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Ledelsesberetning 

 

Følgende beretning dækker afviklingsregnskabet for 

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

Alpha KL under afvikling. 
 

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

ber 2020 blev det besluttet, at afdelingen skulle afvik-

les efter reglerne om forenklet afvikling i lov om inve-

steringsforeninger m.v. §§ 112 og 115. 

 

Der blev efterfølgende indrykket et proklama i Statsti-

dende den 28. november 2020, og proklamaet udløb 

den 27. februar 2021.  

 

Afdelingens beholdning af værdipapirer blev realiseret 

ultimo januar 2021, og salgsprovenuet herfra har 

fremgået som kontantindestående frem til afviklings-

tidspunktet. På balancedagen henstår der ingen mid-

ler i afdelingen. Afdelingens aktiver er afhændet, al 

gæld er betalt, og alle medlemmernes andele er ind-

løst. 

 

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 4. marts 

2021 viser et resultat på -75 tkr. 

 

Bestyrelse og ledelse 
Foreningens bestyrelse består af de samme personer, 

som udgør bestyrelsen i de øvrige foreninger, der er 

administreret af foreningens investeringsforvalt-

ningsselskab Jyske Invest Fund Management A/S. Di-

rektionen er ansat i investeringsforvaltningsselskabet 

og fungerer derigennem som direktion for alle de af 

selskabet administrerede foreninger. 

 

Fakta om bestyrelsen 

Medlem Alder Indtrædelsesår 

Hans Frimor 57 år 2016 

Jane Soli Preuthun 60 år 2016 

Bo Sandemann Rasmussen 60 år 2016 

Bjarne Staael 63 år 2019 

 
 
 
 

Væsentlige aftaler 
Der er indgået følgende væsentlige aftaler vedrørende 

foreningen: 

 

Der er indgået administrationsaftale om delegation af 

den daglige ledelse af foreningen med investerings-

forvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management 

A/S, som varetager alle opgaver for foreningen vedrø-

rende investering og administration. 

 

Der er indgået depotselskabsaftale med Jyske Bank 

A/S, som dermed varetager tilsynsrollen, jf. lov om in-

vesteringsforeninger m.v. Endvidere er Jyske Bank A/S 

opbevaringssted for foreningens værdipapirer og li-

kvide midler. 

 

Jyske Invest Fund Management A/S har indgået aftale 

om investeringsrådgivning med Jyske Bank A/S. Afta-

len indebærer, at Jyske Bank A/S yder investerings-

rådgivning, alene eller i samarbejde med andre rådgi-

vere, til Jyske Invest Fund Management A/S om por-

teføljestrategier og om allokering på forskellige aktiv-

klasser, som Jyske Bank A/S anser som fordelagtige. 

De enkelte forslag til investeringer forelægges Jyske 

Invest Fund Management A/S, som tager stilling til, 

om de skal føres ud i livet. Investeringsrådgivningen 

sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som 

foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle inve-

steringsrammer for de enkelte afdelinger. 

 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 

vilkår for handel med finansielle instrumenter og va-

luta. 

 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 

distribution og salg af andele. Aftalen indebærer, at 

Jyske Bank A/S iværksætter tiltag for at fremme salg 

af andelene til investorer og afrapporterer til admini-

strator. Betaling herfor sker som løbende formidlings-

provision af foreningens formue. 

 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S om support 

til varetagelse af foreningens kommunikation, mar-

kedsføring, produktudvikling samt skattemæssige 

forhold. 

 

Endelig er der indgået aftale med Jyske Bank A/S, Jy-

ske Markets om prisstillelse i foreningens beviser.
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Ledelsespåtegning 
 

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato be-

handlet og godkendt afviklingsregnskabet for regn-

skabsperioden 1. januar – 4. marts 2021 for Investe-

ringsforeningen Jyske Portefølje, FX Alpha KL under af-

vikling. 

 

Afviklingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 

med lov om investeringsforeninger m.v. 

 

Afviklingsregnskabet giver et retvisende billede af afde-

lingens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resul-

tatet for perioden 1. januar – 4. marts 2021.  

 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetnin-

gen indeholder retvisende redegørelse for udviklingen i 

afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold. 

