgifter 12.761 53.246
 I alt renter (netto) 11.780 57.535
   

2. Kursgevinst og –tab:  
 Obligationer:  
 Noterede obl. fra danske udstedere 13.931 7.098
 Noterede obl. fra udenlandske udstedere 2.768 1.538
 I alt kursgevinster og -tab, obligationer 16.699 8.636
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Andre kontrakter -565 -98
 I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle inst. -565 -98
   
 Valutakonti 3 -2
   
 I alt kursgevinster og –tab 16.137 8.536
   
  2010 2010 2009 2009
  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 6 0 3
 Løn til direktion 0 11 0 14
 Løn til personale 0 268 0 361
 Revisionshonorar til revisorer 0 14 0 19
 Andre honorarer til revisorer 0 5 0 9
 Husleje/intern leje af egne ejendomme 0 19 0 22
 Kontorhold m.v. 0 5 0 5
 IT-omkostninger 0 184  0 216 
 Markedsføringsomkostninger 1.280 0 1.458 0
 Gebyrer til depotselskab 367 10 430 12
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 256 21 291 29
 Øvrige omkostninger 70 85 535 82
 I alt opdelte adm. omkostninger 1.973 628 2.714 772
 I alt adm.omkostninger 2.601  3.486
   
   

4. Oplysning om porteføljesammensætning:  
 Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2010 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet 

eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 

   
  2010 2010 2009 2009
  Beløb i  Beløb i
  Cirkulerende 1.000 kr. Cirkulerende 1.000 kr.
  beviser i Formue- beviser i Formue-
  1.000 kr. værdi 1.000 kr. værdi

5. Medlemmernes formue:  
 Medlemmernes formue primo 720.563 160.885 995.563 158.369
 Indløsninger i året 67.500 16.816 275.000 60.203
 Netto indløsningsfradrag 191  134
 Overført fra resultatopgørelsen 25.316   62.585
   
 I alt medlemmernes formue 653.063 169.576 720.563 160.885
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  31.12.2010 31.12.2009 
  1.000 DKK 1.000 DKK 

6. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:   
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank   
 er der pr. 31. december 2010 afgivet pant i følgende aktiver:   
    
 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 105.240 103.005 
    
 Andre aktiver:   
 Andre aktiver 977 1.472 
    
 Sikkerhedskonto hos depotselskab 1.077 1 
    
 Pantsat i alt: 107.294 104.478 
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Største beholdninger 
FLT DANSKB 01-01-2018 42,74% 

FLT DANSKB 01-01-2020 22,62% 

FLT NYKRE 01-01-2013 (IOH) 11,83% 

FLT NYKRE 01-04-2014 (21E) 8,67% 

FLT HBOS 01-01-2018 (EMTN) 7,76% 

 

 

 

A  Variabelt forrentede 50,44%  

B  Fastforrentede 48,97%  

C  Øvrige 0,59%  
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Hoved- og nøgletal 
 

 2007* 2008 2009 2010

Hovedtal:   

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 14.240 -885.145 62.585 25.316

Cirkulerende kapital (1.000 kr.) 944.049 995.563 720.563 653.063

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 960.563 158.369 160.885 169.576

   

Nøgletal:   

Indre værdier kr. pr. andel 101,75 15,91 22,33 25,97

Årets afkast (i %) p.a.:   

- Benchmark   

- Afdeling 1,75 -84,37 40,36 16,30

Administrationsomkostninger (i %) 1,03 2,10 1,80 1,52

Årlig Omkostning i procent (ÅOP) **1,55 3,12 2,48 2,02

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):   

- Køb 17.216.310 11.536.399 1.410.435 349.475

- Salg 2.007.353 23.268.100 1.896.344 907.213

- I alt 19.223.663 34.804.499 3.306.779 1.256.688

Omsætningshastighed 4,18 21,25 6,24 2,84

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):   

- Handelsomk. i alt 17 665 0 0

- Handelsomk. i % af formuen 0,00 0,09 0,00 0,00

Sharpe ratio:   

- Benchmark   

- Afdeling 18,93 -1,86 -0,93 -0,66

Den skattemæssige kurs ultimo  103,60 16,07 22,37 26,03

 

* Tallene dækker perioden 29. oktober til den 31. december 2007. 

