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Foreningsoplysninger  
  

Foreningen Administration 

Investeringsforeningen Jyske Invest International 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 

  

CVR-nr. 24 26 06 23 CVR-nr. 15 50 18 39 

Reg.nr. hos Finanstilsynet: 11066 jyskeinvest@jyskeinvest.dk  

jyskeinvest@jyskeinvest.com 
 

jyskeinvest.com Bestyrelse 
 

Professor Hans Frimor, formand 

Depotselskab Investeringschef Jane Soli Preuthun, næstformand  

Jyske Bank A/S Professor Bo Sandemann Rasmussen  

Vestergade 8-16 Cand.merc. Bjarne Staael 

DK-8600 Silkeborg 
  
Revision 

Daglig ledelse BDO 

Managing Director Jan Houmann Larsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Senior Director Finn Beck, Head of Investment Control-

ling, Accounting and Management Support 

Papirfabrikken 34 

DK-8600 Silkeborg 

 
 

 
 

  

 

   

  

Investeringsforeningen Jyske Invest International Offentlig tilsynsmyndighed 

Investeringsforeningen Jyske Invest International består 

for tiden af 29 forskellige afdelinger, der henvender sig 

til investorer med forskellige ønsker til risiko- og afkast-

profil.  

Alle afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest Inter-

national er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. 

og er dermed underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.  

 

 

Medlemskab af IFB 

Investeringsforeningen Jyske Invest International er 

medlem af Investering Danmark. 

Kursinformation 

De daglige kurser på investeringsbeviserne oplyses gen-

nem Jyske Bank A/S og på Jyske Invest Internationals 

hjemmeside, jyskeinvest.com. 
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Ledelsesberetning 

 

Følgende beretning dækker afviklingsregnskabet for 

perioden 1. januar – 6. april 2020 for afdelingen Jyske 

Invest Far Eastern Equities CL under afvikling. 

 

Beslutning om afvikling af Jyske Invest Far Ea-

stern Equities CL 

På generalforsamling den 6. januar 2020 blev det be-

sluttet, at afdelingen skulle afvikles efter reglerne om 

forenklet afvikling i lov om investeringsforeninger 

m.v. §§ 112 og 115. 

 

Der blev efterfølgende indrykket et proklama i Statsti-

dende den 7. januar 2020, og proklamaet udløb den 6. 

april 2020.  

 

Afdelingens beholdning af værdipapirer blev realiseret 

medio marts 2020, og salgsprovenuet herfra har 

fremgået som kontantindestående frem til afviklings-

tidspunktet. Det er derfor ledelsens vurdering, at den 

forøgede uro på verdens børs- og valutamarkeder som 

følge af COVID-19 har haft en vis indvirkning på perio-

dens resultat. 

 

På balancedagen henstår der ingen midler i afdelin-

gen. 

 

Afdelingens aktiver er afhændet, al gæld er betalt, og 

alle medlemmernes andele er indløst. 

 

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 6. april 

2020 viser et resultat på -1.217 tusinde USD. 

 

Bestyrelse og ledelse 

Foreningens bestyrelse består af de samme personer, 

som udgør bestyrelsen i de øvrige foreninger, der er 

administreret af foreningens investeringsforvalt-

ningsselskab Jyske Invest Fund Management A/S. Di-

rektionen er ansat i investeringsforvaltningsselskabet 

og fungerer derigennem som direktion for alle de af 

selskabet administrerede foreninger. 

 

Om henholdsvis bestyrelsesmedlemmer i foreningen 

og direktion i foreningens investeringsforvaltningssel-

skab Jyske Invest Fund Management A/S er følgende 

ledelseshverv oplyst: 

 

 

 

 

Hans Frimor, professor, formand 

Bestyrelsesmedlem i: 

• Jyske Invest Fund Management A/S 

• Investeringsforeningen Jyske Invest, for-

mand 

• Investeringsforeningen Jyske Portefølje, for-

mand 

• Kapitalforeningen Jyske Portefølje, formand 

• Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional, 

formand 

 

Jane Soli Preuthun, investeringschef, næstformand 

Bestyrelsesmedlem i: 

• C.E. Jensens Fond 

• AS Taanimets, Estland 

• SIA Danamezs, Letland 

• Danamiskas UAB, Litauen 

• Jyske Invest Fund Management A/S 

• Investeringsforeningen Jyske Invest, næst-

formand 

• Investeringsforeningen Jyske Portefølje, 

næstformand 

• Kapitalforeningen Jyske Portefølje, næstfor-

mand 

• Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional, 

næstformand 

 

Bo Sandemann Rasmussen, professor 

Bestyrelsesmedlem i: 

• Investeringsforeningen Jyske Invest 

• Investeringsforeningen Jyske Portefølje 

• Kapitalforeningen Jyske Portefølje 

• Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional 

 

Bjarne Staael, cand.merc. 

