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Investeringsforeningen Jyske Portefølje Kursinformation 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje består for tiden 
af 13 forskellige afdelinger, der henvender sig til investo-
rer med forskellige ønsker til risiko og afkastprofil. Inve-
steringsforeningen Jyske Portefølje har 39.626 investo-
rer. 

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

  

Offentlig tilsynsmyndighed Medlemskab af IFB 

Alle afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest er 

omfattet af Lov om investeringsforeninger mv. og er der-
med underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje er medlem af In-
vesteringsfondsbranchen. 
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Læsevejledning
 
 
Investeringsforeningen Jyske Portefølje består af flere 
afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab. 
Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvik-
ling i halvåret og giver en status ved halvårets afslut-
ning.  
 
Foreningen håndterer de administrative opgaver og 
investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden 
for de rammer, vi har lagt for afdelingerne. Det er med 
til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. 
Det hænger også sammen med, at afdelingerne – 
selvom de investerer i forskellige typer af værdipapi-
rer og følger forskellige strategier – ofte påvirkes af 
mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving 

i den globale vækst påvirke afkast og risiko i alle afde-
linger.  
 
Derfor har vi valgt at beskrive den overordnede mar-
kedsudvikling i det fælles afsnit i Udvikling i 1. halvår 
af 2017 samt andre centrale forhold.  
 
Investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund 
Management A/S varetager alle opgaver vedrørende 
investering og administration for foreningen.  
 
Alle afdelinger i foreningen har en aktiv investerings-
strategi. 
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Udvikling i 1. halvår af 2017
 
 

Den økonomiske udvikling i 1. halvår 
af 2017 
Første halvår af 2017 var præget af vigtige valg i 
både Storbritannien og Frankrig. Theresa May fik ikke 
den styrkede position, hun havde håbet på i forhold 
til Brexitforhandlingerne, mens Emmanuel Macron i 
Frankrig opnåede et meget flot resultat for sin pro-
europæiske linje.  

I USA trak Donald Trump gang på gang overskrifter 
med kontroversielle udmeldinger på Twitter og fyrin-
ger af nøglemedarbejdere. Ligeledes har Trump’s ind-
blanding i undersøgelsen af sit forhold til Rusland, gi-
vet politisk uro. 

Politisk uro kunne dog ikke fjerne den gode stemning 
på de finansielle markeder. De globale aktier fort-
satte deres fremgang i første halvår af 2017 og satte 
nye kursrekorder på flere markeder. Kursudsvingene 
var på de laveste niveauer i 10 år og vidner om et 
marked med få bekymringer. En svækkelse af den 
amerikanske dollar betød dog, at den europæiske in-
vestor fik et lavere udbytte af kursstigningerne. 

Den toneangivne tyske rente svingende mellem 
0,15% og 0,5% hen over halvåret, men endte på et 
højt niveau efter lidt hårdere retorik fra både den 
amerikanske og europæiske centralbank. Højrenteob-
ligationer opnåede pæne afkast, da investorerne fort-
sat havde appetit på risiko. 

Ny forening og afdelinger overført fra 
Investeringsforeningen Jyske Invest 
Foreningen blev sat i drift den 3. april. I den forbin-
delse blev fire afdelinger fra Investeringsforeningen 
Jyske Invest overflyttet til foreningen.  
 
Alle eksisterende investorer kunne beholde deres eksi-
sterende investering i de fire afdelinger, uanset den 
planlagte overflytning og afgrænsning af den inve-
storgruppe, som afdelingerne fremadrettet vil hen-
vende sig til. Eneste forskel er, at den enkelte investor 
bliver medlem af Investeringsforeningen Jyske Porte-
følje i stedet for Investeringsforeningen Jyske Invest. 
 
 

Nye afdelinger  
Siden etableringen af foreningen og overførslen af fire 
afdelinger fra Investeringsforeningen Jyske Invest, er 
der introduceret en række nye afdelinger. 
 
Foreningens tilbyder pt. følgende afdelinger : 
 

 
 

Ændring i administrationsaftalen med 
administrationsselskabet 
Foreningen har indgået en ny aftale med investerings-
forvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management 
A/S omkring administrationshonorar.  
 
Administrationshonoraret bliver fastsat individuelt på 
afdelings- og andelsklasseniveau og bliver alene be-
regnet som en fast procentsats, mod tidligere en vari-
abel procentsats af afdelingens eller andelsklassens 
formue. 
 
Den nye betalingsstruktur trådte i kraft pr. 1. juli.  

 
Formueforhold 
Formuen udgjorde 40.021 mio. kr. ved halvårets ud-
gang. Formuen er sammensat af afdelinger, som er 
overflyttet fra Investeringsforeningen Jyske Invest på 
25.765 mio. kr., nettoemission på 13.907 mio. kr. og 
halvårets regnskabsmæssige resultat på 349 mio. kr. 
 

Afdeling Dato for 

introduktion

Dæmpet akk KL* 03. april 2017

Stabil akk KL* 03. april 2017

Balanceret akk KL* 03. april 2017

Dynamisk akk KL 05. april 2017

Vækst akk KL* 03. april 2017

Danske Obligationer KL 25. april 2017

Dæmpet udl KL 03. maj 2017

Stabil udl KL 03. maj 2017

Balanceret udl KL 03. maj 2017

Dynamisk udl KL 03. maj 2017

Vækst udl KL 03. maj 2017

Managed Vol Aktier KL 06. juni 2017

FX Alpha KL 20. juni 2017
*  Eks isterende afdelinger som er blevet overført fra 

Investerings foreningen Jys ke Invest
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Vigtig information 
Denne halvårsrapport har i overensstemmelse med 
lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke 
været genstand for revision eller review af forenin-
gens revisor.  
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FX Alpha KL 
 

Investeringsområde og –profil 
FX Alpha KL kombinerer investeringer i finansielle instrumenter på en sådan måde, at kortsigtet ubalance på 
valutamarkederne kan udnyttes til at skabe et positivt afkast, uanset øvrige markedsbetingelser. Der investeres 
primært i G10 valutaer (USD. JPY, EUR, CHF, GBP, SEK, NOK, AUD, CAD, NZZ) samt DKK.  
Derudover investeres i obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske realkreditinstitutter 
og internationale institutioner. Der kan i mindre udstrækning investeres i udenlandske statsobligationer med 
høj kreditværdighed, og som er udstedet i EUR. 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis i henhold til regler fastlagt af Finans-
tilsynet.  