** ÅOP er omregnet til et helårstal. 
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Jyske Invest Hedge 

Valuta 
 

Resultatopgørelse for 
regnskabsåret 2010 

Note 2010 2009 
1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renter og udbytter:   
Renteindtægter 169 570
I alt renter og udbytter 169 570

  
2. Kursgevinst og -tab:   

Afledte finansielle instr. -962  1.508
I alt kursgevinst og –tab -962 1.508
I alt nettoindtægter -793 2.078

  
3. Administrationsomkostninger 448 842

Resultat før skat -1.241 1.236
  

Årets nettoresultat -1.241 1.236
  

Til disposition -1.241 1.236
  

Overført til formuen -1.241 1.236
  

 

Balance pr. Ultimo  
2010   

Note 2010 2009 
1.000 kr. 1.000 kr.
  

4. AKTIVER   
  

Likvide midler:   
Indestående i depotselskab 31.420 32.661
I alt likvide midler 31.420 32.661

AKTIVER I ALT 31.420 32.661
  

PASSIVER   
  

5. Medlemmernes formue 31.420 32.661

PASSIVER I ALT 31.420 32.661

6. 
Pantsætning og 
sikkerhedsstillelse 
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 Noter  

 2010 2009
 1.000 kr. 1.000 kr.

1. Renteindtægter:  
 Indestående i depotselskab 169 570
 I alt renteindtægter 169 570
   
 I alt renter (netto) 169 570
   

2. Kursgevinst og –tab:  
   
 Afledte finansielle instrumenter:  
 Valutaterminsforretninger/futures -962 1.508
 I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle inst. -962 1.508
   
 I alt kursgevinster og –tab -962 1.508
   
  2010 2010 2009 2009
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Afdelings Andel af Afdelings Andel af
  direkte omk. fælles omk. direkte omk. fælles omk.

3. Administrationsomkostninger:  
 Honorar til bestyrelse m.v. 0 1 0 1
 Løn til direktion 0 2 0 2
 Løn til personale 0 51 0 60
 Revisionshonorar til revisorer 0 3 0 3
 Andre honorarer til revisorer 0 1 0 2
 Husleje/intern leje af egne ejendomme 0 3 0 4
 Kontorhold m.v. 0 1 0 1
 IT-omkostninger 0 35  0 36 
 Markedsføringsomkostninger 242 0 243 0
 Gebyrer til depotselskab 6 2 4 2
 Andre omk. i forbindelse med formueplejen 81 4 466 5
 Øvrige omkostninger 0 16 0 13
 I alt opdelte adm. omkostninger 329 119 713 129
 I alt adm.omkostninger 448  842
   
   

4. Oplysning om porteføljesammensætning:  
 Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2010 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet 

eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 

   
  2010 2010 2009 2009
  Beløb i  Beløb i
  Cirkulerende 1.000 kr. Cirkulerende 1.000 kr.
  beviser i Formue- beviser i Formue-
  1.000 kr. værdi 1.000 kr. værdi

5. Medlemmernes formue:  
 Medlemmernes formue primo 29.779 32.661 29.779 31.425
 Overført fra resultatopgørelsen -1.241   1.236
   
 I alt medlemmernes formue 29.779 31.420 29.779 32.661

    

  31.12.2010 31.12.2009 
  1.000 DKK 1.000 DKK 

6. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:   
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank   
 er der pr. 31. december 2010 afgivet pant i følgende aktiver:   
    
 Andre aktiver:   
 Sikkerhedskonto hos depotselskab 24.105 23.980 
    
 Pantsat i alt: 24.105 23.980 
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Hoved- og nøgletal 
 

 2008* 2009 2010

Hovedtal:   

Årets nettoresultat (1.000 kr.) 1.646 1.235 -1.241

Cirkulerende kapital (1.000 kr.) 29.779 29.779 29.779

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 31.425 32.661 31.420

   

Nøgletal:   

Indre værdier kr. pr. andel 105,53 109,68 105,51

Årets afkast (i %) p.a.:   

- Benchmark   

- Afdeling 5,53 3,93 -3,80

Udlodning pr. andel - - 0,00

Administrationsomkostninger (i %) 1,29 2,60 1,39

Årlig Omkostning i procent (ÅOP) **5,41 2,85 1,64

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):   

Omsætningshastighed 0,00 0,00 0,00

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):   

- Handelsomk. i alt   

- Handelsomk. i % af formuen   

Sharpe ratio:   

- Benchmark   

- Afdeling 11,46 1,19 0,15

Den skattemæssige kurs ultimo  105,57 109,78 105,57

 

* Tallene dækker perioden 8. oktober til den 31. december 2008. 