 

 

 

Silkeborg, den 8. marts 2021 

 

 

 

 

 
Bestyrelse 

 
 
 
 

Hans Frimor                  Jane Soli Preuthun                            Bo Sandemann Rasmussen                   Bjarne Staael 

Formand                  Næstformand 

 

 

 

 

 

Direktion 
Jyske Invest Fund Management A/S 

 
 
 
 
 

Jan Houman Larsen 

Managing Director 

 
 

 

               

  



 

6 

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til investorerne i Investeringsforeningen Jyske 

Portefølje, FX Alpha KL under afvikling 

 
Konklusion 
Vi har revideret afviklingsregnskabet for Investerings-

foreningen Jyske Portefølje, afdeling FX Alpha KL un-

der afvikling for perioden 1. januar - 4. marts 2021, 

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Af-

viklingsregnskabet udarbejdes efter lov om investe-

ringsforeninger m.v. 

Det er vores opfattelse, at afviklingsregnskabet giver 

et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver 

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

tatet af afdelingens aktiviteter for perioden 1. januar 

– 4. marts 2021 i overensstemmelse med lov om in-

vesteringsforeninger m.v. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar 

ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 

i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-

visionen af afviklingsregnskabet”. Vi er uafhængige af 

foreningen i overensstemmelse med internationale 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 

vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-

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

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vores konklusion. 

 
Ledelsens ansvar for afviklingsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et afvik-

lingsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med lov om investeringsforeninger 

m.v.  Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-

bejde et afviklingsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. 

 

 

Revisors ansvar for revisionen af afviklingsregn-
skabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om af-

viklingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-

information, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 

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

der udføres i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-

information, når sådan findes. Fejlinformationer kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-

tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 

de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af afviklingsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager 

vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væ-

sentlig fejlinformation i afviklingsregnska-

bet, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl, udformer og udfører revisionshandlin-

ger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 

til at danne grundlag for vores konklusion. Ri-

sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af besvigelser er højere 

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 

af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela-

delser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol 

med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion om effektivite-

ten af foreningens interne kontrol. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 

som er anvendt af ledelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og til-

knyttede oplysninger, som ledelsen har udar-

bejdet, er rimelige. 

 Vores konklusioner er baseret på det revisi-

onsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning.  

 Tager vi stilling til den samlede præsenta-

tion, struktur og indhold af afviklingsregn-

skabet, herunder noteoplysningerne, samt 

om afviklingsregnskabet afspejler de under-

liggende transaktioner og begivenheder på 

en sådan måde, at der gives et retvisende bil-

lede heraf. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det 

planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-

visionen samt betydelige revisionsmæssige observa-

tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 

 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om afviklingsregnskabet omfatter 

ikke ledelsens beretning, og vi udtrykker ingen form 

for konklusion med sikkerhed om ledelsens beretning. 

 

I tilknytning til vores revision af afviklingsregnskabet 

er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 

væsentligt inkonsistent med afviklingsregnskabet el-

ler vores viden opnået ved revisionen eller på anden 

måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-

retningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til lov om investeringsforeninger m.v. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 

at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med af-

viklingsregnskabet og er udarbejdet i overensstem-

melse med krav i lov om investeringsforeninger m.v. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelses-

beretningen. 

 

 

 

Silkeborg, den 8.marts 2021 

 

 

 

 

  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 CVR-nr. 20 22 26 70 

 

 

 

 

 

Per Kloborg 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne19678  
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Afviklingsregnskab
 

Resultatopgørelse 
 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012    

  01.01.- 01.01.- 
Note  04.03.2021 31.12.2020 

  1.000 kr. 1.000 kr. 
 Renter:    

3. Renteindtægter 99 4.577 
3. Renteudgifter 8 178 
 I alt renter 91 4.399 

     
4. Kursgevinster og -tab:    
 Obligationer -163 -4.693 
 Afledte finansielle instrumenter 43 -270  
 Handelsomkostninger 1 9 
 I alt kursgevinster og -tab -121 -4.972 

 I alt nettoindtægter -30 -573 

     
5. Administrationsomkostninger 45 3.767 
 Resultat før skat -75 -4.340 
     
 Årets nettoresultat -75 -4.340 

     
 Til disposition -75 -4.340 
     
 Overført til formuen -75 -4.340 

     

 
 
 

 

        Balance 
 Balance pr.  Ult imo   

2012    
Note  04.03.2021 31.12.2020 

  1.000 kr. 1.000 kr. 
     