Bestyrelsesmedlem i: 

• Investeringsforeningen Jyske Invest 

• Investeringsforeningen Jyske Portefølje 

• Kapitalforeningen Jyske Portefølje 

• Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional 

 

Direktion 

Jyske Invest Fund Management A/S 

Jan Houmann Larsen, Managing Director 

• Ingen andre ledelseshverv 
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Fakta om bestyrelsen 

Medlem Alder Indtrædelsesår 

Hans Frimor 56 år 2011 

Jane Soli Preuthun 60 år 2012 

Bo Sandemann Rasmussen 59 år 2015 

Bjarne Staael 62 år 2019 

 

Væsentlige aftaler 

Der er indgået følgende væsentlige aftaler vedrørende 

foreningen: 

 

Der er indgået administrationsaftale om delegation af 

den daglige ledelse af foreningen med investerings-

forvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management  

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

rende investering og administration. 

 

Der er indgået depotselskabsaftale med Jyske Bank 

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

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

opbevaringssted for foreningens værdipapirer og li-

kvide midler. 

 

Jyske Invest Fund Management A/S har indgået aftale 

om investeringsrådgivning med Jyske Bank A/S. Afta-

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

rådgivning, alene eller i samarbejde med andre rådgi-

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

teføljestrategier og om allokering på forskellige aktiv-

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

De enkelte forslag til investeringer forelægges Jyske 

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

om de skal føres ud i livet. Investeringsrådgivningen 

sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som 

foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle inve-

steringsrammer for de enkelte afdelinger.  

 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 

vilkår for handel med finansielle instrumenter og va-

luta. 

 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 

opkrævning af tegningsprovision ved salg af forenin-

gens afdelinger samt distribution af andele. Aftalen 

indebærer, at Jyske Bank A/S iværksætter tiltag for at 

fremme salg af andelene til investorer og afrapporte-

rer til administrator. Betaling herfor sker som løbende 

formidlingsprovision af foreningens formue. 

 

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

til varetagelse af foreningens kommunikation, mar-

kedsføring, produktudvikling, IT-udvikling samt skat-

temæssige og juridiske forhold. 

 

Endvidere er der indgået aftale med Jyske Bank A/S, 

Jyske Markets om prisstillelse i foreningens beviser. 
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Ledelsespåtegning 

 

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato be-

handlet og godkendt afviklingsregnskabet for regn-

skabsperioden 1. januar – 6. april 2020 for Investe-

ringsforeningen Jyske Invest International, Jyske Invest 

Far Eastern Equities CL under afvikling. 

 

Afviklingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 

med lov om investeringsforeninger m.v. 

 

Afviklingsregnskabet giver et retvisende billede af afde-

lingens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resul-

tatet for perioden 1. januar – 6. april 2020.  

 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetnin-

gen indeholder retvisende redegørelse for udviklingen i 

afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold. 

 

 

 

Silkeborg, den 7. april 2020 

 

 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

Hans Frimor                  Jane Soli Preuthun                            Bo Sandemann Rasmussen                   Bjarne Staael 

Formand                  Næstformand 

 

 

 

 

 

Direktion 

Jyske Invest Fund Management A/S 

 

 

 

 

 

Jan Houman Larsen 

Managing Director 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til investorerne i Investeringsforeningen Jyske 

Invest International, Jyske Invest Far Eastern 

Equities CL under afvikling 

 

Konklusion 

Vi har revideret afviklingsregnskabet for Investerings-

foreningen Jyske Invest International, Jyske Invest 

Far Eastern Equities CL under afvikling for perioden 1. 

januar - 6. april 2020, der omfatter resultatopgørelse, 

balance og noter. Afviklingsregnskabet udarbejdes ef-

ter lov om investeringsforeninger m.v. 

Det er vores opfattelse, at afviklingsregnskabet giver 

et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 6. april 2020 samt af resulta-

tet af afdelingens aktiviteter for perioden 1. januar – 

6. april 2020 i overensstemmelse med lov om inve-

steringsforeninger m.v. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar 

ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 

i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-

visionen af afviklingsregnskabet”. Vi er uafhængige af 

foreningen i overensstemmelse med internationale 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 

vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-

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

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for afviklingsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et afvik-

lingsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med lov om investeringsforeninger 

m.v.  Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-

bejde et afviklingsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. 