** ÅOP er omregnet til et helårstal. 
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Fælles noter 

Anvendt regnskabspraksis 
GENERELT 
 
Årsrapporten for 2010 for Hedgeforeningen Jyske 
Invests tre afdelinger er aflagt i overensstem-
melse med Lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. samt bekendtgørelser 
fra Finanstilsynet. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til senest aflagte årsrapport. 

GENERELT OM INDREGNING OG 
MÅLING 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og 
forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes omkostninger, der er medgået til at 
opnå periodens indtjening. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og 
forpligtelser til dagsværdi. Efterfølgende måles 
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling af aktiver og 
forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der 
fremkommer efter balancedagen, men inden 

regnskabet udarbejdes, hvis – og kun hvis – 
oplysninger bekræfter eller afkræfter forhold, 
som er opstået senest på balancedagen. 

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 transaktionsdagen. 

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

Ikke-montære poster i en anden valuta end 
afdelingens funktionelle valuta omregnes til den 
funktionelle valuta efter valutakursen på 
transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på 
basis af kostprisen. 

Ikke-montære poster i en anden valuta end 
afdelingens funktionelle valuta omregnes til den 
funktionelle valuta efter lukkekursen på balance-
dagen, hvis posten er indregnet på basis af 
dagsværdien. 

RESULTATOPGØRELSEN 
 
Renter og udbytter 
Renteindtægter omfatter periodiserede renter på 
obligationer, pantebreve og indestående hos 
depotselskabet. Endvidere indgår netto-
indtægten ved repo-aftaler og reverse repo-
aftaler. 

Udbytter omfatter danske samt udenlandske 
aktieudbytter. 
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Kursgevinster og -tab 
I resultatopgørelsen indregnes såvel realiserede 
som urealiserede gevinster og tab på aktiver og 
passiver. 

Realiserede kursgevinst og tab for kapitalandele 
og obligationer måles pr. instrument som 
forskellen mellem dagsværdien på salgstids-
punktet og dagsværdien primo eller dagsværdien 
på anskaffelsestidspunktet for instrumenter 
anskaffet i regnskabsåret. 

Urealiserede kursgevinst og tab måles pr. 
instrument som forskellen imellem dagsværdi 
ultimo året og dagsværdi primo regnskabsåret 
eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet for 
instrumenter anskaffet i regnskabsåret. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle 
instrumenter indregnes i resultatopgørelsen 
under afledte finansielle instrumenter. 

Under handelsomkostninger føres alle direkte 
omkostninger 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 handels-
omkostningerne, som er afholdt i forbindelse 
med køb og salg af finansielle instrumenter, og 
som er forårsaget af emission og indløsning, 
overføres dog til ”Medlemmernes formue”. Den 
sidstnævnte del er opgjort som den andel, 
provenuet af emissionerne og indløsningerne 
udgør af kursværdien af de samlende handler. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter 
afdelingsdirekte omkostninger og andel af 
fællesomkostninger. 

Fællesomkostningerne ved foreningens 
virksomhed fordeles ultimo hver måned mellem 
afdelingerne i forhold til deres formue ultimo 
måneden. 

Specielle forhold kan gøre, at der også tages 

hensyn til det investerings- og administrations-
mæssige ressourceforbrug ved fordelingen.  

Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele 
regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel 
af fællesomkostningerne.  

Afkastafhængigt honorar henregnes under 
afdelingsdirekte omkostninger under posten 
”Andre omkostninger i forbindelse med formue-
plejen”. 

Skat 
Skat omfatter ikke refunderbar skat på renter og 
udbytter. 

BALANCEN 
 
Finansielle instrumenter 
”Finansielle instrumenter” omfatter finansielle 
aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle 
aktiver består af likvide midler, obligationer, 
kapitalandele, investeringsbeviser, afledte 
finansielle instrumenter og andre aktiver. 
Finansielle forpligtelser omfatter anden gæld. 
 
Likvide midler 
Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. 
 
Obligationer og kapitalandele 
Noterede obligationer og kapitalandele måles til 
dagsværdi (lukkekursen på balancedagen). 
Udtrukne obligationer måles til udtræknings-
værdien. 

Obligationer, der omsættes via det amerikanske 
marked for high yield bonds, også kaldet OTC – 
Fixed Income Pricing System (FIPS), indgår under 
noterede obligationer. 

