
Årsrapport 2014
kapitalforeningen Jyske InvestHalvårsrapport 2016

kapitalforeningen Jyske Invest



  Kapitalforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2016 - 1 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Foreningsoplysninger ............................................................................................................................................ 2 

Læsevejledning ...................................................................................................................................................... 3 

Ledelsesberetning for 1. halvår af 2016 .............................................................................................................. 4 

Halvåret i overblik ............................................................................................................................................. 4 

Afkast og investering ........................................................................................................................................ 5 

Risikofaktorer .................................................................................................................................................... 6 

Foreningens aktiviteter ..................................................................................................................................... 8 

Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier ..................................................................................................... 14 

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer ........................................................................................... 20 

Jyske Invest FX Alpha .......................................................................................................................................... 27 

Ledelsespåtegning .............................................................................................................................................. 34 

Fælles noter ......................................................................................................................................................... 35 

Anvendt regnskabspraksis ............................................................................................................................. 35 

Eventualposter ............................................................................................................................................... 35 

 
 



  Kapitalforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2016 - 2 

 

Foreningsoplysninger 
  

Foreningen Forvalter 

Kapitalforeningen Jyske Invest  Jyske Invest Fund Management A/S 

Vestergade 8-16 Vestergade 8-16 

DK-8600 Silkeborg DK-8600 Silkeborg 

Telefon + 45 89 89 25 00 Telefon + 45 89 89 25 00 

Telefax + 45 89 89 65 15 Telefax + 45 89 89 65 15 

CVR-nr. 29 52 09 92 CVR-nr. 15 50 18 39 

Reg.nr. hos Finanstilsynet: 24020 jyskeinvest@jyskeinvest.dk 

E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk  

www.jyskeinvest.dk Bestyrelse 

 Professor Hans Frimor, formand 

Depositar Underdirektør Soli Preuthun, næstformand  

Jyske Bank A/S Direktør Steen Konradsen  

Vestergade 8-16 Professor Bo Sandeman Rasmussen 

DK-8600 Silkeborg  

 Revision 

Daglig ledelse BDO 

Managing Director, Bjarne Staael Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Senior Director, Finn Beck, Head of Fund Administration 
Senior Vice President, Torben Boots-Nielsen, Head of  
Operations 
Vice President, Jens Chr. Thellesen, Head of Investment 
Management 
Vice President, Anita Klynge, Head of Accounting 

Papirfabrikken 34 
DK-8600 Silkeborg 

  

  

  

  

  

Kapitalforeningen Jyske Invest Kursinformation 

Kapitalforeningen Jyske Invest består for tiden af tre for-
skellige afdelinger, der henvender sig til investorer med 
forskellige ønsker til risiko- og afkastprofil. Kapitalfor-
eningen Jyske Invest har 6.202 investorer. 

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

 
Alle afdelinger i Kapitalforeningen Jyske Invest er omfat-

tet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 

m.v. 

Medlemskab af IFB  
Kapitalforeningen Jyske Invest er medlem af Investerings-
fondsbranchen. 
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Læsevejledning
 
 
Kapitalforeningen Jyske Invest består af flere afdelin-
ger. Hver afdeling aflægger separat regnskab. Regn-
skaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i 
halvåret og giver en status ved halvårets afslutning.  
 
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, de generelle risici og foreningens risi-
kostyring i fælles afsnit for alle afdelinger i rapporten.  
 
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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Ledelsesberetning for 1. halvår af 2016
 

Halvåret i overblik 
 
 

 
 
 

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer gav et afkast på 0,91% 

 Jyske Invest FX Alpha gav et afkast på 0,12% 

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier gav et afkast på -6,70%
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Afkast og investering 
 
Afkast 
Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer 
gav et afkast på 0,91% i første halvår. Afkastet i Jyske 
Invest FX Alpha var på 0,12%, mens Jyske Invest Hed-
ge Markedsneutral – Aktier gav et afkast på -6,70%. 

 
 
 
 

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

 

 
 

Markedsudviklingen i 1. halvår af 2016 
Vi sætter i det følgende fokus på halvårets vigtigste 
temaer. 

 
UK’s farvel til EU 
Den største begivenhed i første halvår var briternes 
folkeafstemning om EU-medlemsskabet. Et flertal af 
befolkningen valgte at stemme for at forlade EU 
(Brexit). Selvom folkeafstemningen kun var vejleden-
de, ganske tæt og med ja-flertal i bl.a. Skotland, Nord-
irland og London, bliver der efter al sandsynlighed tale 
om et exit. Resultatet gav store udsving på de finan-
sielle markeder. Aktierne faldt markant, og risikofyld-
te obligationer udstedt af virksomheder og lande på 
de nye markeder kom under pres. Obligationskurserne 
i de ”sikre” lande som Tyskland, Danmark og USA nød 
godt af usikkerheden og steg. På valutamarkedet tab-
te det engelske pund 12% af sin værdi og faldt til det 
laveste niveau i mere end 30 år. Stemningen omkring 
specielt aktierne vendte dog hurtigt igen efter de før-
ste dages nedtur, og aktierne genvandt hurtigt det 
meste af det tabte.  
 
Beslutningen skabte stor politisk og økonomisk usik-
kerhed. Den engelske premierminister Cameron trak 
sig efter valget, og landet er fanget i et politisk vaku-
um både internt og i forhold til EU. Der forestår van-
skelige udtrædelsesforhandlinger med de tilbagevæ-
rende 27 EU-lande omkring fremtidige økonomiske af-
taler. Et ubesvaret spørgsmål er, om Brexit bliver 
startskuddet til en opblussen af EU-modstanden i an-
dre lande og dermed for alvor kan udfordre det euro-
pæiske samarbejde. I første omgang får briternes be-
slutning betydning for den økonomiske vækst. Stor-

britannien står til en vækstnedgang i de kommende 
kvartaler, som vil kunne mærkes i andre europæiske 
lande – om end afsmitningen på den globale vækst 
formentligt bliver begrænset. 
 
Den Europæiske Centralbank lempede renten 
Efter en start på året præget af kursfald på risikofyld-
te aktiver, var den europæiske centralbank (ECB) med 
til at vende stemningen i marts. ECB øgede de måned-
lige obligationsopkøb og sænkede renten yderligere 
for at sætte gang i væksten. ECB valgte også at udvide 
paletten for opkøb ved at tilføje muligheden for køb af 
virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed. 
ECB’s tiltag har bidraget til markante rentefald i Eu-
ropa i første halvår, og renterne er i mange lande re-
kordlave (og mange steder negative).  
 
Den Amerikanske Centralbank hævede renten 
Den amerikanske centralbank (FED) hævede renten 
tilbage i december 2015, men har været på hold gen-
nem første halvår. FED-medlemmerne er nervøse for 
væksten, arbejdsmarkedet og inflationen. Hertil 
kommer usikkerheden fra udviklingen i resten af ver-
den – bl.a. i kølvandet på den britiske EU-afstemning. 
De ændrede signaler fra FED betyder, at centralban-
kerne igen synes mere enige om den fremtidige pen-
gepolitik. 
 
Nominering af præsidentkandidater i USA 
Primærvalgene gennem foråret afgjorde, at præsi-
dentvalget i USA i november bliver et valg mellem 
demokraternes Hillary Clinton og republikanernes 
Donald Trump. Meningsmålingerne tyder indtil videre 
på en sejr til demokraternes kandidat, men ingen af 
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de to kandidater nyder bred opbakning i befolkningen. 
Størst usikkerhed er der omkring Trump. Den politiske 
linje er fortsat noget uklar, men indeholder elementer 
som ekspansiv finanspolitik og handelsprotektionis-
me kombineret med en række stærke holdninger over-
for udvalgte befolkningsgrupper.  
 
Rebound i olie- og råvarepriser 
Olie- og råvarepriserne bundede i første kvartal og 
steg markant. Udviklingen skyldtes primært, at ud-
budssiden tilpassede sig de lavere priser gennem ned-
lukninger af kapacitet og lavere investeringer. De sti-
gende priser var en kærkommen hjælpende hånd til 
en række lande på de nye markeder, bl.a. var der lidt 
bedre økonomiske tendenser i Brasilien og Rusland, 
om end den økonomiske vækst fortsat var negativ.  
 

Evaluering af forventningerne til 1. 
halvår af 2016 
Vores forventning om et positivt afkast i Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Aktier blev ikke indfriet i før-
ste halvår. Afdelingen gav et afkast på -6,70%, hvilket 
bl.a. skyldtes, at stabilt indtjenende selskaber med 
stærkt momentum var sat i skammekrogen, mens der 
var stor efterspørgsel efter råvare- og olieselskaber og 
andre typer af cykliske selskaber.  
 