 AKTIVER    
     

6. Likvide midler:    
 Indestående i depotselskab 0 10.859 
 I alt likvide midler 0 10.859 
    

6. Obligationer:   

 
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 0 82.378 

 
Noterede obligationer fra 
udenlandske udstedere 0 0 

 I alt obligationer 0 82.378 

      
 Andre aktiver:     

 
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 0 449 

 I alt andre aktiver 0 449 

      
 AKTIVER I ALT 0 93.686 

      
 PASSIVER     
      

7. Investorernes formue 0 93.628 
    
 Anden gæld:     
 Skyldige omkostninger 0 58 

 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 0 0 

 I alt anden gæld 0 58 

      
 PASSIVER I ALT 0 93.686 
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Noter  
 

1 Anvendt regnskabspraksis 
 

GENERELT 
 

Afviklingsregnskabet aflægges efter lov om investe-

ringsforeninger m.v. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til se-

nest aflagte årsrapport. 

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING 
 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, 

at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultat-

opgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, der er 

afholdt for at opnå periodens indtjening. Dog overfø-

res handelsomkostningerne i forbindelse med køb og 

salg af finansielle instrumenter forårsaget af emis-

sion og indløsning i afdelingen til investorernes for-

mue. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelin-

gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå af-

delingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålide-

ligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 

til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 

nedenfor. 

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser 

tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer ef-

ter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, 

hvis – og kun hvis – oplysningerne bekræfter eller af-

kræfter forhold, som er opstået senest på balanceda-

gen. 

Omregning af beløb i fremmed valuta 
Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta 

end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den 

funktionelle valuta efter valutakursen på transakti-

onsdagen. 

Monetære poster i en anden valuta end afdelingens 

funktionelle valuta omregnes til den funktionelle va-

luta efter GMT 1600-kursen for valutaen på balance-

dagen. 

RESULTATOPGØRELSEN 
 

Renter og udbytter 
Renteindtægter omfatter periodiserede renter på ob-

ligationer og indestående hos depotselskabet. Endvi-

dere indgår nettoindtægten ved repo-aftaler og re-

verse repo-aftaler. 

Renteudgifter omfatter renter til depotselskabet 

grundet negative rentesatser og eventuel gæld. 

Aktieudbytter omfatter årets indtjente udbytter. 

Kursgevinster og -tab 
I resultatopgørelsen indregnes såvel realiserede som 

urealiserede gevinster og tab på aktiver og passiver. 

Realiserede kursgevinster og -tab for kapitalandele 

og obligationer måles pr. instrument som forskellen 

mellem dagsværdien på salgstidspunktet og dags-

værdien primo regnskabsåret eller dagsværdien på 

anskaffelsestidspunktet for instrumenter anskaffet i 

regnskabsåret. 

 

Urealiserede kursgevinster og -tab måles pr. instru-

ment som forskellen mellem dagsværdi ultimo regn-

skabsåret og dagsværdi primo regnskabsåret eller 

dagsværdien på anskaffelsestidspunktet for instru-

menter anskaffet i regnskabsåret. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-

menter indregnes i resultatopgørelsen under afledte 

finansielle instrumenter. 

Under handelsomkostninger føres alle direkte om-

kostninger i forbindelse med handel med finansielle 

instrumenter. Omkostninger, der ikke kan opgøres 

eksakt, eksempelvis fordi de er inkluderet i spread, 

indregnes i det omfang, de er aftalt med tredjemand. 

Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i 

forbindelse med køb og salg af finansielle instrumen-

ter, og som er forårsaget af emission og indløsning, 
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overføres dog til ”Investorernes formue”. Den sidst-

nævnte del er opgjort som den andel, provenuet af 

emissionerne og indløsningerne udgør af kursvær-

dien af de samlede handler. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter afdelingsdi-

rekte omkostninger og andel af fællesomkostninger. 

”Afdelingsdirekte omkostninger” består af de om-

kostninger, som kan henføres direkte til den enkelte 

afdeling. ”Andel af fællesomkostninger” er afdelin-

gernes andel af de udgifter, der vedrører to eller flere 

afdelinger.  