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060840874 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 02. maj 2017  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark  Afdelingen har intet benchmark 

Risikoindikator 2 
Risikokategori Gul 
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FX Alpha KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  20.06 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 19 

   
 Kursgevinster og -tab -141 
   
 Administrationsomkostninger 180 
   
 Resultat før skat -302 
   
 Halvårets nettoresultat -302 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 66.616 

 
1. Obligationer 286.972 

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 10 

 
Andre aktiver 793 

   
AKTIVER I ALT 354.391 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 354.391 

   
PASSIVER I ALT 354.391 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 80,98 

 Andre aktiver/anden gæld 19,02 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017    
1.000 kr.    

Antal Formue-    
andele værdi   

2. Investorernes formue:   
Emissioner i perioden 3.543.500 354.374  
Netto emissionstillæg 319  
Overførsel af periodens resultat -302  

  
I alt investorernes formue 3.543.500 354.391  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -302

Antal andele  3.543.500

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 354.391

Indre værdi (kr. pr. andel)  100,01

Afkast (i %) i perioden  0,01

Administrationsomkostninger (i %)  0,05

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Traditionelle obligationer 81,20%  

B  Øvrige 18,80%  

 

 

 

  

A

B

Formuefordeling
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Danske Obligationer KL 
 
Investeringsområde og –profil 
 Danske Obligationer KL investerer fortrinsvis i:  
• Obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat eller danske realkreditinstitutter. 
• Der kan i mindre udstrækning investeres i udenlandske statsobligationer med en høj kreditværdighed og som 
er denomineret i euro.  
Investering i udenlandske obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor danske 
kroner.  
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte 
markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060780955 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Nordea Constant Maturity Government 

Index Danmark – varighed 3 år 
Risikoindikator 2 
Risikokategori Gul 
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Danske Obligationer KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  25.04 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 584 

   
 Kursgevinster og -tab -2.209 
   
 Administrationsomkostninger 254 
   
 Resultat før skat -1.879 
   
 Halvårets nettoresultat -1.879 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 3.393 

 
1. Obligationer 906.919 

 
Andre aktiver 4.054 

   
AKTIVER I ALT 914.366 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 908.769 

  
Anden gæld 5.597 

   
PASSIVER I ALT 914.366 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,80 

 Andre aktiver/anden gæld 0,20 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017  
1.000 kr.    

Antal Formue-    
andele værdi   

2. Investorernes formue:    
Emissioner i perioden 9.887.785 995.544  
Indløsninger i perioden -844.878 -85.061  
Netto emissionstillæg 165  
Overførsel af periodens resultat -1.879  

  
I alt investorernes formue 9.042.907 908.769  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -1.879

Antal andele  9.042.907

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 908.769

Indre værdi (kr. pr. andel)  100,50

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -0,19

- Afdeling  0,50

Administrationsomkostninger (i %)  0,08

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  0-1 års varighed 14,20%  

B  1-3 års varighed 31,10%  

C  3-5 års varighed 45,20% 

D  5-7 års varighed 9,50%  

 

 

 

  

A

B
C

D

Formuefordeling
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Dæmpet udl KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Dæmpet udl KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer. Afdelingen kan investere op til 100% 
af formuen i traditionelle obligationer, 40% i højrenteobligationer og 20% i ”Alternativer”. Alternative investe-
ringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obligationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060780609 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 40% Nordea Constant Maturity 

Government Index Danmark med 

en varighed på 2 år. 

 40% Nordea Constant Maturity 

Government Index Danmark med 

en varighed på 3 år 

 5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index. 

(valutakurssikret overfor DKK) 

 5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index (valutakurssikret 

overfor DKK) 

 5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversi-

fied (valutakurssikret overfor DKK) 

og 

 5% JP Morgan Government Bond In-

dex - Emerging Markets Global Di-

versified Unhedged - beregnet i 

DKK. 

Risikoindikator 2 
Risikokategori Gul 
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Dæmpet udl KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  03.05 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 370 

   
 Kursgevinster og -tab -230 
   
 Administrationsomkostninger 275 
   
 Resultat før skat -135 
   
 Halvårets nettoresultat -135 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 7.860 

 
1. Obligationer 258.244 

 
1. Kapitalandele 103.799 

 
Andre aktiver 1.119 

   
AKTIVER I ALT 371.022 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 368.224 

  
Anden gæld 2.798 

   
PASSIVER I ALT 371.022 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 93,84 
Øvrige finansielle instrumenter 4,49 

 Andre aktiver/anden gæld 1,67 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

  
30.06.2017 30.06.2017    

1.000 kr.    
Antal Formue-  

andele værdi   
2. Investorernes formue:   

Emissioner i perioden 3.676.584 368.359  
Overførsel af periodens resultat -135  

  
I alt investorernes formue 3.676.584 368.224  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -135

Antal andele  3.676.584

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 368.224

Indre værdi (kr. pr. andel)  100,15

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -0,28

- Afdeling  0,15

Administrationsomkostninger (i %)  0,09

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)  0,07

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Traditionelle obligationer 71,70%  

B  Nye obligationsmarkeder 13,30% 

C  Virksomhedsobligationer 10,10%  

D  Alternativer 4,90%  

 

 

 

  

A

B

C
D

Formuefordeling
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Stabil udl KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Stabil udl KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på obligatio-
ner. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan investere 
op til 80% af formuen i traditionelle obligationer, 40% i aktier, 30% i højrenteobligationer og 25% i ”Alternativer”. 
Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obligati-
onsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060779866 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 20% MSCI World AC  

 32,5% Nordea Constant Maturity  

Government Index Danmark – varig-
hed 3 år 

 32,5% Nordea Constant Maturity  

Government Index Danmark – varig-
hed 5 år 

 3,75% Merrill Lynch European Cur-

rency High Yield, BB-B Constrained 

Index – valutakurssikret over for DKK 

 3,75% Merrill Lynch US High Yield, BB-

B Constrained Index – valutakurs-

sikret over for DKK 

 3,75% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 3,75% JP Morgan Government Bond 

Index – Emerging Markets Global Di-

versified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 3 
Risikokategori Gul 
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Stabil udl KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  03.05 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 5.292 

