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Foreningsoplysninger   

Foreningen Forvalter 
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Depositar Likvidator 

Jyske Bank A/S Managing Director Jan Houmann Larsen 
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Likvidators beretning 
 

Følgende beretning dækker likvidationsregnskabet for 
perioden 1. januar – 23. december 2022 for afdelin-
gen Jyske Invest Indian Equities CL i likvidation. 
 

Beslutning om likvidation af Jyske Invest Indian 
Equities CL 
På ekstraordinær generalforsamling den 16. septem-
ber 2022 blev det besluttet, at afdelingen skulle likvi-
deres efter reglerne om likvidation i lov om investe-
ringsforeninger m.v. §§ 112-114. 
 
Der blev efterfølgende indrykket et proklama i Statsti-
dende den 20. september 2022, og proklamaet udløb 
den 19. december 2022. 
 
Resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 23. de-
cember 2022 viser et resultat på -468 tusinde USD. 

Afdelingens aktiver er afhændet, al gæld er betalt, og 
alle investorernes andele er indløst. 
 
Likvidation af afdelingen afsluttes endeligt ved for-
ventet vedtagelse af likvidationsregnskabet på den 
ekstraordinære generalforsamling den 30. december 
2022. 
 
Risici 
Der er ikke generelle eller specifikke risici, som afde-
lingen kan påvirkes af, idet afdelingens midler er ud-
betalt. 
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Likvidators påtegning 
 

Likvidator har dags dato aflagt likvidationsregnskabet 
for perioden 1. januar – 23. december 2022 for Inve-
steringsforeningen Jyske Invest International, Jyske 
Invest Indian Equities CL i likvidation. 
 
Generalforsamlingen besluttede på en ekstraordinær 
generalforsamling den 16. september 2022 at opløse 
afdelingen ved likvidation i henhold til reglerne om li-
kvidation i lov om investeringsforeninger m.v. §§ 
112-114. 
 
Likvidationen er bekendtgjort i Statstidende den 20. 
september 2022. Der er ikke anmeldt krav ved udløb 
af 3-månedersfristen for anmeldelse af krav den 19. 
december 2022. 
 

Likvidationsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 
med lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Likvidationen kan hermed afsluttes. 
 
Det er min opfattelse, at likvidationsregnskabet giver 
et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver 
og finansielle stilling pr. 23. december 2022 samt af re-
sultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsperio-
den 1. januar – 23. december 2022. 
 
Likvidationsregnskabet indstilles til godkendelse på 
den ekstraordinære generalforsamling den 30. de-
cember 2022. 
 

 

Silkeborg, den 29. december 2022 

 
 
Jan Houmann Larsen 
Likvidator 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til investorerne i Investeringsforeningen Jyske 
Invest International, Jyske Invest Indian 
Equities CL i likvidation. 

 
Konklusion 
Vi har revideret likvidationsregnskabet for Investe-
ringsforeningen Jyske Invest International, Jyske In-
vest Indian Equities CL i likvidation for perioden 1. ja-
nuar – 23. december 2022, som omfatter resultatop-
gørelse, balance og noter. Likvidationsregnskabet ud-
arbejdes efter lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Det er vores opfattelse, at likvidationsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 23. december 2022 samt 
af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-
perioden 1. januar – 23. december 2022 i overens-
stemmelse med lov om investeringsforeninger m.v.  
 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for re-
visionen af likvidationsregnskabet". Det er vores op-
fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække-
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 
Vi henviser til note 1 Anvendt regnskabspraksis i 
regnskabet, hvoraf det fremgår, at afdelingen er un-
der likvidation. Den anvendte regnskabspraksis er til-
passet som følge heraf således, at regnskabet er af-
lagt efter realisationsprincippet og indregning, må-
ling, klassifikation og opstilling af regnskabsposter 
m.v. er sket under hensyntagen til, at afdelingens ak-
tiver og forpligtelser realiseres. 
 

Uafhængighed 
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse 
med International Ethics Standards Board for Accoun-
tants’ internationale retningslinjer for revisorers eti-
ske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, 

der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vo-
res øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. 
 