Foreningens betaling for varetagelse af den daglige 

ledelse af foreningen samt for porteføljerådgivning/-

forvaltning og for formidling på vegne af foreningens 

afdelinger består af et administrationshonorar, for-

midlingsprovision og rådgivningshonorar i henhold til 

administrationsaftale med Jyske Invest Fund Mana-

gement A/S. Beløbene bliver alene beregnet som en 

fast procentsats af afdelingens eller andelsklassens 

formue. 

” Investeringsforvaltning” og ” Distribution, mar-

kedsføring og formidling ” udgør pålignede omkost-

ninger i henhold til administrationsaftale med Jyske 

Invest Fund Management A/S vedrørende portefølje-

rådgivning/-forvaltning samt formidling. 

”Administration” udgør pålignede omkostninger i 

henholdt til administrationsaftale med Jyske Invest 

Fund Management A/S. Honoraret inkluderer blandt 

andet udgifter til bestyrelse, direktion, revision samt 

gebyrer til depotbanken for depotselskabsopgaven 

m.v.  

Foreningens samlede udgifter til bestyrelse og revi-

sion indeholdt i ”Administration” oplyses i henholds-

vis i ledelsesberetningen og under fællesnoter. 

Afkastafhængigt honorar henregnes under afdelings-

direkte omkostninger under posten ”Investeringsfor-

valtning”. 

Når en afdeling ejer andele i en anden afdeling, frihol-

des afdelingen for en række betalinger for at undgå 

dobbeltbetaling for samme ydelse. For at signalere så 

korrekt en administrationsomkostning som muligt 

målt i kroner og i procent overføres et beløb i afdelin-

gen fra ”Kursgevinster og -tab på investeringsbevi-

ser” til ”Administrationsomkostninger”. Denne over-

førsel svarer til den andel af de underliggende afde-

lingers administrationsomkostninger, som afdelin-

gen indirekte betaler, og som umiddelbart indgår i 

”Kursgevinster og -tab på investeringsbeviser”. Dette 

overførte beløb medtages ikke under administrati-

onsomkostninger, når udlodningen gøres op. 

Skat 
Skat omfatter ikke refunderbar skat på renter og ud-

bytter. 

Udlodning 
De udloddende afdelinger foretager årligt en udlod-

ning, der opfylder kravene til minimumsindkomst i 

Ligningslovens § 16 C, hvorfor disse afdelinger ikke 

skal betale skat. Skattepligten påhviler i stedet mod-

tageren af udlodningen. 

”Til rådighed for udlodningen” opgøres på grundlag 

af de i regnskabsåret: 

 Indtjente renter og renteudgifter på fordringer. 

Tilgodehavende udbytteskat indgår i grundlaget 

efter modtagelse. 

 Indtjente udbytter fratrukket indeholdt udbytte-

skat. 

 Realiserede nettokursgevinster på obligationer 

og valutakonti. 

 Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele. 

 Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster 

ved anvendelse af afledte finansielle instrumen-

ter og aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskat-

ningslovens §19, beregnet efter lagerprincippet. 

 Afholdte administrationsomkostninger. 

 

Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådig-

hed for udlodningen i procent af den cirkulerende ka-

pital i afdelingen/andelsklassen på balancedagen. 

Den beregnede procent nedrundes i overensstem-

melse med Ligningslovens § 16 C til nærmeste beløb, 

som er deleligt med 0,10 procent af bevisets påly-

dende. 

 

Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og 

udlodningen tillægges/fradrages den pågældende af-

delings/andelsklassens formue. 

 

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

gende: 
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 Restbeløb (positiv) efter nedrunding af ”Til rådig-

hed for udlodning” eller restbeløb (negativ) ”Til 

rådighed for udlodning” fremføres til fradrag ved 

opgørelse af minimumsindkomst i det efterføl-

gende år. 

 

Udlodningsregulering er en skattemæssig regulering 

af indkomster til udlodning, der sikrer, at udlodnings-

procenten ikke ændres for eksisterende andel i for-

bindelse med årets emissioner og indløsninger. 