   
 Kursgevinster og -tab -27.514 
   
 Administrationsomkostninger 4.868 
   
 Resultat før skat -27.090 
   
 Skat 136 
   
 Halvårets nettoresultat -27.226 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 71.261 

 
1. Obligationer 2.588.162 

 
1. Kapitalandele 2.158.684 

 
Andre aktiver 12.660 

   
AKTIVER I ALT 4.830.767 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 4.789.377 

  
Anden gæld 41.390 

   
PASSIVER I ALT 4.830.767 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 91,53 
Øvrige finansielle instrumenter 7,58 

 Andre aktiver/anden gæld 0,89 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

  
30.06.2017 30.06.2017    

1.000 kr.    
Antal Formue-  

andele værdi   
2. Investorernes formue:   

Emissioner i perioden 48.172.081 4.816.576  
Netto emissionstillæg 27  
Overførsel af periodens resultat -27.226  

  
I alt investorernes formue 48.172.081 4.789.377  

 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje Halvårsrapport 2017 - s. 17 

Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -27.226

Antal andele  48.172.081

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 4.789.377

Indre værdi (kr. pr. andel)  99,42

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -0,76

- Afdeling  -0,58

Administrationsomkostninger (i %)  0,12

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)  0,11

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Traditionelle obligationer 54,00%  

B  Aktier 25,50%  

C  Virksomhedsobligationer 10,90%  

D  Nye obligationsmarkeder 7,60%  

E  Alternativer 2,00%
 

 

 

 

 

  

A

B

C

D E

Formuefordeling
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Balanceret udl KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Balanceret udl KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en overvægt af 
obligationer. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan 
investere op til 70% af formuen i traditionelle obligationer, 60% i aktier, 20% i højrenteobligationer og 25% i ”Al-
ternativer”. Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- el-
ler obligationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060781094 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 40% MSCI World AC 

 50% Nordea Constant Maturity Gov-

ernment Index Danmark – varighed 5 

år 

 2,5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index – 

valutakurssikret over for DKK 

 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index – valutakurssikret 

over for DKK 

 2,5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 2,5% JP Morgan Government Bond In-

dex – Emerging Markets Global Diver-

sified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 4 
Risikokategori Gul 
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Balanceret udl KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  03.05 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 3.261 

   
 Kursgevinster og -tab -28.509 
   
 Administrationsomkostninger 3.331 
   
 Resultat før skat -28.579 
   
 Skat 177 
   
 Halvårets nettoresultat -28.756 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 102.661 

 
1. Obligationer 1.157.587 

 
1. Kapitalandele 1.701.644 

 
Andre aktiver 6.318 

   
AKTIVER I ALT 2.968.210 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 2.932.750 

  
Anden gæld 35.460 

   
PASSIVER I ALT 2.968.210 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 86,15 
Øvrige finansielle instrumenter 11,34 

 Andre aktiver/anden gæld 2,51 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

  
30.06.2017 30.06.2017    

1.000 kr.    
Antal Formue-  

andele værdi   
2. Investorernes formue:   

Emissioner i perioden 29.678.476 2.961.845  
Indløsninger i perioden -3.489 -349  
Netto emissionstillæg 10  
Overførsel af periodens resultat -28.756  

  
I alt investorernes formue 29.674.987 2.932.750  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -28.756

Antal andele  29.674.987

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 2.932.750

Indre værdi (kr. pr. andel)  98,83

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -1,19

- Afdeling  -1,17

Administrationsomkostninger (i %)  0,14

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)  0,13

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Aktier 45,50%  

B  Traditionelle obligationer 39,50% 

C  Virksomhedsobligationer 7,80%  

D  Nye obligationsmarkeder 5,20%  

E  Alternativer 2,00%
 

 

 

 

  

A

B

C
D E

Formuefordeling
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Dynamisk udl KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Dynamisk udl KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en overvægt af 
aktier. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan inve-
stere op til 80% af formuen i aktier, 50% i traditionelle obligationer, 20% i højrenteobligationer og 25% i ”Alterna-
tiver”. Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obli-
gationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060780799 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 60% MSCI World AC 

 30% Nordea Constant Maturity Gov-

ernment Index Danmark – varighed 5 

år 

 2,5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index – 

valutakurssikret over for DKK 

 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index – valutakurssikret 

over for DKK 

 2,5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 2,5% JP Morgan Government Bond In-

dex – Emerging Markets Global Diver-

sified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 4 
Risikokategori Gul 
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Dynamisk udl KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  03.05 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 782 

   
 Kursgevinster og -tab -14.619 
   
 Administrationsomkostninger 1.540 
   
 Resultat før skat -15.377 
   
 Skat 88 
   
 Halvårets nettoresultat -15.465 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 15.711 

 
1. Kapitalandele 1.049.461 

 
Andre aktiver 558 

   
AKTIVER I ALT 1.065.730 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 1.060.558 

  
Anden gæld 5.172 

   
PASSIVER I ALT 1.065.730 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 78,80 
Øvrige finansielle instrumenter 20,15 

 Andre aktiver/anden gæld 1,05 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017    
1.000 kr.    

Antal Formue-    
andele værdi   

2. Investorernes formue:   
Emissioner i perioden 10.812.966 1.076.466  
Indløsninger i perioden -4.529 -452  
Netto emissionstillæg 9  
Overførsel af periodens resultat -15.465  

  
I alt investorernes formue 10.808.437 1.060.558  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -15.465

Antal andele  10.808.437

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 1.060.558

Indre værdi (kr. pr. andel)  98,12

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -1,58

- Afdeling  -1,88

Administrationsomkostninger (i %)  0,18

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)  0,16

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Aktier 64,70%  

B  Traditionelle obligationer 23,80% 

C  Virksomhedsobligationer 6,40%  

D  Nye obligationsmarkeder 5,10%  

 

 

  

A

B

C
D

Formuefordeling



 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje Halvårsrapport 2017 - s. 24 

Vækst udl KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Vækst udl KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en overvægt af ak-
tier. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan investere 
op til 100% af formuen i aktier, 20% i højrenteobligationer, 15% i traditionelle obligationer, og 25% i ”Alternati-
ver”. Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obli-
gationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060779783 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 80% MSCI World AC 

 10% Nordea Constant Maturity Gov-

ernment Index Danmark – varighed 5 

år 

 2,5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index – 

valutakurssikret over for DKK 

 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index – valutakurssikret 

over for DKK 

 2,5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 2,5% JP Morgan Government Bond In-

dex – Emerging Markets Global Diver-

sified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 5 
Risikokategori Gul 
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Vækst udl KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  03.05 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 676 

   
 Kursgevinster og -tab -8.834 
   
 Administrationsomkostninger 804 
   
 Resultat før skat -8.962 
   
 Skat 77 
   
 Halvårets nettoresultat -9.039 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 6.572 

 
1. Kapitalandele 484.685 

 
Andre aktiver 888 

   
AKTIVER I ALT 492.145 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 492.145 

   
PASSIVER I ALT 492.145 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 95,53 
Øvrige finansielle instrumenter 2,96 

 Andre aktiver/anden gæld 1,51 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017  
1.000 kr.  