Vores forventning om et positivt, men beskedent af-
kast i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligatio-
ner blev indfriet i første halvår. Afdelingen gav et af-
kast på 0,91%. Afdelingens strategi har i første halvår 
været forsigtig. Der har været investeret i variabelt 
forrentede realkreditobligationer og obligationer ud-
stedt af Danmarks Skibskredit 
 
Vores forventning om et positivt afkast i Jyske Invest 
FX Alpha blev indfriet i første halvår. Afdelingen gav et 
afkast på 0,12%. Volatiliteten på valutamarkedet har 
generelt været høj gennem første halvår, bl.a. påvir-
ket af Brexit. 

 
Forventninger til markederne i 2. 
halvår af 2016 
Vi forventer positive afkast i alle tre afdelinger i andet 
halvår. I lyset af tabet i Jyske Invest Hedge Markeds-
neutral – Aktier i første halvår, ser vi en risiko for, at 
afkastet i denne afdeling kan blive negativt for hele 
året.  

Risikofaktorer 
Som investor i foreningen får man en løbende pleje af 
sin investering. Plejen indebærer blandt andet en 
hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på 
investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra 
afdeling til afdeling. 
 
En af de vigtigste risikofaktorer – og den skal investor 
selv tage højde for – er valget af afdelinger. Som inve-
stor skal man være klar over, at der altid er en risiko 
ved at investere, og at de enkelte afdelinger investe-
rer inden for hver deres investeringsområde uanset 
markedsudviklingen. 
 
Risikoen ved at investere via en kapitalforening kan 
overordnet knytte sig til fire elementer:  
 

1. Investors valg af afdelinger 
2. Investeringsmarkederne  
3. Investeringsbeslutningerne 
4. Driften af foreningen 

 
1. Risici knyttet til investors valg af afdelinger  
Inden man beslutter sig for at investere, er det vigtigt 
at fastlægge en investeringsprofil, så investeringerne 
kan sammensættes ud fra den enkelte investors be-
hov og forventninger. Det er også afgørende, at man 
er bevidst om de risici, der er forbundet med den kon-
krete investering. 
 
Det er en god idé at fastlægge sin investeringsprofil i 
samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal 
blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker 
at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorison-
ten for investeringen er. 
 
Med indførelsen af ”Væsentlig investorinformation” 
er der indført standardiserede oplysningskrav, så in-
vestorerne nemmere kan overskue investeringen. 
 
Ønsker man for eksempel en stabil udvikling i sine be-
viser, bør man som udgangspunkt investere i afdelin-
gerne med forholdsvis lav risiko. Det er afdelinger, der 
er markeret med 1, 2 eller 3 på efterfølgende risiko-
skala. Hvis man investerer over en kortere tidshori-
sont, er afdelinger med en risikoindikator på 6 eller 7 
sjældent velegnede for de fleste investorer. 
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Risikoindikator 

Årlige udsving i indre  
værdi (standardafvigelse) 

7 Større end 25% 

6 15% - 25% 

5 10% - 15% 

4  5% - 10% 

3  2% - 5%  

2 0,5% - 2% 

1 Mindre end 0,5% 

 
Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 
udtrykker laveste risiko, og 7 højeste risiko. Kategori-
en 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering. De en-
kelte afdelingers risikoindikator fremgår under omta-
len af de enkelte afdelinger. 
 
Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt 
af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre 
værdi de seneste fem år og/eller repræsentative da-
ta. Store historiske udsving er lig med en høj risiko og 
giver en risikoindikator på 6 eller 7. Små historiske 
udsving er lig med en lavere risiko og en risikoindika-
tor på 1 eller 2. Afdelingens risikoindikator er ikke 
konstant over tid. Risikoindikatoren tager ikke højde 
for pludseligt indtrufne begivenheder som eksempel-
vis finanskriser, devalueringer, politiske indgreb og 
pludselige udsving i valutaer. 
 
Man skal som investor være opmærksom på, at dele 
af risikomålingen vedrørende risikogrænser bygger på 
statistiske beregninger og simuleringer. Det betyder, 
at den faktiske risiko i afdelingerne kan afvige fra den 
forventede risiko. De statistiske beregninger afhæn-
ger af estimationsmetode og observationsperiode, li-
gesom de statistiske beregninger er baseret på meto-
demæssige forudsætninger, som kan vise sig at være 
utilstrækkelige, når det handler om at forudsige frem-
tidige risici. 
 
2. Risici knyttet til investeringsmarkederne  
Da risici for afdelingerne er vidt forskellige, henviser 
vi til gennemgangen af risikofaktorerne under den en-
kelte afdeling. 
 
3. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne 
Vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give 
det højest mulige afkast under hensyntagen til risiko-
en. 
  
Vi forsøger at opnå afkastmålsætningerne gennem 
anvendelse af vores unikke investeringsprocesser, 
som kombinerer en modelbaseret screening af mar-

kederne med vores porteføljemanageres og rådgive-
res viden, erfaring og sunde fornuft. Samtidig er be-
slutningsprocessen baseret på teamsamarbejde, fordi 
vi tror på, at flere øjne er bedre end to, når beslutnin-
gerne om investeringer skal tages. Disciplin og sam-
arbejde er nøgleord, når vi skal finde de gode investe-
ringer. Vi tror på, at kombinationen af aktivt forvalte-
de investeringer, teamsamarbejde og en disciplineret 
investeringsproces giver de bedste resultater for vo-
res investorer. 
 
Denne type investeringsbeslutninger er i sagens na-
tur forbundet med usikkerhed. Der vil være perioder, 
hvor anvendelsen af vores investeringsprocesser ikke 
vil bidrage til opnåelse af de afkastmæssige målsæt-
ninger.  
  
For at fastholde afdelingernes risikoprofil, har for-
eningens bestyrelse fastsat risikorammer for alle af-
delinger. 
 

4. Risici knyttet til driften af foreningen  
Foreningen forvaltes af Jyske Invest Fund Manage-
ment A/S, som i gennemsnit beskæftigede 29 med-
arbejdere i første halvår af 2016.  
 
Forvalterens aktivitet stiller betydelige krav til forret-
ningsprocesser og vidensressourcer hos selskabets 
medarbejdere. 
 
For fortsat at kunne levere ydelser af høj kvalitet er 
det afgørende, at forvalteren kan rekruttere og fast-
holde medarbejdere med den nødvendige viden og er-
faring. Den forøgede kompleksitet i foreningens pro-
duktsortiment stiller krav om adgang til seneste it-
teknologi. Selskabet har de seneste år foretaget og vil 
fortsat foretage nødvendige investeringer inden for it 
med henblik på at understøtte foreningens forret-
ningsudvikling. 
 
De kritiske forretningsprocesser er at udvikle investe-
ringsprodukter, porteføljepleje samt performancemå-
ling og overvågning, at modtage indskud og indløs-
ninger fra investorer samt at rapportere afkast, risici 
og indre værdier m.v. 
 
For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt 
en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, 
som reducerer risikoen for fejl. Der arbejdes hele tiden 
på at udvikle systemerne, og vi stræber efter, at risi-
koen for menneskelige fejl bliver reduceret mest mu-
ligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformati-
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onssystem, som sikrer, at der løbende følges op på 
omkostninger og afkast. Vi gør jævnligt status på af-
kastene. Er der områder, som ikke udvikler sig til-
fredsstillende, vurderer vi, hvad der kan gøres for at 
vende udviklingen. 
 
Foreningen er underlagt en lovpligtig revision ved en 
revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Her er ri-
sici og kontroller i højsædet. 
 
På it-området lægges stor vægt på data- og system-
sikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og bered-
skabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tids-
frister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af 
større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og pla-
ner afprøves regelmæssigt. 
 
Ud over at administrationen i den daglige drift har fo-
kus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, 
følger bestyrelsen med på området. Formålet er både 
at fastlægge sikkerhedsniveauet og at sikre, at de 
nødvendige ressourcer er til stede i form af medarbej-
dere, kompetencer og udstyr. 
 
Foreningens forretningsaktivitet indebærer, at for-
eningen til stadighed er part i tvister, herunder sær-
ligt tvister omhandlende skat og afgifter.  
Kapitalforeningen Jyske Invest er for visse indkom-
starter underlagt beskatning rundt omkring i verden. 
I enkelte tilfælde indebærer dette tvister med de loka-
le skattemyndigheder. Der anvendes ledelsesmæssi-
ge skøn til at vurdere mulige udfald af sådanne tvi-
ster. Foreningen vurderer, at hensættelsen til verse-
rende tvister er tilstrækkelig. Dog kan den endelige 
forpligtelse afvige fra det ledelsesmæssige skøn, da 
denne afhænger af udfaldet af tvister og forlig med de 
relevante skattemyndigheder. 
 