Ved emission beregnes udlodningsreguleringen som 

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

på emissionsdagen. En del af det ved emissionen ind-

betalte beløb anvendes således til udbetaling af ud-

lodning. Ved indløsning foretages beregning, som på 

tilsvarende vis nedbringer udbetalingen af udlodning. 

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

gende: 

 Restbeløb (positiv) efter nedrunding af ”Til rådig-

hed for udlodning” fra sidste år eller restbeløb 

(negativ) ”Til rådighed for udlodning” fra sidste 

år. 

 
BALANCEN 
 

Finansielle instrumenter 
”Finansielle instrumenter” omfatter finansielle akti-

ver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver be-

står af likvide midler, obligationer, kapitalandele, in-

vesteringsbeviser, afledte finansielle instrumenter 

og andre aktiver. 

 

Likvide midler 
Likvide midler i fremmed valuta måles til noterede 

valutakurser på balancedagen. 

 

Obligationer og kapitalandele 
Noterede obligationer og kapitalandele måles til 

dagsværdi (lukkekursen på balancedagen). Hvis 

dagsværdien ikke foreligger, indregnes instrumentet 

til en anden officiel kurs, der må antages bedst at 

svare hertil. Hvis denne kurs ikke afspejler instru-

mentets dagsværdi på grund af manglende eller util-

strækkelig handel i tiden op til balancedagen, fast-

lægges dagsværdien ved hjælp af en værdiansættel-

sesteknik, der har til formål at fastlægge den trans-

aktionspris, som ville fremkomme i en handel på må-

lingstidspunktet mellem uafhængige parter, der an-

lægger normale forretningsmæssige betragtninger. 

Noterede værdipapirer i fremmed valuta måles til no-

terede valutakurser på balancedagen. Unoterede ob-

ligationer og aktier måles til dagsværdi fastsat efter 

almindelige anerkendte metoder. 

For investeringsbeviser eller lignende i afdelinger i in-

vesteringsforeninger, hvor foreningens administrator 

har fuld indsigt i sammensætningen af afdelingens 

underliggende obligationer og kapitalandele (funds 

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

lingsprincipper anvendt på de underliggende obligati-

oner og kapitalandele. 

Værdipapirer indgår og udtages på handelsdagen. 

Udtrukne obligationer måles til udtrækningsværdien. 

Obligationer, der omsættes via det amerikanske mar-

ked for high yield bonds, også kaldet OTC – Fixed In-

come Pricing System (FIPS), indgår under noterede 

obligationer. 

Obligationer, som indgår i repo-aftale, eller som er 

solgt på termin, indgår under obligationer. 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter omfatter terminsfor-

retninger, futures og repo, der er indgået med henblik 

på at afdække almindelige forretningsmæssige risici. 

 

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi 

på balancedagen. Fortjenester og tab indregnes i re-

sultatopgørelsen efter samme praksis, som gælder 

for de sikrede regnskabsposter. 

 

Positiv dagsværdi af de afledte finansielle instrumen-

ter indregnes under aktiver, og negativ dagsværdi 

indregnes under passiver. 

 

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

 ”Tilgodehavende renter” bestående af periodise-

rede renter på balancedagen. 

 ”Tilgodehavende udbytte” bestående af udbytter 

deklareret før balancedagen med afregning efter 

balancedagen. 

 ”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” 

bestående af værdien af provenuet fra salg af fi-

nansielle instrumenter samt fra emissioner før 

balancedagen, hvor betalingen sker efter balan-

cedagen. Der foretages modregning i tilsvarende 
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beløb omtalt under ”Anden gæld” pr. modpart pr. 

dag, betalingerne forfalder. 

Investorernes formue 
”Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende be-

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

cember året før beregnet som udbytteprocenten gan-

get med cirkulerende kapital pr. 31. december året 

før. 

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

løsning” består af forskellen mellem den efter gene-

ralforsamlingen udbetalte udlodning på grundlag af 

den på dette tidspunkt cirkulerende kapital, og ud-

lodningen beregnet pr. 31. december året før. 

Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag er 

opgjort efter indregning af handelsomkostninger af-

holdt i tilknytning til emission eller indløsning. 
 
Anden gæld 
”Anden gæld” måles til dagsværdi. 