Antal Formue-    
andele værdi   

2. Investorernes formue:    
Emissioner i perioden 5.054.423 502.394  
Indløsninger i perioden -12.174 -1.210  
Overførsel af periodens resultat -9.039  

  
I alt investorernes formue 5.042.249 492.145  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -9.039

Antal andele  5.042.249

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 492.145

Indre værdi (kr. pr. andel)  97,60

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -1,97

- Afdeling  -2,40

Administrationsomkostninger (i %)  0,21

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)  0,18

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Aktier 84,90%  

B  Virksomhedsobligationer 7,10%  

C  Nye obligationsmarkeder 5,00% 

D  Traditionelle obligationer 3,00%  

 

 

  

A

B
C D

Formuefordeling
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Dæmpet akk KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Dæmpet akk KL investerer fortrinsvis i en portefølje af obligationer. Afdelingen kan investere op til 100% af for-
muen i traditionelle obligationer, 40% i højrenteobligationer og 20%  i ”Alternativer”. Alternative investeringer 
omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obligationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060259356 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2010  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 40% Nordea Constant Maturity 

Government Index Danmark med 

en varighed på 2 år. 

 40% Nordea Constant Maturity 

Government Index Danmark med 

en varighed på 3 år 

 5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index. 

(valutakurssikret overfor DKK) 

 5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index (valutakurssikret 

overfor DKK) 

 5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversi-

fied (valutakurssikret overfor DKK) 

og 

 5% JP Morgan Government Bond In-

dex - Emerging Markets Global Di-

versified Unhedged - beregnet i 

DKK. 

Risikoindikator 2 
Risikokategori Gul 

 
  



 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje Halvårsrapport 2017 - s. 28 

Dæmpet akk KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  2017 2016
  1.000 kr. 1.000 kr.

 
 
Renter og udbytter 8.982 7.930

   
 Kursgevinster og -tab 2.786 16.128
   
 Administrationsomkostninger 2.239 2.194
   
 Resultat før skat 9.529 21.864
   
 Halvårets nettoresultat 9.529 21.864
   

 

 

Note 30.06.2017 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 32.755 38.980

 
1. Obligationer 474.381 562.686

 
1. Kapitalandele 174.920 155.604

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 0 7

 
Andre aktiver 2.590 3.193

   
AKTIVER I ALT 684.646 760.470

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 681.781 760.246

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 58 224

  
Anden gæld 2.807 0

   
PASSIVER I ALT 684.646 760.470

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017 31.12.2016 
Børsnoterede finansielle instrumenter 87,11 94,30
Øvrige finansielle instrumenter 8,11 0,15

 Andre aktiver/anden gæld 4,78 5,55
I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00

 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

Antal Formue- Antal Formue-
andele værdi  andele værdi

2. Investorernes formue: 
Investorernes formue (primo) 6.506.760 760.246 7.240.760 820.427
Emissioner i perioden 0 0 56.000 6.506
Indløsninger i perioden -745.686 -88.146 -790.000 -90.826
Netto emissionstillæg 0 14
Netto indløsningsfradrag 152 182
Overførsel af periodens resultat 9.529   23.943

I alt investorernes formue 5.761.074 681.781 6.506.760 760.246
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) -16.571 32.116 2.673 21.864 9.529

Antal andele 14.102.460 10.001.460 8.210.760 6.756.760 5.761.074

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

1.537.609 1.136.252 933.475 787.394 681.781

Indre værdi (kr. pr. andel) 109,03 113,61 113,69 116,53 118,34

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark -1,29 1,93 0,69 2,14 0,39

- Afdeling -1,06 2,73 0,08 2,85 1,29

Administrationsomkostninger (i %) 0,30 0,31 0,29 0,28 0,31

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 0,21 0,24 0,23 0,24 0,25

Sharpe ratio:  

- Benchmark 1,35 1,94 1,26 0,60 1,10

- Afdeling 1,30 1,94 1,18 0,68 1,34

Standardafvigelse (i %):  

- Benchmark 2,89 1,88 1,84 1,66 1,72

- Afdeling 3,90 3,34 1,90 1,66 1,60

Tracking Error (i %)* 0,86 0,82 0,76 0,76

  * Beregnes fra og med 2014. 
 

 
 

A  Traditionelle obligationer 75,50%  

B  Virksomhedsobligationer 9,80%  

C  Nye obligationsmarkeder 9,80%  

D  Alternativer 4,90%  

 

 

  

A

B

C
D

Formuefordeling
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Stabil akk KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Stabil akk KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på obligatio-
ner. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan investere 
op til 80% af formuen i traditionelle obligationer, 40% i aktier, 30% i højrenteobligationer og 25% i ”Alternativer”. 
Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obligati-
onsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060259430 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2010  

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

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 20% MSCI World AC  

 32,5% Nordea Constant Maturity  

Government Index Danmark – varig-
hed 3 år 

 32,5% Nordea Constant Maturity  

Government Index Danmark – varig-
hed 5 år 

 3,75% Merrill Lynch European Cur-

rency High Yield, BB-B Constrained 

Index – valutakurssikret over for DKK 

 3,75% Merrill Lynch US High Yield, BB-

B Constrained Index – valutakurs-

sikret over for DKK 

 3,75% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 3,75% JP Morgan Government Bond 

Index – Emerging Markets Global Di-

versified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 3 
Risikokategori Gul 
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Stabil akk KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  2017 2016
  1.000 kr. 1.000 kr.