Foreningens aktiviteter  
 

Forretningsmodel 
Kapitalforeningen Jyske Invest er på mange måder en 
anderledes forening. Vi går gerne vores egne veje for 
at optimere investorernes afkast.  
 
Vores vision er at være en bredt anerkendt kapitalfor-
valter med bevidst tilfredse kunder. Vi vil være kendt 
for vores unikke investeringsprocesser og kundefokus. 
 
For os er disciplin og samarbejde nøgleord, når vi skal 
finde de gode investeringer. 
 

Tre afdelinger 
Vi tilbyder tre forskellige investeringsmuligheder, der 
dækker henholdsvis aktier, obligationer og valuta. 
 

Væsentlige begivenheder i 1. halvår af 
2016 
Første halvår af 2016 har været præget af enkelte 
væsentlige begivenheder, dels i foreningens umid-
delbare omverden og dels hos os selv. De væsentlig-
ste begivenheder er: 

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

Jyske Invest FX Alpha 
4. Implementering af MiFIID II 

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

Invest FX Alpha  
Som en konsekvens af den nye skattelovgivning, som 
nævnt under punkt 2, har bestyrelsen besluttet at an-
søge Nasdaq Copenhagen om børsnotering af afdeling 
Jyske Invest FX Alpha. 
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Hvis optagelsen af handel med afdelingens beviser 
bliver godkendt, vil det blive anset for at være et inve-
steringsinstitut, hvis beviser udbydes til offentlighe-
den, og tilbagesalg til kapitalforeningen vil derfor væ-
re undtaget for udbyttebeskatning. 
 
4. Implementering af MiFIID II 
Ikrafttrædelsestidspunktet for implementering af de 
dele af MiFIID II, som vedrører provisionsbetalinger 
mv. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger 
mv., vil være den 1. juli 2017 i stedet for den 1. januar 
2017.  
 
Baggrunden for udskydelsen er et behov for at få en 
række praktiske forhold på plads i forhold til bl.a. ind-
gåelse af nye kundeaftaler om porteføljepleje mv. hos 
distributørerne af investeringsbeviser, ligesom der vil 
være et væsentligt behov for rådgivning af kunderne 
om de nye regler og til indhentelse af kundernes ac-
cept af de nye vilkår. 
 

Væsentlige ændringer i 1. halvår af 
2016 
Der har ikke været foretaget væsentlige ændringer i 

de i § 62 i Lov om forvaltere af alternative investerings-

fonde m.v. omhandlede oplysninger i løbet af første 
halvår af 2016.  
 
Der har heller ikke været foretaget væsentlige æn-

dringer i de i §§ 64 og 65 i Lov om forvaltere af alterna-

tive investeringsfonde m.v. omhandlede oplysninger i 
løbet af første halvår af 2016.  
 

Formueforhold 
Formuen i foreningen er steget med 55,4% fra 447 
mio. kr. til 695 mio. kr. ved halvårets udgang. Stignin-
gen i formuen er sammensat af nettoemission på 250 
mio. kr. samt halvårets nettoresultat på -2 mio. kr.  
 
Nettoemissionen er sket i afdeling Jyske Invest FX Al-
pha. 

 
Udvikling i antallet af investorer 
Antallet af investorer er i halvåret faldet fra 6.290 til 
6.202 navnenoterede investorer.  
 
Blandt de private investorer ses betydeligt flere 
mænd end kvinder, nemlig 53% mænd og 47% kvinder 
og med en jævn fordeling på tværs af de tre afdelin-
ger. Rent geografisk fordeler antallet af investorer sig 

med en lille overvægt i Jylland. Lige knap halvdelen af 
de private investorer er i alderen 50-70 år. 
 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger er omkostninger, som 
er knyttet til selve driften af foreningen. 
 
Administrationsomkostningerne fordeles i henhold til 
den indgåede forvalteraftale med forvalteren Jyske 
Invest Fund Management A/S, der varetager den dag-
lige ledelse af foreningen. Herigennem dækkes om-
kostninger til for eksempel lønninger, husleje, it og 
kontorhold samt investor- og bestyrelsesrelaterede 
omkostninger og omkostninger til eksterne samar-
bejdspartnere som revisor, Finanstilsyn m.v. 
 
Betalingen fra foreningen til Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S for disse tjenesteydelser leveret dels af 
forvalteren, dels af andre end forvalteren beregnes 
hver måned ud fra et omkostningsdækningsprincip. 
Fordelingen og betalingen for tjenesteydelserne sker i 
forhold til den enkelte afdelings formue. 
 
Herudover afholder hver afdeling en række andre 
driftsomkostninger såsom udgifter til information og 
markedsføring, depositar, honorar til afdelingernes 
porteføljerådgiver samt honorar til distributørerne – i 
daglig tale formidlingshonorar. 
 

Den enkelte afdelings konkrete administrationsom-
kostningsprocent fremgår af de enkelte afdelings-
regnskaber. 

 

Væsentlige begivenheder efter 
halvårets udløb 
Der er efter halvårets afslutning ikke indtruffet begi-
venheder, som væsentligt vil kunne påvirke forenin-
gens økonomiske stilling. 
 

Øvrige begivenheder efter halvårets 
udløb 
Bestyrelsen har besluttet at indstille en afvikling af 
afdeling Jyske Invest Markedsneutral – Obligationer 
og afdeling Jyske Invest Markedsneutral – Aktier.  
 
Baggrunden er den, igennem flere år, faldende efter-
spørgsel efter afdelingernes investeringsstrategier 
med en væsentlig reduceret forvaltet kapital til følge. 
Det er derfor vurderet at være i investorernes interes-
se at lukke afdelingerne. 
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Indstillingen er vedtaget på en ekstraordinær gene-
ralforsamling den 24. august 2016. 
 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed ved ind-
regning og måling, ligesom der ikke er usædvanlige 
forhold, som har påvirket indregning og måling. 
 

Vidensressourcer 
Foreningen har adgang til en bred og dybtgående ek-
spertviden i foreningens forvalter Jyske Invest Fund 
Management A/S.  
 
Der henvises særligt til punkt 4 i afsnittet Risikofakto-
rer: Risici knyttet til driften af foreningen. 
 

Bestyrelse og ledelse 
På foreningens ordinære generalforsamling den 17. 
marts 2016 var der genvalg til bestyrelsen.  
 
Foreningens bestyrelse består af professor Hans Fri-
mor, underdirektør Soli Preuthun, direktør Steen Kon-
radsen og professor Bo Sandemann Rasmussen.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlin-
gen med Hans Frimor som formand og Soli Preuthun 
som næstformand. 
 
Jyske Invest arbejder med et mål om balance mellem 
mandlige og kvindelige medlemmer i bestyrelsen. For 
tiden udgør bestyrelsen fire medlemmer, hvoraf det 
ene medlem er kvinde. Ved en eventuel udvidelse af 
medlemstallet vil det blive tilstræbt at besætte po-
sten med en kvalificeret kvindelig kandidat.  
 
Der blev afholdt fire bestyrelsesmøder i første halvår 
af 2016. 
 
Fakta om bestyrelsen 
 

Medlem Alder Indtrædelsesår 

Hans Frimor 52 år 2011 

Soli Preuthun 56 år 2012  

Steen Konradsen 68 år 2006 

Bo Sandemann 

Rasmussen 

55 år 2015 

 
Foreningens bestyrelse består af de samme personer, 
som udgør bestyrelsen for Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S og bestyrelserne i de øvrige foreninger, 

som administreres af foreningens forvalter Jyske In-
vest Fund Management A/S. 
 
Det samlede bestyrelseshonorar udbetales i Jyske In-
vest Fund Management A/S og fordeles på de admini-
strerede og forvaltede foreninger. 
 
Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i første 
halvår af 2016 udgjorde 4 tkr.  
 
Direktionens samlede aflønning, inklusiv bidrag til 
pension, for arbejdet i foreningen i første halvår af 
2016 udgjorde 14 tkr. 
 
Om bestyrelsesmedlemmer i foreningen og direktion i 
foreningens forvalter, Jyske Invest Fund Management 
A/S, er følgende ledelseshverv oplyst: 
 
Hans Frimor, professor, formand 

 Ingen andre ledelseshverv 
 
Soli Preuthun, underdirektør, næstformand 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Kapitalforeningen BankPension Aktier 

 Kapitalforeningen BankPension Obligationer 

 Kapitalforeningen BankPension Mergling 
Markets Aktier 

 Ejendomsudvikling Kronborg Strand P/S 

 Ejendomsaktieselskabet BP 
 
Steen Konradsen, direktør 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Arepa A/S, formand 
Direktør i: 

 Bavnehøj Invest ApS 
 
Bo Sandemann Rasmussen, professor 
Bestyrelsesmedlem i: 

 SFI, Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd 

 
Direktion 
Jyske Invest Fund Management A/S 
Bjarne Staael, Managing Director 

 Ingen andre ledelseshverv 
 
 

Væsentlige aftaler 
Foreningen har indgået følgende væsentlige aftaler: 
 
Der er indgået administrationsaftale (forvalteraftale) 
med investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest 
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Fund Management A/S, som varetager alle opgaver 
vedrørende investering og administration for forenin-
gen.  
 