Udtalelse om likvidators beretning 
Likvidator er ansvarlig for likvidationsregnskabet. Vo-
res konklusion om likvidationsregnskabet omfatter 
ikke likvidators beretning, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om beretningen.  
 
I tilknytning til vores revision af likvidationsregnska-
bet er det vores ansvar at læse likvidators beretning 
og i den forbindelse overveje, om beretningen er væ-
sentligt inkonsistent med likvidationsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om beretnin-
gen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov 
om investeringsforeninger m.v.  
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at beretningen er i overensstemmelse med likvidati-
onsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse 
med krav i lov om investeringsforeninger m.v. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i beretningen. 
 
Likvidators ansvar for likvidationsregnskabet 
Likvidator har ansvaret for udarbejdelsen af likvidati-
onsregnskabet, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med lov om investeringsforeninger 
m.v. Likvidator har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som likvidator anser for nødvendig for at ud-
arbejde likvidationsregnskabet uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.  
 
Ved udarbejdelsen af det endelige likvidationsregn-
skab er likvidator ansvarlig for at foretage de vurde-
ringer og skøn, der er nødvendigt i forbindelse med 
udarbejdelsen af det endelige likvidationsregnskab 
med henblik på afdelingens opløsning. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Revisors ansvar for revisionen af likvidations-
regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om li-
kvidationsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-
information, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af likvidationsregnskabet.  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager 
vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væ-
sentlig fejlinformation i likvidationsregnska-
bet, uanset om denne skyldes besvigelser el-
ler fejl, udformer og udfører revisionshandlin-
ger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 

til at danne grundlag for vores konklusion. Ri-
sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela-
delser, vildledning eller tilsidesættelse af in-
tern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektivite-
ten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af likvidator, er passende, 
samt om de regnskabsmæssige skøn og til-
knyttede oplysninger, som likvidator har ud-
arbejdet, er rimelige.  

• Tager vi stilling til den samlede præsenta-
tion, struktur og indhold af likvidationsregn-
skabet, herunder noteoplysningerne, samt 
om likvidationsregnskabet afspejler de un-
derliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-
visionen samt betydelige revisionsmæssige observa-
tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i in-
tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
 

 
 
Aarhus, den 29. december 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

 
 
 
 
 
 
 

Lars Rhod Søndergaard  Michael Laursen 

      statsaut. revisor  statsaut. revisor 

      mne28632   mne26804 
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Likvidationsregnskab
 
  

Resultatopgørelse       Balance 
 

 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012   
Note  01.01.- 01.01.- 

  23.12.2022 31.12.2021 

  1.000 USD 1.000 USD 

 Renter og udbytter:    
3. Udbytter 37 45 

 I alt renter og udbytter 37 45 

      

4. Kursgevinster og -tab:     

 Kapitalandele -441 819 

 Valutakonti -7 -3 

 Handelsomkostninger 12 5 

 I alt kursgevinster og -tab -460 811 

 I alt nettoindtægter -423 856 

      

5. Administrationsomkostninger 39 77 

 Resultat før skat -462 779 

      

6. Skat 6 9 

 Årets nettoresultat -468 770 

      

 Til disposition -468 770 

      
 

 Balance pr. Ultimo  

2012    
Note  23.12.2022 31.12.2021 

  1.000 USD 1.000 USD 

     

 AKTIVER    

     
7. Likvide midler:    

 Indestående i depotselskab 0 16 

 I alt likvide midler 0 16 
    

7. Kapitalandele:     

 

Noterede aktier fra uden-

landske selskaber 0 3.724 

 I alt kapitalandele 0 3.724 

      

 Andre aktiver:     

 

Tilgodehavende renter, ud-

bytter m.m. 0 1 

 I alt andre aktiver 0 1 

      

 AKTIVER I ALT 0 3.741 

      

 PASSIVER     

      

8. Investorernes formue 0 3.567 
    

 Anden gæld:     

 Skyldige omkostninger 0 6 

 

Mellemværende vedrørende 

handelsafvikling 0 168 

 I alt anden gæld 0 174 
      

 PASSIVER I ALT 0 3.741 
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Noter  
  

1    Anvendt regnskabspraksis 
 

GENERELT 
 
Likvidationsregnskabet aflægges efter lov om investe-
ringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS 
med de nødvendige tilpasninger, der følger af, at af-
delingen er i likvidation. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til se-
nest aflagte årsrapport. 