 
 
Renter og udbytter 116.309 115.153

   
 Kursgevinster og -tab 61.020 84.560
   
 Administrationsomkostninger 44.913 30.772
   
 Resultat før skat 132.416 168.941
   
 Skat 4.921 6.425
   
 Halvårets nettoresultat 127.495 162.516
   

 

 

Note 30.06.2017 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 668.087 468.889

 
1. Obligationer 5.589.469 5.166.659

 
1. Kapitalandele 3.543.271 3.248.221

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 0 3.202

 
Andre aktiver 30.649 33.133

   
AKTIVER I ALT 9.831.476 8.920.104

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 9.523.027 8.879.217

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 223.430 40.614

  
Anden gæld 85.019 273

   
PASSIVER I ALT 9.831.476 8.920.104

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017 31.12.2016 
Børsnoterede finansielle instrumenter 90,79 91,82
Øvrige finansielle instrumenter 2,76 2,53

 Andre aktiver/anden gæld 6,45 5,65
I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00

 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

Antal Formue- Antal Formue-
andele værdi  andele værdi

2. Investorernes formue: 
Investorernes formue (primo) 67.424.942 8.879.217 66.205.742 8.307.495
Emissioner i perioden 4.499.501 604.218 1.869.200 243.597
Indløsninger i perioden -651.751 -87.947 -650.000 -80.958
Netto emissionstillæg 0 454
Netto indløsningsfradrag 44 119
Overførsel af periodens resultat 127.495   408.510

I alt investorernes formue 71.272.692 9.523.027 67.424.942 8.879.217
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 30.652 298.714 160.154 162.516 127.495

Antal andele 69.658.942 68.253.142 66.776.742 65.662.742 71.272.692

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

7.813.014 8.189.951 8.394.640 8.402.675 9.523.027

Indre værdi (kr. pr. andel) 112,16 119,99 125,71 127,97 133,61

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark 0,01 3,78 2,54 2,41 0,88

- Afdeling 0,43 3,74 2,00 1,98 1,46

Administrationsomkostninger (i %) 0,56 0,47 0,64 0,37 0,49

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 0,32 0,36 0,36 0,37 0,38

Sharpe ratio:  

- Benchmark 0,92 1,99 1,80 1,14 1,39

- Afdeling 0,83 1,84 1,59 0,96 1,40

Standardafvigelse (i %):  

- Benchmark 5,43 3,34 3,19 3,62 3,38

- Afdeling 5,42 3,42 3,08 4,22 4,06

Tracking Error (i %)* 1,13 1,06 1,04 0,86

  * Beregnes fra og med 2014. 
 

 
 

A  Traditionelle obligationer 60,40%  

B  Aktier 23,80%  

C  Virksomhedsobligationer 8,40%  

D  Nye obligationsmarkeder 6,40%  

E  Alternativer 1,00%
 

 

 

 

  

A
B

C
D E

Formuefordeling
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Balanceret akk KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Balanceret akk KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en overvægt 
af obligationer. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan 
investere op til 70% af formuen i traditionelle obligationer, 60% i aktier, 20% i højrenteobligationer og 25% i ”Al-
ternativer”. Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- el-
ler obligationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060259786 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2010  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 40% MSCI World AC 

 50% Nordea Constant Maturity Gov-

ernment Index Danmark – varighed 5 

år 

 2,5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index – 

valutakurssikret over for DKK 

 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index – valutakurssikret 

over for DKK 

 2,5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 2,5% JP Morgan Government Bond In-

dex – Emerging Markets Global Diver-

sified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 4 
Risikokategori Gul 
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Balanceret akk KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  2017 2016
  1.000 kr. 1.000 kr.

 
 
Renter og udbytter 156.527 173.259

   
 Kursgevinster og -tab 196.056 -88.597
   
 Administrationsomkostninger 72.189 50.566
   
 Resultat før skat 280.394 34.096
   
 Skat 12.835 17.618
   
 Halvårets nettoresultat 267.559 16.478
   

 

 

Note 30.06.2017 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 732.204 1.437.174

 
1. Obligationer 4.379.963 3.528.657

 
1. Kapitalandele 5.065.566 7.032.738

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 0 8.649

 
Andre aktiver 31.140 31.316

   
AKTIVER I ALT 10.208.873 12.038.534

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 9.996.760 11.807.490

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 190.081 231.044

  
Anden gæld 22.032 0

   
PASSIVER I ALT 10.208.873 12.038.534

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017 31.12.2016 
Børsnoterede finansielle instrumenter 88,74 85,95
Øvrige finansielle instrumenter 3,85 1,61

 Andre aktiver/anden gæld 7,41 12,44
I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00

 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

Antal Formue- Antal Formue-
andele værdi  andele værdi

2. Investorernes formue: 
Investorernes formue (primo) 77.791.022 11.807.490 73.584.322 10.521.360
Emissioner i perioden 1.836.601 284.430 5.420.700 787.326
Indløsninger i perioden -15.117.128 -2.363.227 -1.214.000 -166.959
Netto emissionstillæg 460 1.037
Netto indløsningsfradrag 48 175
Overførsel af periodens resultat 267.559   664.551

I alt investorernes formue 64.510.495 9.996.760 77.791.022 11.807.490
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 177.091 364.757 532.805 16.478 267.559

Antal andele 57.428.022 64.088.222 69.841.722 74.111.322 64.510.495

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

6.610.303 8.209.954 10.034.876 10.613.396 9.996.760

Indre værdi (kr. pr. andel) 115,11 128,10 143,68 143,21 154,96

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark 2,61 5,32 5,79 1,53 1,94

- Afdeling 2,99 4,66 6,10 0,16 2,09

Administrationsomkostninger (i %) 0,87 0,72 1,01 0,49 0,64

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 0,44 0,48 0,48 0,49 0,49

Sharpe ratio:  

- Benchmark 0,47 1,51 1,70 1,07 1,43

- Afdeling 0,43 1,44 1,61 0,96 1,35

Standardafvigelse (i %):  

- Benchmark 10,40 6,36 5,70 6,60 5,80

- Afdeling 10,50 6,46 5,67 8,56 8,01

Tracking Error (i %)* 1,57 1,64 1,74 1,28

  * Beregnes fra og med 2014. 
 