Der er indgået depositaraftale med Jyske Bank A/S, 

som dermed varetager tilsynsrollen, jf. Lov om forval-

tere af alternative investeringsfonde m.v. Endvidere er 
Jyske Bank A/S opbevaringssted for foreningens vær-
dipapirer og likvide midler. 
 
Der er indgået aftale om investeringsrådgivning med 
Jyske Bank A/S. Aftalen indebærer, at Jyske Bank A/S 
rådgiver forvalter om porteføljestrategier, som Jyske 
Bank A/S anser som fordelagtige. De enkelte forslag 
til investeringer skal forelægges forvalter, som tager 
stilling til, om de skal føres ud i livet. Rådgivningen 
skal ske ud fra de retningslinjer, som foreningens be-
styrelse har fastlagt i individuelle investeringsram-
mer for afdelingen. 
 
Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
vilkår for handel med finansielle instrumenter og va-
luta. 
 
Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
distribution og salg af andele. Aftalen indebærer, at 
Jyske Bank A/S udfører tiltag for at fremme salg af 
andelene til investorer og afrapporterer til forvalter. 
 
Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
betaling af løbende formidlingsprovision af forenin-
gens formue. 
 
Endvidere er der indgået aftale med Jyske Bank A/S 
om support til varetagelse af foreningens kommuni-
kation, markedsføring og produktudvikling samt skat-
teforhold.  
 
Endelig er der indgået aftale med Jyske Bank A/S – Jy-
ske Markets om prisstillelse i foreningens beviser. 
 

Fund Governance 
Foreningen efterlever Fund Governance-anbefaling-
erne fra Investeringsfondsbranchen. Fund Governan-
ce betyder god foreningsledelse og svarer til Corpora-
te Governance for selskaber. Herved forstås en samlet 
fremstilling af de regler og holdninger, som den over-
ordnede ledelse af foreningen praktiseres efter.  
 
Efter et planlagt generationsskifte i bestyrelsen er 
gennemført og efter indstilling fra bestyrelsen, vedtog 
den ordinære generalforsamling at genindføre en al-

dersgrænse for bestyrelsen, der er i overensstemmel-
se med Fund Governance-anbefalingerne.  
 
Foreningens samlede Fund Governance-politik kan ses 
på Jyske Invests hjemmeside, jyskeinvest.dk. 
 

Samfundsansvar 
 
Politikker  
Foreningen ser det som sit primære ansvar at optime-
re investorernes afkast bedst muligt. Foreningen ta-
ger samfundsansvar i forbindelse med investeringer, 
hvilket indebærer, at miljø, sociale forhold og god sel-
skabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutninger-
ne.  
 
Retningslinjer for foreningens arbejde med sam-
fundsansvar fremgår af foreningens ansvarlige inve-
steringspolitik. Politikken er vedtaget af bestyrelsen i 
maj 2014. Den til enhver tid gældende politik kan fin-
des på foreningens hjemmeside, jyskeinvest.dk. 
 
Handlinger 
Foreningen tilsluttede sig i 2010 Principles for Re-
sponsible Investment (PRI). PRI er et globalt initiativ 
til fremme af ansvarlige investeringer etableret af en 
række af verdens største investorer i samarbejde med 
FN. PRI er baseret på en overordnet erklæring og seks 
principper (se særskilt afsnit om erklæringen og de 
seks principper).  
 
Foreningen gennemfører årligt Reporting and Asses-
sment process i henhold til retningslinjerne i PRI. En 
del af denne rapport er offentliggjort på PRI’s hjem-
meside. Foreningen har også offentliggjort dele af 
rapporten på foreningens hjemmeside, jyskeinvest.dk. 
 
Foreningen er medlem af Dansif, som er et netværks-
forum for professionelle investorer, rådgivningsvirk-
somheder og andre aktører med væsentlig interesse 
for social ansvarlighed i forbindelse med investerin-
ger. Arbejdet i Dansif giver mulighed for at udbrede og 
udveksle erfaringer med andre investorer om udvik-
lingen inden for miljø, sociale forhold og god selskabs-
ledelse (ESG) samt aktuelle cases. 
 
Foreningen har indgået aftale med en ekstern rådgi-
ver, hvorfra vi løbende modtager rapporter, der infor-
merer om selskaber med alvorlige overskridelser af in-
ternationale normer eller konventioner. Aftalen om-
fatter også halvårlige rapporter om udviklingen i lan-
de, der udsteder obligationer. Rapporterne indeholder 
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en ranking af mere end 160 lande baseret på ESG-
forhold. Det enkelte lands udvikling vurderes løbende. 
Rapporten indeholder også overblik over lande ramt af 
sanktioner vedtaget af FN og EU. 
 
For at kunne vurdere rapporterne fra den eksterne 
rådgiver, beslutte bidraget til samarbejdet med andre 
investorer om aktivt ejerskab og agere i situationer 
med ESG-udfordringer har foreningen etableret et in-
ternt forum, som hurtigt kan træde sammen og afgø-
re, hvordan foreningen forholder sig til den enkelte in-
vestering eller det enkelte selskab. 
 
Foreningen har fravalgt at investere i en række sel-
skaber, der ikke lever op til den ansvarlige investe-
ringspolitik, og hvor der ikke er udsigt til, at dialogen 
vil resultere i en ændret adfærd. Listen indeholder ul-
timo første halvår 2016 10 selskaber, primært med 
aktiviteter, der kan relateres til antipersonelminer og 
klyngevåben.  
 
Foreningen inddrager ESG-forhold ved investering i 
statsobligationer og overholder internationale sank-
tioner og forbud vedtaget af FN og EU. Vi har ultimo 
juni 2016 fravalgt at investere i to lande, som er om-
fattet af sanktioner. Hertil kommer sanktioner mod 
en række russiske selskaber, typisk statskontrollere-
de. Sanktionerne omfatter typisk nyudstedte værdi-
papirer. 
 
Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for 
udøvelse af stemmerettigheder på foreningens finan-
sielle instrumenter. Udøvelse af stemmerettigheder 
vil blandt andet kunne ske i situationer, hvor det vil 
understøtte den vedtagne ansvarlige investeringspo-
litik. Gennem arbejdet i PRI og med den eksterne råd-
giver vil foreningen i udvalgte situationer således for-
søge at påvirke selskaberne gennem udøvelse af 
stemmerettigheder. Dette vil typisk ske i dialog med 
andre investorer for herigennem at opnå størst mulig 
effekt af stemmeafgivelsen. 
 
Resultater 
Som aktiv investor er foreningen blandt andet via den 
eksterne rådgiver i løbende dialog med selskaber i 
forhold til aktiviteter, der strider mod internationale 
normer eller konventioner. 
 
I løbet af første halvår 2016 deltog Jyske Invest 
sammen med andre investorer i GES Engagement Fo-
rum i 122 engagementsager vedrørende overtrædelse 
af internationale konventioner og normer. Heraf ved-
rører 53 af engagementssagerne selskaber i Jyske In-

vests porteføljer. 38 af disse sager vedrører menne-
ske- og arbejdstagerrettigheder, 8 sager vedrører mil-
jøforhold, og 7 sager korruption. 
 
I løbet af første halvår 2016 er 4 sager i Jyske Invests 
porteføljer blevet løst og derved lukket. Herudover kan 
der i 14 sager konstateres meget positive engage-
mentsresultater i form af progression i de konkrete 
sager og vilje til dialog fra de ansvarlige selskaber. I 
35 sager er der delvist positive engagementsresulta-
ter, mens der er dårlige eller slet ingen resultater i 4 
sager. 
 
Erklæringen og de seks principper for ansvarlige 
investeringer i PRI 
Som institutionelle investorer har vi pligt til at handle 
i vores investorers langsigtede interesse. I den betro-
ede rolle mener vi, at miljømæssige, sociale og ledel-
sesmæssige faktorer kan påvirke investeringsporte-
føljers resultat (i varierende grad på tværs af selska-
ber, sektorer, regioner, typer af aktiver og over tid). Vi 
anerkender også, at anvendelse af principperne kan 
medvirke til, at investorer i højere grad handler i over-
ensstemmelse med bredere samfundsmæssige inte-
resser. I det omfang det er foreneligt med det ansvar, 
vi er blevet betroet, forpligter vi os derfor til følgende: 
 

1. Vi vil indarbejde miljøhensyn samt sociale og 
ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer*) i 
investeringsanalyser og beslutningsproces-
ser. 

2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og indarbejde 
ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og -
praksis. 