Unoterede obligationer og kapitalandele måles 
til dagsværdien fastsat efter almindelige, 
anerkendte metoder. 

Obligationer, som indgår i repo-aftale, eller som 
er solgt på termin, indgår under obligationer. 
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Afledte finansielle instrumenter  
Omfatter terminsforretninger, futures og repro, 
indgået med henblik på at afdække almindelige 
forretningsmæssige risici. 

Afledte finansielle instrumenter måles til dags-
værdi på balancedagen. Fortjenester og tab ind-
regnes i resultatopgørelsen efter samme praksis, 
som gælder for de sikrede regnskabsposter. 

Positiv dagsværdi af de afledte finansielle 
instrumenter indregnes under aktiver og negativ 
dagsværdi indregnes under passiver. 

Andre aktiver 
I ”Andre aktiver” indgår: 

 ”Tilgodehavende renter” bestående af 
periodiserede renter på balancedagen. 

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

 ”Mellemværende vedrørende handels-
afvikling” bestående af provenuet fra salg af 
finansielle instrumenter samt fra emissioner 
før balancedagen, hvor betalingen sker efter 
balancedagen. Der foretages modregning i 
tilsvarende beløb omtalt under ”Anden 
gæld” pr. modpart pr. dag, betalingerne 
forfalder. 

Medlemmernes formue 
Nettoemissionstillæg og nettoindløsnings-
fradrag er opgjort efter indregning af handels-
omkostninger afholdt i tilknytning til emission 
eller indløsning. 
 
Anden gæld 
”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” 
bestående af provenuet køb af finansielle 
instrumenter samt fra indløsninger før balance-
dagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. 
Der foretages modregning i tilsvarende beløb 
omtalt under ”Andre aktiver” pr. modpart pr. 
dag, betalingerne forfalder. 
 

AFDELINGSFUSIONER 
Ved fusioner indregnes og måles de overtagne 
aktiver og forpligtelser i den ophørende afdeling 
til disses dagsværdi på ombytningsdagen. 
Fusionsvederlaget, som den fortsættende 
afdeling modtager på ombytningsdagen, tilføres 
afdelingen i en særlig linje under 
”Medlemmernes formue”. Der foretages hverken 
tilpasning af primoformuen i den fortsættende 
afdeling eller af sammenligningstal i resultat-
opgørelse, balance, noter og nøgletal. 
 

HOVED- OG NØGLETAL 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 
samt branchestandarder fra Investerings-
ForeningsRådet. 

Indre værdi pr. andel 
Indre værdi pr. andel beregnes som: 
Medlemmernes samlede formue/cirkulerende 

andele ultimo året. 

Årets afkast i procent  
Afkast er beregnet på grundlag af indre værdi og 
beregnes som: 
 
((Indre værdi ultimo året/Indre værdi primo 
året) – 1 x 100. 

Administrationsomkostninger i procent  
Administrationsomkostninger i procent i 
afdelingerne beregnes som: 
 
De samlede administrationsomkostninger/ 
medlemmernes gennemsnitlige formue x 100. 

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

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) er beregnet 
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på grundlag af de seneste regnskabsårs 
administrationsomkostninger i procent af 
gennemsnitsformuen og seneste regnskabsårs 
handelsomkostninger ved løbende drift i procent 
af gennemsnitsformuen tillagt maksimalt 
emissionstillæg i procent og maksimalt 
indløsningsfradrag i procent i henhold til 
gældende prospekt på opgørelsestidspunktet. 

Nøgletallet er beregnet under forudsætning af en 
holdeperiode på syv år hos investor. 

Værdipapiromsætning 
Opgøres som summen af regnskabsårets 
samlede køb og salg af værdipapirer til handels-
priser inkl. kurtage m.v. 

Værdipapirernes omsætningshastighed 
Værdipapirernes omsætningshastighed er 
beregnet om: 

((Kursværdi af køb + kursværdi af salg – kurs-
værdi af køb i forbindelse med emissioner – kurs-
værdi af salg i forbindelse med indløsninger)/2) 
/medlemmernes gennemsnitlige formue. 

Værdi af køb og værdi af salg opgøres som oven-
nævnte ”Værdipapiromsætning” korrigeret for 
regnskabsårets emissioner og indløsninger og 
likviditet fra driften m.m.  

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

regnskabsåret. 

Handelsomkostninger 
Handelsomkostninger ved løbende drift i procent 
af formuen beregnes som: 

Handelsomkostninger ved løbende drift/den 
gennemsnitlige formue x 100.  