 

”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” 

består af værdien af provenuet fra køb af finansielle 

instrumenter samt fra indløsninger før 

balancedagen, hvor betalingen sker efter 

balancedagen. Der foretages modregning i 

tilsvarende beløb omtalt under ”Andre aktiver” pr. 

modpart pr. dag, betalingerne forfalder. 

 

AFDELINGER MED ANDELSKLASSER 
 

Visse afdelinger udbydes i flere andelsklasser. En så-

dan afdeling består således af en fællesportefølje, 

hvor der foretages den for andelsklasserne fælles in-

vestering i værdipapirer og afholdes omkostninger 

afledt heraf. Hertil kommer andelskassernes klasse-

specifikke transaktioner vedr. omkostninger. 

 

Der udarbejdes et samlet regnskab for hele afdelin-

gen samt noter til de enkelte andelsklasser. 

 

Nøgletallene vedrørende afkast, indre værdi og 

omkostninger og antal andele beregnes for de 

enkelte klasser. I de tilfælde, hvor en klasse ved 

etableringen viderefører den pågældende afdeling, 

vises de for klassen relevante nøgletal med 

historikken. 

 

 

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

I henhold til disse retningslinjer skal årsrapporten in-

deholde en række oplysninger omkring afdelingernes 

anvendelse af derivater og værdipapirudlån. 

 

HOVED- OG NØGLETAL 
 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Be-

kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS 

samt branchestandarder fra Investering Danmark. 

 

Investorernes formue 

Investorernes formue er for de udloddende afdelinger 

opgjort inklusive udlodning for regnskabsåret. 

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

 

�������	�	��� �
���� ��	��� ������ å	��
���
� 
���� ������ å	��  

 
Årets afkast i procent 

Afkast er beregnet på grundlag af indre værdi og be-

regnes som: 

���	� �æ	� ������ å	�� + ����������	�� �������
��	� �æ	� �	��� å	�� − 1� × 100 

Geninvesteret udlodning beregnes som: 

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

I akkumulerende afdelinger beregnes afkastet som: 

���	� �æ	� ������ å	��
��	� �æ	� �	��� å	�� − 1� × 100 

Udlodning pr. andel 
Udlodningen pr. andel beregnes som: 

������� ��� �������	�	��
���
� 
���� ������ å	��  

Administrationsomkostninger i procent 

Administrationsomkostninger i procent i afdelin-

gerne beregnes som: 

!� �
���� 
������	
����������������	
�������	�	��� �������������� ��	��� × 100 
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Investorernes gennemsnitlige formue er beregnet 

som et simpelt gennemsnit af formuens værdi op-

gjort dagligt i regnskabsåret. 

 

Administrationsomkostninger eksklusive resul-
tatbetinget honorar i procent 
Opgøres som ovenstående, dog er resultatbetinget 

honorar ikke med i de samlede administrationsom-

kostninger. 

 
ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 
ÅOP er baseret på omkostninger, som de fremgår af 

Central investorinformation. Det vil sige løbende om-

kostninger og resultatbetinget honorar, undtaget 

handelsomkostninger ved løbende drift i procent, der 

fremgår af seneste årsrapport. 

ÅOP beregnes som: 

(Administrationsomkostninger i procent + handels-

omkostninger ved løbende drift i procent) + ((Maksi-

male omkostninger ved indtræden i procent + maksi-

male omkostninger ved udtræden i procent)/7) 

 Hvor en afdeling har resultatbetinget honorar 

indgår det i administrationsomkostninger i pro-

cent. Som en yderligere information beregner vi 

ÅOP eksklusive resultatbetinget honorar for de af-

delinger. 

 Hvor der i løbet af året er foretaget væsentlige 

ændringer i kurtagesatser, beror handelsomkost-

ninger ved løbende drift i procent på et skøn ud 

fra erfaring og markedskutyme, jf. branchestan-

darder. 

 Hvor en afdeling er oprettet i løbet af året, er 

ÅOP omregnet til et helårstal, jf. branchestan-

darder. 

Nøgletallet er beregnet under forudsætning af en hol-

deperiode på syv år hos investor. 

ÅOP eksklusive resultatbetinget honorar 
Opgøres som ovenstående, dog er resultatbetinget 

honorar ikke medtaget. 