3. Vi vil søge at få relevant information vedrø-
rende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi 
investerer i. 

4. Vi vil fremme accept og implementering af 
principperne i investeringsbranchen. 

5. Vi vil samarbejde for at effektivisere vores 
implementering af principperne. 

6. Vi vil hver især rapportere om vores aktivite-
ter og de fremskridt, vi gør i forhold til im-
plementeringen af principperne. 

 
* ESG er en forkortelse af ”Environmental, Social and 
Governance” (det vil sige miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige hensyn). Forkortelsen ESG anvendes 
typisk på både dansk og engelsk. 
 
Information, som relaterer sig til foreningens arbejde 
med samfundsansvar, kan ses på foreningens hjem-
meside, jyskeinvest.dk. 
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Certificering 
Foreningen blev i 2006 GIPS-certificeret. GIPS står for 
Global Investment Performance Standards. Certifice-
ringen betyder, at rapporteringen af afkast og nøgle-
tal følger internationale standarder for rapportering. 
Standarderne er udviklet for at sikre investorer over 
hele verden en sammenlignelig og korrekt informati-
on om deres investering. Certificator foretager årligt 

en kontrol af, at foreningen løbende lever op til GIPS-
standarderne. 
 

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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Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 
 

Investeringsområde og –profil 
Investeringsstrategien er at kombinere lange, aktiebaserede positioner med solgte futures på aktieindeks med 
det formål at skabe positivt afkast til investorerne. Midlerne investeres på en sådan måde, at risikoprofilen af-
spejler en middel risikoprofil. 
 
Markedsneutralitet opnås ved at kombinere lange og korte positioner på en værdimæssig balanceret måde. 
Kombinationen af lange og korte positioner betyder, at der opnås et positivt afkast, når kursforskellen mellem 
de to positioner ændres i den ønskede retning, uanset om de finansielle markeder generelt stiger eller falder. 
 
Afdelingen kan til enhver tid anvende gearing. Gearing er investering for lånte midler, hvilket øger udsvingene i 
afkastet og dermed også risikoen. Anvendelse af gearing medfører en risiko for at investorerne taber hele det 
beløb, de har investeret i afdelingen. Investorerne kan dog ikke tabe mere end det investerede beløb. 

 
   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060037372 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 23.05.2006  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Afdelingen har intet benchmark 
Risikoindikator 4 
Risikokategori Rød 

 
Indledning 
Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici 
fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici 
ved at investere i afdelingen henviser vi til det gæl-
dende Investoroplysninger, der kan hentes på jyske-
invest.dk. 
 

Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Risikofaktorer 
 
Generelt 
Det indgår i afdelingens investeringspolitik at be-
grænse den risiko, der er knyttet til aktiemarkedets 
generelle risiko gennem en markedsneutral investe-
ringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan 

måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risi-
koen for afdelingen vil typisk være lavere end den risi-
ko, der er forbundet med det globale aktiemarked, 
målt ved afkastets standardafvigelse.  
 
Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke 
managerne kan identificere lange positioner, som 
kursmæssigt overgår udviklingen for de solgte futures 
i aktieindeks, vil investorerne lide tab. Processen med 
at udvælge aktier er derfor den væsentligste risiko-
faktor.  
 
Papirspecifik risiko 
Afdelingen påtager sig papirspecifikke risici gennem 
de lange positioner, hvor uventede negative ændrin-
ger i en virksomheds økonomiske forhold kan give af-
delingen tab, der svarer til købesummen for den på-
gældende aktie. De solgte futures i aktieindeks er 
yderligere teoretisk forbundet med en uendelig risiko 
for tab, da et aktieindeks teoretisk kan stige uende-
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ligt. Der er således en risiko for, at afdelingen kan gå 
konkurs. Investorerne kan ikke tabe mere end deres 
indskud i foreningen. 
 
Afdækningen af lange positioner via kortsolgte futu-
res på aktieindeks kan give anledning til, at der ikke 
opnås fuld markedsneutralitet på landeniveau, da ik-
ke alle lande kan afdækkes hensigtsmæssigt via futu-
res på aktieindeks. Afdækningen vil ske via anerkend-
te futures på relevante aktieindeks. Markedsneutrali-
teten kan for eksempel afvige på landeniveau, hvis 
lange positioner i Indien afdækkes via solgte futures 
på et japansk aktieindeks. Der er ikke opstillet risiko-
rammer for afvigelser i markedsneutraliteten på lan-
deniveau. 
 
For at mindske de papirspecifikke risici spredes inve-
steringerne ud over flere aktier. Ud fra afdelingens de-
finerede risikorammer må investeringen i en enkelt-
aktie højst udgøre 10% af formuen. 
 
Risiko ved låntagning (gearing) 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risiko-
en. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gea-
ring.  
 
Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen benytter aktiefutures eller andre 
finansielle kontrakter, ligesom der er en modpartsri-
siko over for depotbanken, hvis afdelingen har et til-
godehavende. Der er opstillet en øvre grænse for den 
samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTC-
instrumenter (”Over The Counter” eller ikke-
børsnoterede finansielle instrumenter).  
 
Valutarisiko 
Afdelingen investerer i udenlandske aktiver. Det med-
fører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget kan 
påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de 
rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen.  
 
Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering 
ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given 
periode. Afdelingen vil fortrinsvis investere i likvide 
papirer, og risikorammerne indeholder en øvre græn-
se for porteføljens samlede likviditetsrisiko.  
 
 
 

Renterisiko 
Afdelingen har ingen ramme for renterisikoen, da vi 
vurderer, at denne risiko er beskeden. Afdelingen har 
en beskeden renterisiko på kontantformuen, som ikke 
er dækket af.  
 
Operationel risiko 
Bestyrelsen opstiller heller ikke rammer for den ope-
rationelle risiko, som vi vurderer, er begrænset. Vur-
deringen er foretaget ud fra forvalterens forretnings-
gange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og ud fra 
forvalterens nød- og beredskabsplaner for fysiske for-
hold og forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og 
backupsystemer og ud fra selskabets aftaler med eks-
terne partnere.  
 
Modelrisiko 
Afdelingen påtager sig en modelrisiko, som knytter 
sig til anvendelsen af vores investeringsproces, som 
kombinerer en modelbaseret screening af selskaberne 
med porteføljemanagernes viden og erfaring. I perio-
der med atypiske markedsbevægelser er der en for-
øget risiko for, at anvendelsen af investeringsproces-
ser ikke bidrager til opnåelsen af de afkastmæssige 
målsætninger, samt at afkastudsvingene kan blive 
forøget. For at imødegå denne risiko, er der udviklet et 
signalberedskab, der kan give signaler om at aktie-
markederne er præget af atypiske markedsbevægel-
ser, og at merværdien ved at anvende investerings-
processer derfor vil blive reduceret. 
 
Juridisk risiko 
Afdelingen kan påtage sig en juridisk risiko, hvis korte 
positioner etableres gennem låneaftaler eller finan-
sielle kontrakter, som ikke er standardiserede juridi-
ske dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de ind-
gåede aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.  
 
Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske bereg-
ninger og simuleringer. Vi understreger, at den fakti-
ske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den 
forventede risiko er historisk betinget. Desuden af-
hænger de statistiske beregninger af estimeringsme-
toden og observationsperioden, ligesom de statistiske 
beregninger er baseret på metodemæssige forudsæt-
ninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når 
det handler om at forudsige fremtidige risici.  
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen 
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 
Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

Note 2016 2015 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Renter og udbytter:   
Renteindtægter 3 8 
Renteudgifter 59 76 
Udbytter 985 1.121 
I alt renter og udbytter 929 1.053 

  
Kursgevinster og -tab:   
Kapitalandele -3.927 14.305 
Afledte finansielle instr. -220  -13.083 
Valutakonti 172 942 
Øvrige aktiver/passiver -3 3 
Handelsomkostninger 121 215 
I alt kursgevinster og -tab -4.099 1.952 
I alt nettoindtægter -3.170 3.005 

  
Administrationsomkostninger 348 375 
Resultat før skat -3.518 2.630 

  
Skat 109 55 
Halvårets nettoresultat -3.627 2.575 

 

 

Note 30.06.2016 31.12.2015 
1.000 kr. 1.000 kr. 