 

 

Revisors ansvar for revisionen af afviklingsregn-

skabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om af-

viklingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-

information, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 

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

der udføres i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-

information, når sådan findes. Fejlinformationer kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-

tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 

de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af afviklingsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager 

vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væ-

sentlig fejlinformation i afviklingsregnska-

bet, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl, udformer og udfører revisionshandlin-

ger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 

til at danne grundlag for vores konklusion. Ri-

sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af besvigelser er højere 

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 

af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela-

delser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol 

med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion om effektivite-

ten af foreningens interne kontrol. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 

som er anvendt af ledelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og til-

knyttede oplysninger, som ledelsen har udar-

bejdet, er rimelige. 

• Vores konklusioner er baseret på det revisi-

onsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning.  

• Tager vi stilling til den samlede præsenta-

tion, struktur og indhold af afviklingsregn-

skabet, herunder noteoplysningerne, samt 

om afviklingsregnskabet afspejler de under-

liggende transaktioner og begivenheder på 

en sådan måde, at der gives et retvisende bil-

lede heraf. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det 

planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-

visionen samt betydelige revisionsmæssige observa-

tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 

 

 

Udtalelse om ledelsens beretning 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsens beretning. 

 

Vores konklusion om afviklingsregnskabet omfatter 

ikke ledelsens beretning, og vi udtrykker ingen form 

for konklusion med sikkerhed om ledelsens beretning. 

 

I tilknytning til vores revision af afviklingsregnskabet 

er det vores ansvar at læse ledelsens beretning og i 

den forbindelse overveje, om ledelsens beretning er 

væsentligt inkonsistent med afviklingsregnskabet el-

ler vores viden opnået ved revisionen eller på anden 

måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsens 

beretning indeholder krævede oplysninger i henhold 

til lov om investeringsforeninger m.v. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 

at ledelsens beretning er i overensstemmelse med af-

viklingsregnskabet og er udarbejdet i overensstem-

melse med krav i lov om investeringsforeninger m.v. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-

sens beretning. 

 

 

 

Silkeborg, den 7. april 2020 

 

 

 

 

  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 CVR-nr. 20 22 26 70 

 

 

 

 

 

Per Kloborg 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne19678  
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Afviklingsregnskab
 

Resultatopgørelse 
 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012   
  01.01 - 01.01 - 

Note  06.04.2020 31.12.2019 
  1.000 USD 1.000 USD 
 Renter og udbytter:    
3. Renteindtægter 0 2 
4. Udbytter 27 291 
 I alt renter og udbytter 27 293 
     
5. Kursgevinster og -tab:    
 Kapitalandele -1.008 1.572 
 Valutakonti -184 -10 
 Handelsomkostninger 18 36 

 I alt kursgevinster og -tab -1.210 1.526 
 I alt nettoindtægter -1.183 1.819 
     
6. Administrationsomkostninger 28 193 
 Resultat før skat -1.211 1.626 
     
7. Skat 6 26 
 Årets nettoresultat -1.217 1.600 
     
 Til disposition -1.217 1.600 
     
 Overført til formuen -1.217 1.600 
     

 

 

        Balance 
 Balance pr. Ultimo  

2012    
Note  06.04.2020 31.12.2019 
  1.000 USD 1.000 USD 
     
 AKTIVER    
     
8. Likvide midler:    
 Indestående i depotselskab 0 198 
 I alt likvide midler 0 198 
    
8. Kapitalandele:    

 
Noterede aktier fra uden-
landske selskaber 0 9.823 

 I alt kapitalandele 0 9.823 
     
 Andre aktiver:     

 
Tilgodehavende renter, ud-
bytter m.m. 0 4 

 I alt andre aktiver 0 4 

      
 AKTIVER I ALT 0 10.025 
      
 PASSIVER     
      
9. Investorernes formue 0 9.854 
    
 Anden gæld:     
 Skyldige omkostninger 0 15 

 
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling  156 

 I alt anden gæld 0 171 
      
 PASSIVER I ALT 0 10.025 
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Noter  
 

1.   Anvendt regnskabspraksis 

 

GENERELT 

 

Afviklingsregnskabet aflægges efter lov om investe-

ringsforeninger m.v. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til se-

nest aflagte årsrapport. 

2.  Eventualposter 

 

Foreningen kan være eller blive involveret i skattetvi-

ster. Tvisterne omhandler såvel rejste krav af forenin-

gen mod lokale skattemyndigheder som krav rejst 

mod foreningen af lokale skattemyndigheder. Det er 

ledelsens vurdering, at tvisternes endelige udfald 

ikke, udover det i regnskabet indarbejdede, vil få væ-

sentlig indvirkning på afdelingens resultat og finan-

sielle stilling. 