 

Indirekte handelsomkostninger 
De indirekte handelsomkostninger er en samlebeteg-

nelse for de omkostninger, som opstår, når en fond 

handler værdipapirer til kurser, der afviger fra de kur-

ser, værdipapirerne opgøres til i fondenes samlede 

markedsværdi på handelstidspunktet. 

 

Værdipapiromsætning 
Opgøres som summen af regnskabsårets samlede 

køb og salg af værdipapirer til handelspriser inkl. kur-

tage m.v. 

Handelsomkostninger ved løbende drift 
Handelsomkostninger ved løbende drift i procent af 

formuen beregnes som: 

"
���������������	 �� �ø ��� 	���
#������������� ��	��� × 100 

Handelsomkostningerne er afhængige af handelsku-

tyme og er ikke nødvendigvis sammenlignelige med 

andre afdelinger. I tilfælde af handel til nettopriser 

angives ingen handelsomkostninger. 

Investorernes gennemsnitlige formue er beregnet 

som et simpelt gennemsnit af formuens værdi op-

gjort dagligt i regnskabsåret. 

 
Sharpe ratio 
Sharpe ratio udtrykker, hvorvidt den risiko, investor 

påtager sig, står i forhold til det afkast, der er opnået. 

Jo større Sharpe ratio, jo bedre forhold mellem det 

konstaterede afkast og risiko. Sharpe ratio beregnes 

som det historiske afkast minus den risikofri rente di-

videret med standardafvigelsen på merafkastet. 

Beregningen af Sharpe ratio sker på baggrund af må-

nedlige observationer. Har afdelingen eksisteret i 

mere end fem år, sker beregningen på en femårig pe-

riode. Hvis afdelingen har eksisteret mellem 3 og 5 år 

sker beregningen på en treårig periode. Sharpe ratio 

beregnes ikke hvis afdelingen har eksisteret i mindre 

end tre år. 

 

Standardafvigelse 
Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden af, 

at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det 

gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. 

 

Beregningen af afdelingens standardafvigelse sker på 

baggrund af ugentlige observationer. Hvis afdelingen 

har eksisteret i mindre end fem år, sker beregningen 

dog på baggrund af månedlige observationer. 

Beregningen på benchmark sker på baggrund af må-

nedlige observationer. Har afdelingen eksisteret i 

mere end fem år, sker beregningen på en femårig pe-

riode. Hvis afdelingen har eksisteret mellem 3 og 5 år 

sker beregningen på en treårig periode. 
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Benchmark 
Benchmarkafkast er en opgørelse af udviklingen i det 

benchmark (markedsindeks), som afdelingen måler 

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

kast på benchmark indeholder i modsætning til afde-

lingernes afkast ikke administrationsomkostninger. 

 

Referenceindeks 
For enkelte afdelinger findes ikke et repræsentativt 

benchmark, som afspejler afdelingens investerings-

strategi. Afdelingen har derfor ikke noget benchmark. 

Afdelingen har dog et referenceindeks som udeluk-

kende anvendes til afkastsammenligning. 

 

Uanset, om afdelingen har benchmark eller referen-

ceindeks, vil det under regnskabets nøgletal blive be-

nævnt som benchmark. 

 

Tracking Error 
Tracking Error er et mål for, hvor meget afkastet for 

en afdeling er forskellig fra udviklingen i afdelingens 

benchmark/referenceindeks. 

 

Tracking Error beregnes kun for afdelinger, som har 

et benchmark/referenceindeks. 

 

Tracking Error beregnes ultimo året for en periode på 

de seneste tre år. 

 

Hvis en afdeling har eksisteret i mindre end tre år, el-

ler har afdelingen indenfor de seneste tre år ikke haft 

et benchmark/referenceindeks, beregnes Tracking 

Error ikke. Såfremt afdelingen har haft flere bench-

mark/referenceindeks i treårs-perioden, benyttes de 

respektive benchmark/referenceindeks for de rele-

vante perioder. 

 

Active Share 
Active Share er et mål for, hvor stor en andel af porte-

føljen, der ikke er sammenfaldende med det valgte 

benchmark/referenceindeks. 

 

Active Share beregnes for afdelinger, der er klassifice-

rede som aktieafdelinger. Det vil sige, afdelinger med 

en aktieeksponering på mindst 85%. 