  
AKTIVER   

1. Kapitalandele:   
Noterede aktier fra danske sel-
skaber 2.312 1.999 
Noterede aktier fra udenland-
ske selskaber 77.166 79.959 
Unoterede kapitalandele fra 
danske selskaber 1 1 
I alt kapitalandele 79.479 81.959  

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Noterede afledte finansielle in-
strumenter 0 36 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 108 2.028 
I alt afledte finansielle in-
strumenter 108 2.064 

  
Andre aktiver:   
Tilgodehavende renter, udbyt-
ter m.m. 100 82 
Andre tilgodehavender 16 0 
I alt andre aktiver 116 82 

  
AKTIVER I ALT 79.703 84.105 

  
PASSIVER   

  
2. Investorernes formue 50.476 54.103 

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Noterede afledte finansielle in-
strumenter  1.619 406 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 496 183 
I alt afledte finansielle in-
strumenter 2.115 589 

Anden gæld:   
Optagne lån  26.945 29.413 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 167 0 
I alt anden gæld 27.112 29.413 

  
PASSIVER I ALT 79.703 84.105 
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Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2016 31.12.2015 
 Børsnoterede finansielle instrumenter   154,25 150,80 
 Øvrige finansielle instrumenter   -54,15 -50,95 
 Andre aktiver/anden gæld   -0,10 0,15 
 I alt finansielle instrumenter   100,00 100,00 
  
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2016 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 

      
  30.06.2016 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2015 
   1.000 kr.  1.000 kr. 
  Antal Formue- Antal Formue- 
  andele værdi  andele værdi 

2. Investorernes formue:     
 Investorernes formue (primo) 549.696 54.103 698.696 66.006 
 Indløsninger i perioden 0 0 -149.000 -14.264 
 Netto indløsningsfradrag  0  24 
 Overførsel af periodens resultat    -3.627    2.337 
      
 I alt investorernes formue 549.696 50.476 549.696 54.103 
      
    30.06.2016 31.12.2015 
    1.000 kr. 1.000 kr. 

3. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:     
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S     
 er der pr. 30. juni 2016 afgivet pant i følgende aktiver:     
      
 Kapitalandele   79.479 81.959 
      
 Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:     
 Indestående hos Jyske Bank   0 0 
 Heraf er pantsat:   0 0 
      
 Andre aktiver   116 82 
 Heraf er pantsat:   116 82 
      
 Pantsat i alt:   79.595 82.041 
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hovedtal: 
 

     

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 438 -1.176 3.049 2.575 -3.627 

Antal andele 1.468.696 1.123.696 783.696 574.696 549.696 

Investorernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

144.175 105.038 76.537 56.822 50.476 

Indre værdi (kr. pr. andel) 98,17 93,48 97,66 98,87 91,83 

Afkast (i %) i perioden -0,13 -1,07 3,79 4,66 -6,70 

Administrationsomkostninger (i %)* 0,79 0,73 0,73 0,64 0,67 

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 0,79 0,73 0,73 0,64 0,67 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):      

- Køb 73.343 34.385 28.730 34.125 18.373 

- Salg 112.583 96.273 54.549 64.671 16.936 

- I alt 185.926 130.658 83.279 98.796 35.309 

Omsætningshastighed 0,41 0,78 0,32 0,63 0,36 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):      

- Handelsomkostninger i alt 795 593 211 215 121 

- Handelsomkostninger i % af formuen** 0,51 0,54 0,27 0,37 0,24 

Sharpe ratio -0,34 -0,81 0,22 0,19 -0,59 

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

 

 

Største beholdninger 

Johnson & Johnson 3,54% 

JPMorgan Chase & Co 3,13% 

Amazon.com Inc 2,85% 

Alphabet Inc 2,80% 

Facebook Inc 2,73% 

 

 

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

 

 

Grøn Rød 

Lang markedsværdi Kort markedsværdi 

Finans 17,31% -20,58% 

IT 15,73% -15,83% 

Forbrugsgoder 14,60% -12,48% 

Industri 13,08% -10,58% 

Sundhedspleje 12,97% -12,87% 

Konsumentvarer 10,83% -10,45% 

Energi 6,51% -6,06% 

Forsyning 3,29% -3,29% 

Telekommunikation 3,20% -3,53% 

Materialer 2,48% -4,33% 

100,00% -100,00% 
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer 
 

Investeringsområde og –profil 
Investeringsstrategien er at kombinere investeringer i rentebærende instrumenter - i mindre grad også valuta-
positioner - på en sådan måde, at der skabes et positivt afkast, uanset om obligationsmarkedet stiger eller fal-
der. 
 
Afdelingens strategi er at købe obligationer, som vurderes at være billige og sælge obligationer, som vurderes at 
være for dyre. Herved afdækkes den generelle renterisiko, og tilbage er risikoen for, at renten på de to obligatio-
ner udvikler sig forskelligt – den såkaldte rentespændsrisiko. Hvis det går som forventet, vil prisforskellen mel-
lem de dyre og de billige obligationer blive udjævnet. Det vil medføre en gevinst for afdelingen. Når prisforskellen 
er tilstrækkeligt lille, lukkes strategien.  
 
Investeringerne foretages i overensstemmelse med afdelingens mål og investeringspolitik og i henhold til ved-
tægterne. Midlerne kan anbringes i følgende instrumenter:  

 Obligationer  

 Valuta 

 Afledte finansielle instrumenter, herunder værdipapirudlån, baseret på rente og valutabaserede for-

dringer 

 Indskud i kreditinstitutter  

 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis. De afledte finansielle instrumenter 
kan omfatte et bredt spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede futures og optioner. Ligeledes må der in-
vesteres i ikke-noterede kontrakter (OTC). Dette omfatter blandt andet repo-forretninger, reporeverse-
forretninger, swaps, swaptioner, caps, floors, forwards og optioner. Afdelingen må også anvende gearing (inve-
stering for lånte midler eller via anvendelse af derivater). 
 
Det er afdelingens investeringspolitik at begrænse renterisikoen, der er knyttet til investering i internationale 
obligationer gennem en markedsneutral investeringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan måde, at ri-
sikoprofilen afspejler en middel risiko. 
 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060089175 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 02.07.2007  

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

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Afdelingen har intet benchmark 
Risikoindikator 3 
Risikokategori Rød 

 

Indledning 
Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici 
fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici 
ved at investere i afdelingen henviser vi til de gæl-
dende Investoroplysninger, der kan hentes på jyske-
invest.dk. 

Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
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Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Risikofaktorer 
 
Generelt 
Det er afdelingens investeringspolitik at begrænse 
renterisikoen, der er knyttet til investering i internati-
onale obligationer gennem en markedsneutral inve-
steringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan 
måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risi-
koen for afdelingen vil således være lavere end den ri-
siko, der er forbundet med det globale aktiemarked, 
men større end risikoen, der er forbundet med traditi-
onelle obligationer. Risikoen er målt ved afkastets 
standardafvigelse. 
 

Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere og de ekster-
ne rådgivere. Hvis de ikke kan identificere obligatio-
ner, der er prisfastsat for højt eller for lavt, vil investo-
rerne lide tab. Processen med at udvælge obligationer 
er derfor den væsentligste risikofaktor. Afdelingen på-
tager sig papirspecifikke risici, hvor uventede ændrin-
ger i blandt andet konverteringsadfærd kan give afde-
lingen tab. Gentagne tab kan føre til et samlet tab, der 
er større end formuen. Der er således en risiko for, at 
afdelingen kan gå konkurs. Investorerne kan ikke tabe 
mere end deres indskud i afdelingen. 
Renterisiko 
Afdelingen tilstræber at begrænse renterisikoen gen-
nem en markedsneutral investeringsstrategi. Den 
maksimale renterisiko er fastsat i rammerne (se af-
snit om risikorammer). 

Papirspecifik risiko 
For at mindske de papirspecifikke risici spredes inve-
steringerne ud over flere obligationer. Det tilstræbes, 
at investeringerne placeres i flere lande. Derudover 
anvendes der fortrinsvis obligationer med en høj ra-
ting. Der er opstillet rammer for forholdet mellem 
non-investment grade og investment grade obligatio-
ner samt lande-fordelingen (se afsnit om risikoram-
mer). Der opstilles ikke rammer for antallet af obliga-
tioner, der skal investeres i. 
 
Rentespændsrisiko 
Afdelingen forsøger at udnytte skævheder i prisdan-
nelsen på rentebærende papirer ved at udnytte udvik-
lingen i rentespænd mellem obligationer. Derved op-

står der rentespændsrisiko. Den maksimale rente-
spændsrisiko er begrænset af rammerne, der er op-
stillet for afdelingen (se afsnit om risikorammer). 
 
Kredit- og modpartsrisici 
Afdelingen påtager sig kredit- og modpartsrisici. Det 
vil typisk ske, når afdelingen køber obligationer eller 
indgår aftaler om finansielle kontrakter i form af OTC-
instrumenter (”Over The Counter” eller ikke-
børsnoterede finansielle instrumenter), hvor afdelin-
gen har et tilgodehavende. Der tilstræbes en begræn-
set kreditrisiko ved at begrænse adgangen til non-
investment grade obligationer. Der er opstillet ram-
mer for forholdet mellem non-investment grade og 
investment grade obligationer (se afsnit om risiko-
rammer). Der er ikke opstillet en øvre grænse for den 
samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTC-
instrumenter. 