 

  



Noter (fortsat) 
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  01.01 - 01.01 - 
  06.04.2020 31.12.2019 
  1.000 USD 1.000 USD 
    
3. Renteindtægter:   
 Indestående i depotselskab 0 2 
 I alt renteindtægter 0 2 
    
4. Udbytter:   
 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 27 291 
 I alt udbytter 27 291 
    
5. Kursgevinster og -tab:     

   
Kapitalandele:    
Noterede aktier fra udenlandske selskaber -1.008 1.572 

 I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele -1.008 1.572 
    
 Valutakonti -184 -10 
    
 Handelsomkostninger:   
 Bruttohandelsomkostninger 29 41  

Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 11 5  
Handelsomkostninger ved løbende drift i alt 18 36   

  
 I alt kursgevinster og -tab 

 
-1.210 1.526 

 
     

      
 

 
 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 

  06.04.2020 06.04.2020 31.12.2019 31.12.2019   
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. 

6. Administrationsomkostninger: 
    

 Revisionshonorar til revisorer 0 0 3 0  
Markedsføringsomkostninger 17 0 111 0  
Gebyrer til depotselskab 0 0 2 0  
Andre omk. i forbindelse med formueplejen 7 0 50 0 

 Fast administrationshonorar 4 0 27 0  
I alt opdelte adm. omkostninger 28 0 193 0  
I alt adm. omkostninger  28  193   

  
  

  
01.01 - 01.01 - 

  06.04.2020 31.12.2019   
1.000 USD 1.000 USD 

7. Skat: 
  

 
Ikke refunderbar skat på udbytter 6 26  
I alt skat 6 26     

    06.04.2020 31.12.2019 
    i % i % 
8. Finansielle instrumenter: 

    
 

Børsnoterede finansielle instrumenter 
  

0,00 99,69  
Andre aktiver/anden gæld 
 

  
0,00 0,31  

I alt 
  

0,00 100,00      
 

  
 

     

 
 

06.04.2020 06.04.2020 31.12.2019 31.12.2019    
1.000 USD  1.000 USD   

Antal Formue- Antal Formue-   
andele  værdi andele værdi       

9. Medlemmernes formue: 
    

 
Medlemmernes formue primo 12.026 9.854 14.918 10.423 

 Emissioner i perioden 0 0 158 117  
Indløsninger i perioden -12.026 -8.644 -3.050 -2.290  
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag  7  4  
Overførsel af periodens resultat    -1.217    1.600   

  
  

 
I alt medlemmernes formue 0 0 12.026 9.854       

 
  



Noter (fortsat) 
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Hoved- og nøgletal 

 
2016 2017 2018 2019 2020* 

 
 
Hovedtal: 
 

     

Årets nettoresultat (1.000 USD) -145 4.763 -2.974 1.600 -1.217 

Antal andele 19.691 19.018 14.918 12.026 0 

Investorernes formue (1.000 USD) 
 
 
Nøgletal: 
 

12.315 16.678 10.423 9.854 0 

Indre værdi (USD pr. andel) 625,40 876,98 698,69 819,42 - 

Årets afkast (i %) p.a.:      

- Benchmark 5,44 41,72 -14,37 18,17 - 

- Afdeling -1,52 40,23 -20,33 17,28 - 

Administrationsomkostninger (i %) 1,93 1,83 1,86 1,92 - 

Værdipapiromsætning til kursværdi (1.000 USD):      

- Køb 18.704 11.402 11.540 6.904 - 

- Salg 22.116 11.832 14.941 8.830 - 

- I alt 40.820 23.234 26.481 15.734 - 

Omsætningshastighed 1,33 0,74 0,79 0,65 - 

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 USD):      

- Handelsomk. i alt 144 79 56 36 - 

- Handelsomk. i % af formuen 1,03 0,54 0,38 0,35 - 

Sharpe ratio:      

- Benchmark 0,25 0,47 0,23 0,37 - 

- Afdeling 0,32 0,54 0,12 0,24 - 

Standardafvigelse (i %):      

- Benchmark 15,16 13,44 14,90 15,93 - 

- Afdeling 15,45 14,58 15,49 15,98 - 

Tracking Error (i %) 4,12 3,76 3,54 2,93 - 

Active Share (i %) 66,46 64,28 66,59 61,94 - 
      

* Dækker perioden fra 01.01 – 06.04.2020 

 

 