 

Active Share beregnes på basis af afdelingens porte-

følje ultimo regnskabsåret og beregnes én gang år-

ligt. 

 

Kurs ultimo året 
Kurs ultimo året er noteret kurs fra årets sidste han-

delsdag.
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2 Eventualposter 
 

Afdelingen har ingen eventualforpligtelser. 
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Noter (forsat) 
      

01.01.- 01.01.- 

  04.03.2021 31.12.2020   
1.000 kr. 1.000 kr. 

3. Renteindtægter: 
  

 
Noterede obligationer fra danske udstedere 99 4.260  
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 0 317  
I alt renteindtægter 99 4.577     

3. Renteudgifter: 
  

 
Andre renteudgifter 8 178  
I alt renteudgifter 8 178     

4. Kursgevinster og -tab: 
  

 
Obligationer: 

  
 

Noterede obl. fra danske udstedere -163 -4.171  
Noterede obl. fra udenlandske udstedere 0 -522  
I alt kursgevinster og -tab, obligationer -163 -4.693     

 
Afledte finansielle instrumenter: 

  
 

Valutaterminsforretninger/futures 43 -270  
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter 43 -270     

 
Handelsomkostninger: 

  
 

Bruttohandelsomkostninger 1 9  
Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 1 9     

 
I alt kursgevinster og -tab 
 

-121 -4.972       
      
      
 

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

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

Afdelings Andel af Afdelings Andel af   
direkte omk. fælles omk. direkte omk. fælles omk. 

5. Administrationsomkostninger: 
    

 
Distribution, markedsføring og formidling 16 0 1.332 0  
Investeringsforvaltning 19 0 1.599 0  
Administration 10 0 836 0  
I alt opdelte adm. omkostninger 45 0 3.767 0  
I alt adm. omkostninger 

 
45 

 
3.767   

04.03.2021 31.12.2020 
  

i % i % 
6. Finansielle instrumenter: 

    
 

Børsnoterede finansielle instrumenter 
  

0,00 87,98 
 Andre aktiver/anden gæld 

 
  0,00 12,02  

I alt 
  

0,00 100,00       

 
 

     
  

04.03.2021 04.03.2021 31.12.2020 31.12.2020    
1.000 kr. 

 
1.000 kr.   

Antal Formue- Antal Formue-   
andele værdi andele værdi       

7. Investorernes formue: 
    

 
Investorernes formue primo 951.356 93.628 6.758.356 670.080  
Emissioner i året 0 0 0 0  
Indløsninger i året -951.356 -93.576 -5.807.000 -572.495  
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 

 
23 

 
383  

Overførsel af periodens resultat    -75    -4.340       
 

I alt investorernes formue 0 0 951.356 93.628       
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Noter (forsat) 
Hoved- og nøgletal 
 

2017* 2018 2019 2020 2021** 

 
 
Hovedtal: 
 

     

Årets nettoresultat (1.000 kr.) -109 1.119 -8.068 -4.340 -75 

Antal andele 5.986.756 6.524.756 6.758.356 951.356 0 

Investorernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

599.218 654.413 670.080 93.628 0 

Indre værdi (kr. pr. andel) 100,09 100,30 99,15 98,42 - 

Årets afkast (i %) p.a. 0,09 0,21 -1,15 -0,74 - 

Administrationsomkostninger (i %) 0,39 0,70 0,70 0,71 - 

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 0,73 0,72 0,72 0,72 - 

Indirekte handelsomkostninger (i %)***  0,16 0,07 0,14 - 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):      

- Køb 570.961 218.047 308.477 265.947 - 

- Salg 90.412 153.407 175.213 843.501 - 

- I alt 661.373 371.454 483.690 1.109.448 - 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):      

- Handelsomk. i alt 0 5 4 9 - 

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

Sharpe ratio    -0,62 - 

Standardafvigelse (i %) 0,80 0,59 0,44 0,47 - 

Kurs ultimo året 100,13 100,28 99,18 98,40 - 

 * 2017 dækker en periode på mindre end 12 måneder. 

** Dækker perioden fra 01.01 – 04.03.2021. 

*** Beregnes fra og med 2018. 

 

 

 