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

Operationel risiko 
Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operati-
onelle risiko, som, vi vurderer, er begrænset. Vurde-
ringen er foretaget ud fra forvalterens forretnings-
gange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og ud fra 
forvalterens nød- og beredskabsplaner for fysiske for-
hold og forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og 
backupsystemer og ud fra selskabets aftaler med eks-
terne partnere 

Gearingsrisiko 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risiko-
en. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gea-
ring. 

Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etab-
leres positioner gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske do-
kumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer. 

Likviditetsrisiko 
Der opstår likviditetsrisiko, hvis en investering ikke 
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kan afvikles i rette mængde inden for en given perio-
de. Afdelingen har mulighed for at investere i illikvide 
papirer. Det tilstræbes, at en forsvarlig andel investe-
res i likvide papirer. Der er ikke opstillet rammer for 
likviditetsrisikoen. 

Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske bereg-
ninger og simuleringer. Vi understreger, at den fakti-
ske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den 

forventede risiko er historisk betinget. Desuden af-
hænger de statistiske beregninger af estimationsme-
tode og observationsperiode, ligesom de statistiske 
beregninger er baseret på metodemæssige forudsæt-
ninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når 
det handler om at forudsige fremtidige risici.  

Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen.
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer 
Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

Note 2016 2015 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Renter og udbytter:   
Renteindtægter 25 174 
I alt renter og udbytter 25 174 

  
Kursgevinster og -tab:   
Obligationer 1.290 143 
I alt kursgevinster og -tab 1.290 143 
I alt nettoindtægter 1.315 317 

  
Administrationsomkostninger 261 217 
Resultat før skat 1.054 100 

  
Halvårets nettoresultat 1.054 100 

 

 

Note 30.06.2016 31.12.2015 
1.000 kr. 1.000 kr. 

  
AKTIVER   

  
1. Likvide midler:   

Indestående i depotselskab 2.873 2.907 
I alt likvide midler 2.873 2.907 

1. Obligationer: 
Noterede obligationer fra dan-
ske udstedere 113.949 112.914 
I alt obligationer 113.949 112.914 

  
Andre aktiver:   
Tilgodehavende renter, udbyt-
ter m.m. 25 6 
Andre tilgodehavender 34 0 
I alt andre aktiver 59 6 

  
AKTIVER I ALT 116.881 115.827 

  
PASSIVER   

  
2. Investorernes formue 116.881 115.827 

  
PASSIVER I ALT 116.881 115.827 
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Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2016 31.12.2015 
 Børsnoterede finansielle instrumenter   97,49 97,49 
 Andre aktiver/anden gæld   2,51 2,51 
 I alt finansielle instrumenter   100,00 100,00 
  
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2016 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 

      
  30.06.2016 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2015 
   1.000 kr.  1.000 kr. 
  Antal Formue- Antal Formue- 
  andele værdi  andele værdi 

2. Investorernes formue:     
 Investorernes formue (primo) 3.915.634 115.827 3.915.634 116.632 
 Overførsel af periodens resultat    1.054    -805 
      
 I alt investorernes formue 3.915.634 116.881 3.915.634 115.827 
      
    30.06.2016 31.12.2015 
    1.000 kr. 1.000 kr. 

3. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:     
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S     
 er der pr. 30. juni 2016 afgivet pant i følgende aktiver:     
      
 Noterede obligationer fra danske udstedere   113.949 112.914 
 Heraf er pantsat:   74.853 74.508 
      
 Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:     
 Indestående hos Jyske Bank   2.873 2.907 
 Heraf er pantsat:   1.499 1.241 
      
 Andre aktiver   59 6 
 Heraf er pantsat:   10 2 
      
 Pantsat i alt:   76.362 75.751 
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hovedtal: 
 

     

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) -10.695 4.732 1.205 100 1.054 

Antal andele 6.125.634 3.915.634 3.915.634 3.915.634 3.915.634 

Investorernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

155.664 112.646 117.077 116.732 116.881 

Indre værdi (kr. pr. andel) 25,41 28,77 29,90 29,81 29,85 

Afkast (i %) i perioden -6,43 3,86 1,04 0,09 0,91 

Administrationsomkostninger (i %) 0,73 0,68 0,60 0,19 0,22 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):      

- Køb 1.202.090 100.000 0 0 0 

- Salg 1.099.996 416.075 309.008 193 256 

- I alt 2.302.086 516.075 309.008 193 256 

Omsætningshastighed 7,35 1,20 1,29 0,00 0,00 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):      

- Handelsomkostninger i alt 0 48 0 0 0 

- Handelsomkostninger i % af formuen 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

Sharpe ratio -0,55 0,41 1,18 0,48 0,13 
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Noter 

 

 

Største beholdninger 

0,01750% Danish Ship Finance AS 
01.01.2020 

55,22% 

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

42,21% 

Sikkerhedskonto (DKK) 1,28% 

Main account (DKK) 1,18% 

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

0,11% 

 

 

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

A  Traditionelle obligationer 97,50%  

B  Kontant 2,50%  
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Jyske Invest FX Alpha 
 

Investeringsområde og -profil 
Jyske Invest FX Alpha kombinerer investeringer i finansielle instrumenter på en sådan måde, at kortsigtet uba-
lance på valutamarkederne kan udnyttes til at skabe et positivt afkast, uanset øvrige markedsbetingelser. Stra-
tegien er, ved hjælp af positioner i valutainstrumenter med kort og mellemlangt sigte, at købe valutaer, som 
vurderes at være billige og sælge valutaer, som vurderes at være for dyre. Dette efterlader en risiko for en for 
afdelingen uhensigtsmæssig kursudvikling de to valutaer imellem og dermed et negativt afkast. Derimod vil en 
hensigtsmæssig kursudvikling de to valutaer imellem skabe et positivt afkast for afdelingen.  
 
Investeringerne foretages i overensstemmelse med afdelingens mål og investeringspolitik og i henhold til ved-
tægterne. Midlerne kan anbringes i følgende instrumenter:  
- Valuta 
- Obligationer 
- Pengemarkedsinstrumenter 
- Afledte finansielle instrumenter, herunder værdipapirudlån baseret på rente- eller valutarelaterede fordringer 
- Indskud i kreditinstitutter 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis. De afledte finansielle instrumenter 
kan omfatte et bredt spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede futures og optioner. Ligeledes må der 
investeres i ikke noterede kontrakter (OTC). Afdelingen må også anvende gearing (investering for lånte midler 
eller via derivater). 
 
Som investor kan man aldrig tabe mere end sit indskud. 

 
   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår un-

der afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060141513 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 27.08.2008  

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

 

Funktionel valuta Danske kroner (DKK) 
Benchmark Afdelingen har intet benchmark 
Risikoindikator 2 
Risikokategori Rød 

 
Indledning 
Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici 
fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici 
ved at investere i afdelingen henviser vi til de gæl-
dende Investoroplysninger, der kan hentes på jyske-
invest.dk. 
 
Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
 
 

Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Ri-
sikofaktorer. 
 
Risikofaktorer 
 
Generel 
Det er afdelingens investeringspolitik at håndtere ri-
sikoen, der er knyttet til investering i internationale 
valutamarkeder, gennem afdækningsstrategier. Mid-
lerne kan investeres på en sådan måde, at risikoprofi-
len afspejler en høj risiko. Risikoen for afdelingen vil 
således være på niveau med den risiko, der historisk 
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set har været forbundet med det globale aktiemarked. 
Risikoen er målt ved afkastets standardafvigelse. 
 
Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere og de ekster-
ne rådgivere. Hvis de fejlvurderer prisfastsættelsen 
på valutaer, vil investorerne lide tab. Processen med 
at udvælge valutaer er derfor den væsentligste risiko-
faktor. Afdelingen påtager sig blandt andet risici ved 
at indgå valutaterminsforretninger, hvor uventede va-
lutakursændringer, renteændringer eller lignende kan 
give afdelingen markante tab. Gentagne tab kan føre 
til et samlet tab, der er større end formuen. Der er så-
ledes en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Inve-
storerne kan ikke tabe mere end deres indskud i for-
eningen. 
 
Valutakursrisiko 
Den altovervejende eksponering i afdelingen er valu-
tarisiko. Afdelingen tilstræber derfor at håndtere va-
lutarisikoen gennem forskellige afdækningsstrategier 
af valutaeksponeringen. Den maksimale valutarisiko 
er specificeret i afdelingens risikorammer.  
 
Renterisiko 
Afdelingen tager hovedsageligt positioner i instru-
menter med kort løbetid. Herved minimeres afdelin-
gens renterisiko. For at minimere afdelingens renteri-
siko er der fastsat rammer for løbetiden for penge-
markedsinstrumenter (positionsrisiko).  
 