 
 

A  Traditionelle obligationer 45,30%  

B  Aktier 43,70%  

C  Virksomhedsobligationer 5,00%  

D  Nye obligationsmarkeder 5,00%  

E  Alternativer 1,00%
 

 

 

 

  

A

B

C
D E

Formuefordeling
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Dynamisk akk KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Dynamisk akk KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en overvægt af 
aktier. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan inve-
stere op til 80% af formuen i aktier, 50% i traditionelle obligationer, 20% i højrenteobligationer og 25% i ”Alterna-
tiver”. Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obli-
gationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060780872 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 60% MSCI World AC 

 30% Nordea Constant Maturity Gov-

ernment Index Danmark – varighed 5 

år 

 2,5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index – 

valutakurssikret over for DKK 

 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index – valutakurssikret 

over for DKK 

 2,5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 2,5% JP Morgan Government Bond In-

dex – Emerging Markets Global Diver-

sified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 4 
Risikokategori Gul 
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Dynamisk akk KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  05.04 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 11.167 

   
 Kursgevinster og -tab -59.839 
   
 Administrationsomkostninger 7.564 
   
 Resultat før skat -56.236 
   
 Skat 1.019 
   
 Halvårets nettoresultat -57.255 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 702.857 

 
1. Obligationer 1.081.548 

 
1. Kapitalandele 2.689.749 

 
Andre aktiver 8.016 

   
AKTIVER I ALT 4.482.170 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 4.249.610 

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 6.023 

  
Anden gæld 226.537 

   
PASSIVER I ALT 4.482.170 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 85,77 
Øvrige finansielle instrumenter 2,83 

 Andre aktiver/anden gæld 11,40 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

  
 

30.06.2017 30.06.2017  
1.000 kr.  

Antal Formue-  
andele værdi   

2. Investorernes formue:   
Emissioner i perioden 43.180.149 4.306.822  
Netto emissionstillæg 43  
Overførsel af periodens resultat -57.255  

  
I alt investorernes formue 43.180.149 4.249.610  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -57.255

Antal andele  43.180.149

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 4.249.610

Indre værdi (kr. pr. andel)  98,42

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark  -1,63

- Afdeling  -1,58

Administrationsomkostninger (i %)  0,26

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %)  0,23

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Aktier 63,80%  

B  Traditionelle obligationer 26,20% 

C  Nye obligationsmarkeder 5,00%  

D  Virksomhedsobligationer 5,00%  

 

 

  

A

B

C D

Formuefordeling
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Vækst akk KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Vækst akk KL investerer fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en overvægt af ak-
tier. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Afdelingen kan investere 
op til 100% af formuen i aktier, 20% i højrenteobligationer, 15% i traditionelle obligationer, og 25% i ”Alternati-
ver”. Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obli-
gationsinvesteringer.  
Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner – dog med undta-
gelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Der foretagers både direkte inve-
steringer i obligationer og indirekte via investering i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obliga-
tioner på andre regulerede markeder end de af bestyrelsen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060259513 
Børsnoteret Ja 
Oprettet 12. oktober 2010  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Benchmark beregnet ved:  

 80% MSCI World AC 

 10% Nordea Constant Maturity Gov-

ernment Index Danmark – varighed 5 

år 

 2,5% Merrill Lynch European Currency 

High Yield, BB-B Constrained Index – 

valutakurssikret over for DKK 

 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B 

Constrained Index – valutakurssikret 

over for DKK 

 2,5% JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global Diversified 

– valutakurssikret over for DKK 

 2,5% JP Morgan Government Bond In-

dex – Emerging Markets Global Diver-

sified Unhedged – beregnet i DKK 

Risikoindikator 5 
Risikokategori Gul 
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Vækst akk KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  2017 2016
  1.000 kr. 1.000 kr.

 
 
Renter og udbytter 73.101 78.750

   
 Kursgevinster og -tab 71.917 -129.670
   
 Administrationsomkostninger 37.534 24.132
   
 Resultat før skat 107.484 -75.052
   
 Skat 7.856 10.110
   
 Halvårets nettoresultat 99.628 -85.162
   

 

 

Note 30.06.2017 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 219.109 279.578

 
1. Obligationer 255.727 70.942

 
1. Kapitalandele 3.742.150 3.956.905

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 0 1.744

 
Andre aktiver 14.883 10.820

   
AKTIVER I ALT 4.231.869 4.319.989

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 4.228.189 4.318.821

 

1. 
Afledte finansielle instru-
menter 3.680 1.168

   
PASSIVER I ALT 4.231.869 4.319.989

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017 31.12.2016 
Børsnoterede finansielle instrumenter 89,94 90,01
Øvrige finansielle instrumenter 4,53 3,27

 Andre aktiver/anden gæld 5,53 6,72
I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

   
  

30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016
1.000 kr. 1.000 kr.

Antal Formue- Antal Formue-
andele værdi  andele værdi

2. Investorernes formue: 
Investorernes formue (primo) 26.043.718 4.318.821 25.306.718 3.946.633
Emissioner i perioden 253.843 42.775 1.999.000 304.809
Indløsninger i perioden -1.354.144 -233.112 -1.262.000 -188.662
Netto emissionstillæg 77 452
Netto indløsningsfradrag 0 244
Overførsel af periodens resultat 99.628   255.345

I alt investorernes formue 24.943.417 4.228.189 26.043.718 4.318.821
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 124.391 152.605 353.710 -85.162 99.628

Antal andele 23.322.418 24.187.618 24.835.218 25.565.218 24.943.417

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

2.699.559 3.198.388 3.915.900 3.900.160 4.228.189

Indre værdi (kr. pr. andel) 115,75 132,23 157,68 152,56 169,51

Afkast (i %) i perioden:  

- Benchmark 5,47 6,40 9,49 0,08 2,81

- Afdeling 5,01 4,99 10,46 -2,18 2,22

Administrationsomkostninger (i %) 1,16 0,89 1,38 0,63 0,86

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 0,56 0,62 0,62 0,63 0,66

Sharpe ratio:  

- Benchmark 0,27 1,20 1,51 0,91 1,38

- Afdeling 0,24 1,13 1,42 0,79 1,18

Standardafvigelse (i %):  

- Benchmark 16,40 10,27 8,93 9,77 8,39

- Afdeling 16,58 10,41 9,01 13,37 12,27

Tracking Error (i %)* 2,07 2,25 2,45 1,88

  * Beregnes fra og med 2014. 
 