 

 

 

 

 

 

2    Eventualposter 
 
Afdelingen har ingen eventualforpligtelser. 
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Noter (fortsat)  
    

 

 01.01.- 01.01.- 

  23.12.2022 31.12.2021   
1.000 USD 1.000 USD     

3. Udbytter: 
  

 
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 37 45  
I alt udbytter 37 45     

4. Kursgevinster og -tab: 
  

    

 
Kapitalandele: 

  

 
Noterede aktier fra udenlandske selskaber -441 819  
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele -441 819     

 
Valutakonti -7 -3     

 
Handelsomkostninger: 

  

 
Bruttohandelsomkostninger 16 8  
Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 4 3  
Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 12 5     

 
I alt kursgevinster og -tab 

 
  

-460 811       

      

      

 

  01.01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- 
  23.12.2022 23.12.2022 31.12.2021 31.12.2021   

1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD  
 

 

  

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

5. Administrationsomkostninger: 
    

 
Distribution, markedsføring og formidling 18 0 38 0  
Investeringsforvaltning 9 0 19 0  
Administration 12 0 20 0  
I alt opdelte adm. omkostninger 39 0 77 0  
I alt adm. omkostninger 

 
39 

 
77   

  
  

  
23.12.2022 31.12.2021   
1.000 USD 1.000 USD 

6. Skat: 
  

 
Ikke refunderbar skat på renter og udbytter 6 9  
I alt skat 6 9   

23.12.2022 31.12.2021 
  

i % i % 

7. Finansielle instrumenter: 
    

 
Børsnoterede finansielle instrumenter 

  
0,00 104,40 

 Andre aktiver/anden gæld 

 

  0,00 -4,40  
I alt 

  
0,00 100,00       

  

23.12.2022 23.12.2022 31.12.2021 31.12.2021   
 1.000 USD  1.000 USD   

Antal Formue- Antal Formue-   
andele værdi andele værdi       

8. Investorernes formue: 
    

 
Investorernes formue primo 5.200 3.567 7.300 4.106  
Indløsninger i året -5.200 -3.099 -2.100 -1.309  
Overførsel af periodens resultat    -468    770       

 
I alt investorernes formue 0 0 5.200 3.567       
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Noter (fortsat)  

Hoved- og nøgletal 

 

2018 2019 2020 2021 2022* 

 

 
Hovedtal: 

 

     

Årets nettoresultat (1.000 USD) -1.253 97 695 770 -468 

Antal andele 14.155 9.930 7.300 5.200 0 

Investorernes formue (1.000 USD) 

 

 

Nøgletal: 

 

6.211 4.467 4.106 3.567 0 

Indre værdi (USD pr. andel) 438,82 449,86 562,43 685,96 - 

Årets afkast (i %) p.a.:      

- Benchmark -7,18 6,93 16,96 26,64 - 

- Afdeling -14,58 2,52 25,02 21,96 - 

Administrationsomkostninger (i %) 1,89 1,89 1,90 1,99 - 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 USD):      

- Køb 3.125 1.712 329 590 - 

- Salg 4.581 3.580 1.414 1.777 - 

- I alt 7.706 5.292 1.743 2.367 - 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 USD):      

- Handelsomk. i alt 17 12 6 5 - 

- Handelsomk. i % af formuen 0,22 0,23 0,16 0,14 - 

Sharpe ratio:      

- Benchmark 0,44 0,26 0,37 0,61 - 

- Afdeling 0,41 0,11 0,31 0,55 - 

Standardafvigelse (i %):      

- Benchmark 17,47 16,78 23,00 22,12 - 

- Afdeling 16,94 16,78 19,22 19,00 - 

Tracking Error (i %) 3,62 3,72 4,22 4,05 - 

Active Share (i %) 50,83 50,89 53,62 54,98 - 

      

* Dækker perioden fra 01.01.2022 – 23.12.2022 

 

 