Handelsomkostningerne er afhængige af 
handelskutyme og er ikke nødvendigvis 
sammenlignelige med andre afdelinger. I 
tilfælde af handel til nettopriser angives ingen 
handelsomkostninger. 

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 divideret med 
standardafvigelsen på merafkastet. 

Beregningen sker på en femårig periode. 
Har afdelingen eksisteret i mindre end fem år, 
sker beregningen på afdelingens levetid. Ingen af  
afdelingerne har dog et benchmark til at 
supplere beregningen op til en femårig periode. 
 
Skattemæssig kurs ultimo 
Skattemæssig kurs ultimo er noteret kurs fra 
årets sidste handelsdag. 
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Revisionshonorar 
Foreningens samlede revisionshonorar udgør tkr. 72. Honoraret fordeler sig som følger mellem de 

reviderende revisionsvirksomheder. 

 

Tkr. 

BDO 

Lovpligtig revision……………………………………………………………………………………………………………40 

Anden rådgivning og assistance…………………………………………………………………………………………..14 

 

Beierholm 

Lovpligtig revision……………………………………………………………………………………………………………17 

Anden rådgivning og assistance…………………………………………………………………………………………….1 

 

Samlet revisionshonorar…………………………………………………………………………………………………72 

 

 

 

 

 

Finanskalender for 2011 
Finanskalenderen for Hedgeforeningen Jyske Invest, administreret af Jyske Invest Fund Management A/S, 

er for 2011 således: 

 

23.02.2011  Offentliggørelse af Årsrapport 2010 

14.03.2011  Ordinær generalforsamling for regnskabsåret 2010 

24.08.2011  Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2011 

 

Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Investeringsforeningens Jyske 

Invest hjemmeside: www.jyskeinvest.dk 
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Oversigt over anvendte forkortelser 

og deres danske betydning 

 
Finansiel forkortelse Forkortelsens danske betydning 

BoE Centralbanken i Storbritannien 

BoJ Centralbanken i Japan 

BoS Centralbanken i Schweiz 

CAD Canadisk dollar 

CHF Schweizisk franc 

COP Colombiansk peso 

DKK Dansk krone 

ECB Den Europæiske Centralbank 

EFSF Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfond 

EFSM Den Europæiske Finansielle Stabilitetsmekanisme 

EM Nye markeder 

EUR Euro 

FED Centralbanken i USA 

GBP Britisk pund 

IDR Indonesisk pupiah 

IMF Den Internationale Valutafond 

JPY Japansk yen 

NOK Norsk krone 

PIIGS-lande Samlet betegnelse for landene Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien 

PMI-indeks Indeks for indkøbsansvarliges forventninger til fremtidige indkøb 

REIT Betegnelse for selskab, hvis formål det er at eje og drive ejendomme som investeringsobjekter 

SEK Svensk krone 

THB Thailandsk bath 

TRY Tyrkisk lire 

USD Amerikansk dollar 

WTO Verdenshandelsorganisationen 

ZAR Sydafrikansk rand 

 



Hedgeforeningen Jyske Invest
Reg.nr. hos Finanstilsynet: 19002
CVR nr. 29 52 09 92

Hedgeforeningen Jyske Invest
består for tiden af tre forskellige
afdelinger, der henvender sig til
investorer med forskellige ønsker til
risiko og afkastprofil. Hedgeforeningen
Jyske Invest har 11.639 investorer.

Offentlig tilsynsmyndighed
Alle afdelinger i Hedgeforeningen
Jyske Invest er omfattet af Lov om
investeringsforeninger og special-
foreninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. og er
dermed underlagt Finanstilsynet.

Medlemskab af IFR
Hedgeforeningen Jyske Invest er med-
lem af InvesteringsForeningsRådet.

Børsnotering
Afdelingen Jyske Invest Hedge Mar-
kedsneutral – Aktier er optaget til  
notering på NASDAQ OMX Copenha-
gen A/S. De øvrige to afdelinger er 
ikke optaget til notering på nogen 
børs.

Kursinformation
De daglige kurser på investeringsbevi-
serne oplyses gennem Jyske Bank A/S,
på Jyske Invests hjemmeside, jyske-
invest.dk, DR Tekst TV og gennem 
dagspressen. 



Hedgeforeningen Jyske Invest
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 89 25 00
Fax +45 89 89 65 15
jyskeinvest@jyskeinvest.dk
jyskeinvest.dk
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