 
 

A  Aktier 83,90%  

B  Traditionelle obligationer 6,10%  

C  Virksomhedsobligationer 5,00%  

D  Nye obligationsmarkeder 5,00% 

 

 

  

A

B
C D

Formuefordeling
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Managed Vol Aktier KL 
 

Investeringsområde og –profil 
Managed Vol Aktier KL investerer i en globalt sammensat aktieportefølje, hvor investeringerne er spredt på flere 
regioner, lande og sektorer.  
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i obligationer på andre regulerede markeder end de af bestyrel-
sen godkendte markeder samt i unoterede instrumenter. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, udloddende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060780526 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 12. oktober 2016  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Afdelingen har intet benchmark.  
Risikoindikator 5 
Risikokategori Gul 
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Managed Vol Aktier KL 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

  06.06 - 
  30.06.2017 
  1.000 kr. 

 
 
Renter og udbytter 600 

   
 Kursgevinster og -tab -15.358 
   
 Administrationsomkostninger 463 
   
 Resultat før skat -15.221 
   
 Skat 85 
   
 Halvårets nettoresultat -15.306 
   

 

 

Note 30.06.2017 
1.000 kr. 

   
AKTIVER    

   
1. Likvide midler 29.798 

 
1. Kapitalandele 429.779 

 
Andre aktiver 452 

   
AKTIVER I ALT 460.029 

   
PASSIVER    

   
2. Investorernes formue 435.784 

  
Anden gæld 24.245 

   
PASSIVER I ALT 460.029 

 
 

  

Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2017  
Børsnoterede finansielle instrumenter 98,63 

 Andre aktiver/anden gæld 1,37 
I alt finansielle instrumenter 100,00 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2017 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management 
A/S eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeportefolje.dk. 

30.06.2017 30.06.2017  
1.000 kr.    

Antal Formue-    
andele værdi   

2. Investorernes formue:    
Emissioner i perioden 4.509.713 450.328  
Netto emissionstillæg 762  
Overførsel af periodens resultat -15.306  

  
I alt investorernes formue 4.509.713 435.784  
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

    2017* 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.)  -15.306

Antal andele  4.509.713

Investorernes formue (1.000 kr.)
 
 
Nøgletal: 
 

 435.784

Indre værdi (kr. pr. andel)  96,63

Afkast (i %) i perioden  -3,37

Administrationsomkostninger (i %)  0,11

  * 2017 dækker en periode på mindre end 6 måneder. 
 

 
 

A  Nord- & Sydamerika 59,60%  

B  Europa & Mellemøsten 21,90% 

C  Stillehavsområdet 18,50%  

 

 

 

 

  

AB

C

Formuefordeling



 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje Halvårsrapport 2017 - s. 45 

Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt halvårsrapporten for 2017 omfattende pe-
rioden 1. januar - 30. juni 2017 for Investeringsfor-
eningen Jyske Portefølje. 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Lov om investeringsforeninger m.v. og eventuelle krav 
i vedtægter eller aftale.  

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

 

Silkeborg, den 23. august 2017

 

 
Bestyrelse 

 
 
 
 
Hans Frimor                        Soli Preuthun  Steen Konradsen Bo Sandemann Rasmussen 
Formand                  Næstformand 
 
 
 
 
 

Direktion 
Jyske Invest Fund Management A/S 

 
 
 
 
 

Bjarne Staael 
Managing Director 
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Fælles noter 
 

Anvendt regnskabspraksis 

GENERELT 
Halvårsrapporten for 2017 aflægges efter Lov om in-

vesteringsforeninger m.v. og eventuelle krav i vedtæg-
ter eller aftale. 

Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. 

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN 
 

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

Aktieudbytter omfatter årets indtjente udbytter. 

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

Realiserede kursgevinster og -tab for kapitalandele 
og obligationer måles pr. instrument som forskellen 
mellem dagsværdien på salgstidspunktet og dags-
værdien primo regnskabsåret eller dagsværdien på 
anskaffelsestidspunktet for instrumenter anskaffet i 
regnskabsåret. 
 
Urealiserede kursgevinster og -tab måles pr. instru-
ment som forskellen mellem dagsværdi ultimo regn-
skabsåret og dagsværdi primo regnskabsåret eller 
dagsværdien på anskaffelsestidspunktet for instru-
menter anskaffet i regnskabsåret. 

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

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

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

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

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

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

Når en afdeling ejer andele i en anden afdeling, frihol-
des moderafdelingen for en række betalinger for at 
undgå dobbeltbetaling for samme ydelse. For at sig-
nalere så korrekt en administrationsomkostning som 
muligt målt i kroner og i procent overføres et beløb i 
moderafdelingen fra ”Kursgevinster og -tab på inve-
steringsbeviser” til ”Administrationsomkostninger”. 
Denne overførsel svarer til den andel af datterafdelin-
gens administrationsomkostninger, som moderafde-
lingen 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 udbytter. Tilgodehavende ud-
bytteskat indgår i grundlaget efter modtagelse. 

 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. 

 Afholdte administrationsomkostninger. 
 
Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådig-
hed for udlodningen i procent af den cirkulerende ka-
pital i afdelingen på balancedagen. Den beregnede 

procent nedrundes i overensstemmelse med Lig-

ningslovens § 16 C til nærmeste beløb, som er deleligt 
med 0,10 procent af bevisets pålydende. 
 
Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og 
udlodningen tillægges/fradrages den pågældende af-
delings formue. 
 
”Overført til udlodning næste år” kan bestå af føl-
gende: 

 Restbeløb(positiv) efter nedrunding af ”Til rådig-
hed for udlodning” eller restbeløb(negativ) ”Til 
rådighed for udlodning” fremføres til fradrag ved 
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. Andelen beregnes som emissio-
nens nominelle værdi i forhold til den cirkulerende 
kapital. En del af det ved emissionen indbetalte beløb 
anvendes således til udbetaling af udlodning. Ved 
indløsning foretages beregning, som på tilsvarende 
vis nedbringer udbetalingen af udlodning. 

”Overført til udlodning fra sidste år” kan bestå af føl-
gende: 
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 Restbeløb(positiv) efter nedrunding af ”Til rådig-
hed for udlodning” fra sidste år eller restbe-
løb(negativ) ”Til rådighed for udlodning” fra sid-
ste år. 

 
Ved skattefri fusion indregnes i udlodningen for den 
fortsættende afdeling renter, udbytter, kursgevinster 
og administrationsomkostninger optjent i den ophø-
rende afdeling i perioden fra primo året til fusionsda-
gen. 