Koncentrationsrisiko 
For at mindske specifik risiko til den enkelte valuta-
kombination, kan positionerne spredes ud over flere 
valutakombinationer. Herved kan effekten af et vold-
somt udsving på valutamarkedet reduceres. Der op-
stilles rammer for den maksimale størrelse af netto-
position i en enkelt valuta (koncentrationsrisiko). Der 
opstilles ikke rammer for positionsstørrelsen i DKK. 
 
Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen indgår aftaler om finansielle kon-
trakter i form af OTC-instrumenter (”Over The Coun-
ter” eller ikke-børsnoterede finansielle instrumenter), 
hvor afdelingen har et tilgodehavende. Det tilstræbes, 
at modpartsrisikoen begrænses ved kun at handle 
med modparter med en Investment Grade kreditra-
ting eller med modparter med en ubetinget høj kre-
ditværdighed. Der er opstillet rammer for mindste-
kravet til modparternes kreditværdighed (se afsnit 
om risikorammer). Der er ikke opstillet en øvre græn-

se for den samlede eksponering mod enkelte modpar-
ter i forbindelse med OTC-instrumenter. 
 
Gearingsrisiko 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risiko-
en. Eftersom der anvendes gearing i afdelingen, er der 
en risiko for, at afdelingen kan blive påvirket af eks-
treme udsving i valutamarkederne. For at overvåge 
konsekvenserne af ekstreme udsving i valutamarke-
derne, gennemføres der jævnligt såkaldte stresstests. 
Rammer for gearing er beskrevet i afdelingens risiko-
rammer. 
 
Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering 
ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given 
periode. Afdelingens likviditetsrisiko er dog stærkt 
begrænset, da der primært tages positioner i meget 
likvide valutaer – det vil sige valutaer, som på indgå-
elsestidspunktet vurderes at være likvide og frit om-
sættelige. Der kan dog på valutamarkedet uden varsel 
opstå illikviditet, som kan gøre det vanskeligt at af-
hænde positioner. Det vurderes dog, at likviditetsrisi-
koen er af begrænset omfang og betydning, hvorfor 
der ikke er opstillet rammer for likviditetsrisikoen. 
 
Rentespænd 
Der kan opstå en rentespændsrisiko, hvis en del af 
formuen investeres i realkreditobligationer. Det vur-
deres dog, at rentespændsrisikoen er af begrænset 
omfang og betydning, hvorfor der ikke er opstillet en 
ramme for denne risiko. 
 
Operationel risiko 
Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operati-
onelle risiko, eftersom vi vurderer, at den er begræn-
set. Vurderingen er foretaget ud fra forvalterens for-
retningsgange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og 
ud fra forvalterens nød- og beredskabsplaner for fysi-
ske forhold og forsyninger, it-udstyr, centrale sty-
rings- og backupsystemer og ud fra selskabets aftaler 
med eksterne partnere. 
 
Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etab-
leres positioner gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske do-
kumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.  
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Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske bereg-
ninger og simuleringer. Vi understreger, at den fakti-
ske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den 
forventede risiko er historisk betinget. Desuden af-
hænger de statistiske beregninger af estimationsme-
tode og observationsperiode, ligesom de statistiske 

beregninger er baseret på metodemæssige forudsæt-
ninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når 
det handler om at forudsige fremtidige risici. 	
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen.
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Jyske Invest FX Alpha 
Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

Note 2016 2015 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Renter og udbytter:   
Renteindtægter 178 279 
I alt renter og udbytter 178 279 

  
Kursgevinster og -tab:   
Obligationer 375 -146 
Afledte finansielle instr. 2.377  4.531 
I alt kursgevinster og -tab 2.752 4.385 
I alt nettoindtægter 2.930 4.664 

  
Administrationsomkostninger 2.317 1.621 
Resultat før skat 613 3.043 

  
Halvårets nettoresultat 613 3.043 

 

 

Note 30.06.2016 31.12.2015 
1.000 kr. 1.000 kr. 

  
AKTIVER   

  
1. Likvide midler:   

Indestående i depotselskab 371.110 158.812 
I alt likvide midler 371.110 158.812 

1. Obligationer: 
Noterede obligationer fra dan-
ske udstedere 155.848 118.471 
I alt obligationer 155.848 118.471 

  
Andre aktiver:   
Tilgodehavende renter, udbyt-
ter m.m. 226 49 
Andre tilgodehavender 81 0 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 270 0 
I alt andre aktiver 577 49 

  
AKTIVER I ALT 527.535 277.332 

  
PASSIVER   

  
2. Investorernes formue 527.418 277.301 

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 28 0 
I alt afledte finansielle in-
strumenter 28 0 

Anden gæld:   
Skyldige omkostninger 89 0 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 0 31 
I alt anden gæld 89 31 

  
PASSIVER I ALT 527.535 277.332 
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Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %) 30.06.2016 31.12.2015 
 Børsnoterede finansielle instrumenter   29,55 42,72 
 Øvrige finansielle instrumenter   -0,01 0,00 
 Andre aktiver/anden gæld   70,46 57,28 
 I alt finansielle instrumenter   100,00 100,00 
  
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2016 kan rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk. 

      
  30.06.2016 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2015 
   1.000 kr.  1.000 kr. 
  Antal Formue- Antal Formue- 
  andele værdi  andele værdi 

2. Investorernes formue:     
 Investorernes formue (primo) 2.287.472 277.301 1.320.472 157.182 
 Emissioner i perioden 2.058.000 249.469 967.000 116.416 
 Netto emissionstillæg  35  45 
 Overførsel af periodens resultat    613    3.658 
      
 I alt investorernes formue 4.345.472 527.418 2.287.472 277.301 
      
    30.06.2016 31.12.2015 
    1.000 kr. 1.000 kr. 

3. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:     
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S     
 er der pr. 30. juni 2016 afgivet pant i følgende aktiver:     
      
 Indestående i depotselskab: / Andre aktiver:     
 Indestående hos Jyske Bank   371.110 158.812 
 Heraf er pantsat:   54.297 54.291 
      
 Andre aktiver   577 49 
 Heraf er pantsat:   0 0 
      
 Pantsat i alt:   54.297 54.291 
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Noter 
 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hovedtal: 
 

     

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 729 839 153 3.043 613 

Antal andele 285.794 285.794 1.310.472 2.045.272 4.345.472 

Investorernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

31.873 33.063 155.038 247.335 527.418 

Indre værdi (kr. pr. andel) 111,53 115,69 118,31 120,93 121,37 

Afkast (i %) i perioden 2,34 2,60 0,69 1,59 0,12 

Administrationsomkostninger (i %) 0,69 0,76 0,63 0,81 0,45 

Adm. omk. eksklusiv resultatbetinget honorar (i %) 0,69 0,63 0,52 0,45 0,43 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 kr.):      

- Køb 0 0 0 99.950 38.246 

- Salg 0 0 0 4.377 1.244 

- I alt 0 0 0 104.327 39.490 

Omsætningshastighed 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):      

- Handelsomkostninger i alt 0 0 0 0 0 

- Handelsomkostninger i % af formuen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sharpe ratio 0,48 0,41 1,14 3,17 1,42 
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Noter 

 

 

Største beholdninger 

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

18,82% 

0,2180% Nykredit Realkredit A/S 
01.07.2025 (22H) 

4,69% 

4% Nykredit Realkredit A/S 01.10.2028 
(02D) 

3,46% 

0,2180% Nykredit Realkredit A/S 
01.01.2018 (21e) 

1,33% 

0,42080% Nykredit Realkredit A/S 
01.07.2023 (21H) 

0,48% 

 

 

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

A  Kontant 70,40%  

B  Traditionelle obligationer 29,60%  
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt halvårsrapporten for 2016 omfattende pe-
rioden 1. januar – 30. juni 2016 for Kapitalforeningen 
Jyske Invest. 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 
med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i Lov om in-

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

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

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen inde-
holder retvisende redegørelser for udviklingen i for-
eningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske 
forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis 
afdelingerne kan påvirkes af. 

 

Silkeborg, den 24. august 2016 

 
 
 

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 
Anvendt regnskabspraksis i halvårsrapporten er 
uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis 
for årsrapporten for 2015. 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 
med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i Lov om in-

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

 

Eventualposter 
Kapitalforeningen Jyske Invest er involveret i en ræk-
ke igangværende skattetvister. Tvisterne omhandler 
såvel rejste krav af Kapitalforeningen Jyske Invest 
mod lokale skattemyndigheder som krav rejst mod 
Jyske Invest af lokale skattemyndigheder. Det er le-
delsens vurdering, at tvisternes endelige udfald ikke, 
udover det i regnskabet indarbejdede, vil få væsentlig 
indvirkning på de berørte afdelingers resultat og fi-
nansielle stilling. 
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