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

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

Udtrukne obligationer måles til udtræknings-vær-
dien. 

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

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

Afledte finansielle instrumenter  
Afledte finansielle instrumenter omfatter termins-
forretninger, futures og repo, der er indgået med hen-
blik 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 
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.  
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”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 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 ombyt-
ningsdagen, tilføres afdelingen i en særlig linje under 
”Investorernes formue”. Der foretages hverken til-
pasning af primo formuen i den fortsættende afde-
ling eller af sammenligningstal i resultatopgørelse, 
balance, noter og nøgletal. 
 
 

HOVED- OG NØGLETAL 
 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Be-

kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS 
samt branchestandarder fra Investeringsfondsbran-
chen. 
 
 
Investorernes formue  
Investorernes formue er for de udloddende afdelin-
ger, 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 

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

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

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-
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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.  
 
Værdipapiromsætning 
Opgøres som summen af regnskabsårets samlede 
køb og salg af værdipapirer til handelspriser inkl. kur-
tage m.v. 

Værdipapirernes omsætningshastighed 
Værdipapirernes omsætningshastighed er beregnet 
som: 

æ æ
2

	 	
 

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

Investorernes gennemsnitlige formue er beregnet 
som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved 
udgangen af hver måned i regnskabsåret. 
 
Handelsomkostninger ved løbende drift 
Handelsomkostninger ved løbende drift i procent af 
formuen beregnes som: 

	 	 ø 	
	

100 

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

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

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

Beregningen af Sharpe ratio sker på baggrund af må-
nedlige observationer. Har afdelingen eksisteret i 
mere end fem år, sker beregningen på en femårig pe-
riode. Hvis afdelingen har eksisteret mellem 3 og 5 år 
sker beregningen på en treårig periode. Sharpe ratio 
beregnes ikke hvis afdelingen har eksisteret i mindre 
end tre år. 
 
Standardafvigelsen 
Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden af, 
at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det 
gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. 
 
Ved beregning af Sharpe ratio og standardafvigelsen 
sker beregningerne på en femårig periode. Har afde-
lingen eksisteret i mindre end fem år, er der supple-
ret med data fra benchmark. 

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. 
 
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. 
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Tracking Error 
Tracking Error er et mål for, hvor meget afkastet for 
en afdeling er forskellig fra udviklingen i afdelingens 
benchmark. 
 
Tracking Error beregnes kun for afdelinger, som har 
et benchmark. 
 
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, beregnes Tracking Error ikke. Såfremt 
afdelingen har haft flere benchmark i treårs-perio-
den, benyttes de respektive benchmark 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. 
 
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. 

 
 
 
Eventualposter 
Investeringsforeningen Jyske Portefølje er involveret i 
en række igangværende skattetvister. Tvisterne om-
handler såvel rejste krav af Investeringsforeningen 
Jyske Portefølje mod lokale skattemyndigheder som 
krav rejst mod Investeringsforeningen Jyske Porte-
følje af lokale skattemyndigheder. Det er ledelsens 
vurdering, at tvisternes endelige udfald ikke, udover 
det i regnskabet indarbejdede, vil få væsentlig ind-
virkning på de berørte afdelingers resultat og finan-
sielle stilling.  
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Supplerende noter  
 

Afkast og omkostninger fra repo og omvendt repo  
  

 30.06.2017 30.06.2016 

  1.000 kr. 1.000 kr. 

 
Stabil akk KL  
Indregnede repo-renter under renteposter, netto 249 5 

Indregnede nettokursgevinster og -tab af repo og omvendt repo    
under kursreguleringer 29 0 

Repo og omvendt repo er i regnskabsåret indgået med Jyske Bank A/S   
som modpart  

Hele afkastet tilfalder ubeskåret afdelingen  

 
Balanceret akk KL  
Indregnede repo-renter under renteposter, netto 195 0 

Indregnede nettokursgevinster og -tab af repo og omvendt repo    
under kursreguleringer 32 0 

Repo og omvendt repo er i regnskabsåret indgået med Jyske Bank A/S   
som modpart   

Hele afkastet tilfalder ubeskåret afdelingen   
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Værdipapirudlån   
  

  30.06.2017 31.12.2016 

 
Stabil akk KL   
Kursværdi af repo og omvendt repo i 1.000 kr. 214.070 38.763 

Kursværdi af repo og omvendt repo i pct. af investorernes formue 2,25 0,44 

Omfanget af værdipapirer, der er udlånt i forhold til den samlede  
mængde aktiver, der kan udlånes, pct. 11,68 2,29 

 
Kursværdi af udlånt repo og omvendt repo fordelt efter løbetid, 1.000 kr.  
< 1 dag 0 0 

1-7 dage 0 20.044 

7 dage - 1 måned 214.070 18.719 

1 - 3 mdr. 0 0 

3 mdr. - 1 år 0 0 

> 1 år 0 0 

Uden fast løbetid 0 0 

I alt kursværdi af udlånte værdipapirer, 1.000 kr. 214.070 38.763 
 

Sikkerhed for repo og omvendt repo er stillet i form af:  
Noterede obligationer fra danske udstedere 0 0 

Likvide midler 0 0 

I alt 0 0 

  
Balanceret akk KL   
Kursværdi af repo og omvendt repo i 1.000 kr. 175.345 225.946 

Kursværdi af repo og omvendt repo i pct. af investorernes formue 1,75 1,91 

Omfanget af værdipapirer, der er udlånt i forhold til den samlede  
mængde aktiver, der kan udlånes, pct. 9,25 10,66 

 
Kursværdi af udlånt repo og omvendt repo fordelt efter løbetid, 1.000 kr.  
< 1 dag 0 0 

1-7 dage 0 60.234 

7 dage - 1 måned 175.345 165.712 

1 - 3 mdr. 0 0 

3 mdr. - 1 år 0 0 

> 1 år 0 0 

Uden fast løbetid 0 0 

I alt kursværdi af udlånte værdipapirer, 1.000 kr. 175.345 225.946 
 

Sikkerhed for repo og omvendt repo er stillet i form af:  
Noterede obligationer fra danske udstedere 0 0 

Likvide midler 0 0 

I alt 0 0 
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Modparter ved afledte finansielle instrumenter 
    

  
Investeringsforeningen Jyske Portefølje anvender udelukkende Jyske Bank A/S, DK som mod-
part. 

Al afregning og clearing sker bilateralt.  
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