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Udvikling i 1. halvår 2020 

Det første halvår af 2020 har først og fremmest 
stået i corona-pandemiens tegn. Året startede med 
en fortsættelse af den gode stemning fra 
slutningen af 2019. Da det blev klart, at 
spredningen af coronavirus uden for Kina var 
betydelig, styrtdykkede aktiekurserne, og renterne 
på statsobligationer fra de mere sikre lande faldt 
markant. Denne udvikling kan tilskrives de 
voldsomme modforanstaltninger, som blev 
iværksat for at inddæmme virussen. Den totale 
eller delvise nedlukning af mange lande bevirkede, 
at produktion blev nedlukket med deraf følgende 
lavere transport, hvilket blev yderligere forstærket 
af kraftigt faldende rejseaktivitet. Efterspørgslen 
efter energi faldt, og energipriserne er derfor også 
faldet markant. 
 
Vækstbilledet har ændret sig fra, at 
verdensøkonomien var på vej op i gear, til den 
værste recession siden krisen i 1930’erne. Det har 
ført til, at internationale organisationer som OECD 
og Den Internationale Valutafond, IMF, har 
foretaget store nedjusteringer af deres vækstskøn 
for 2020. De kraftigste nedjusteringer er foretaget 
for de sydeuropæiske lande og Storbritannien, 
som spås tocifrede negative vækstrater i 2020.  
Det ventes også at blive tilfældet for hele 
Eurozonen. Til gengæld er vækstskønnene for 
2021 blevet opjusteret, men set over de to år vil 
verdensøkonomien befinde sig på et lavere stade 
ved udgangen af 2021 end før, at coronakrisen 
indtraf.  
 
Responsen fra centralbankerne og regeringerne 
har været prompte med store penge- og 
finanspolitiske tiltag. Mange centralbanker har 
reduceret deres styringsrenter med USA i front på 
de modne markeder og Brasilien på de nye 
markeder. Opkøbsprogrammer i markedet er 
blevet reaktiveret. Den amerikanske forbundsbank 
har bl.a. valgt at købe obligationer udstedt af 
virksomheder med en rating lavere end investment 
grade. Regeringerne har igangsat en række 
genopretningsplaner. På europæisk plan har EU-
kommissionen fremlagt en stimuluspakke på 750 
mia. euro, som skal afbøde det økonomiske chok, 
som corona-pandemien ellers ville forårsage.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Responsen på de finansielle markeder har været 
tydelig. De korte renter er faldet. Det samme er 
tilfældet for statsobligationerne på de modne 
markeder. De økonomiske rystelser har bevirket, 
at risikoaversionen generelt er steget. Derfor er 
merrenterne mellem obligationer udstedt af stater 
og virksomheder til sammenlignelige statsrenter 
steget. Renterne på disse obligationer er generelt 
også steget med undtagelse af obligationerne 
udstedt af virksomheder med den højeste 
kreditvurdering.  
 
På globalt plan har de danske aktier klaret sig 
bedst. Her har selskaber inden for medicin og 
medicinsk udstyr med Ambu som højdespringer 
klaret sig godt. Blandt de større selskaber har 
producenter af enzymer ligeledes præsteret høje 
afkast. Det er også tilfældet for et selskab som 
Pandora efter regnskaber, som var bedre end 
frygtet. Herefter følger aktierne fra Kina, hvorfra 
coronavirussen udsprang og som først evnede at 
få den under kontrol. Blandt de store 
toneangivende markeder følger USA og Japan, 
hvorimod de europæiske aktier især er tynget af 
de sydeuropæiske aktiemarkeder, hvor corona-
pandemien har sat sit største aftryk. Generelt har 
aktierne fra de nye markeder haft det svært, hvor 
især aktierne i Brasilien og Mexico har været 
påvirket af coronakrisen i en kombination af 
faldende aktie- og valutakurser og i Mexicos 
tilfælde også nedlukningen fra USA's side.  
  
På globalt plan har sektorerne it og health care 
klaret sig bedst. Disse sektorer har en relativ fordel 
af udviklingen i corona-pandemien, hvor social 
distancering og udvikling af vacciner er nogle af de 
understøttende faktorer. Det er modsatte er 
tilfældet for energi og finans, hvor lavere 
efterspørgsel og generelt lavere renter har medført 
lavere energipriser og lavere lønsomhed. De store 
aktier har klaret sig bedre end de mellemstore og 
små selskaber, og de generelt lavere renter samt 
sektortendenserne har været væsentlige årsager 
til, at vækstaktier klarede sig betydeligt bedre end 
valueaktier i årets første halvår.      



  

Resultat og formue
Fondens samlede resultat for første halvår 2020 
blev et underskud på -65,3 mio. kr. mod et 
overskud på 58,1 mio. kr. for første halvår 2019. 

Formuen var ved udgangen af første halvår 2020 
på 1,2 mia. kr. mod 1,2 mia. kr. ved indgangen til 
2020.

 

Begivenheder efter halvårets afslutning
Der er frem til i dag ikke indtrådt forhold, som 
forrykker vurderingerne af halvårsrapporten. 
 

Regnskabspraksis og revision
Den anvendte regnskabspraksis ved 
udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2020 er på 
nær et punkt uændret i forholdt til 
regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelsen af 
årsrapporten for 2019.  

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med 
lovgivningens og vedtægternes bestemmelser 
ikke været genstand for revision eller review.

 
 
  



Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 
sluttende 30. juni 2020 for Værdipapirfonden Frøs. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v.  
 
Halvårsregnskabet for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og 
passiver, finansielle stilling samt resultat.  
 
 
Aabenraa, den 20. august 2020 
 
Bestyrelse 
 
 
 
Michael Andersen   Karin Sønderbæk 
Formand    Næstformand 
 
 
 
Hans Lindum Møller   Linda Sandris Larsen  
 
 
 
 
 
 
 
Direktion for Syd Fund Management A/S 
 
 
 
 
Steffen Ussing 
 
 



Afdelingsberetninger og halvårsregnskaber 
 
 

 
Generel læsevejledning 
 
Værdipapirfonden Frøs består af flere afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab med de noter, 
kommentarer og specifikationer, som ledelsen finder fornødne.  
 
Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i første halvår samt giver en status pr. ultimo juni. 
 
Sådan læses afdelingens regnskab 
 
Investeringsprofil 
Beskriver i hvilke værdipapirer og hvilke områder, afdelingen investerer. Eventuel opdeling af afdelingen i 
andelsklasser vil være omtalt.  
 
Risikoprofil 
Risikoklassifikationen er risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoen udtrykkes 
ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en 
risikofri investering. Risikoklassifikationen er bestemt af udsvingene i afdelingens afkast gennem de 
seneste fem år. Store historiske udsving betyder en høj risiko, mens små udsving betyder en lav risiko. 

Udvikling 
Redegør for udviklingen i afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold. Heri er indeholdt oplysninger om 
afdelingens afkast, evt. benchmarkudvikling og kommentar til performance. 

Benchmark 
Viser afkastudviklingen på de markeder, som afdelingen investerer i. Benchmark bruges til at sammenligne 
afdelingens afkast med. 

Resultatopgørelse 
Viser periodens indtægter og omkostninger. Indtægterne er typisk renter og aktieudbytter samt 
kursgevinster og –tab. Administrationsomkostninger er omkostninger anvendt til driften af afdelingen. Skat 
består af udbytteskat og renteskat, som ikke kan refunderes. 

Balance 
Viser afdelingens aktiver og passiver ultimo halvåret. Aktiverne er i al væsentlighed de obligationer, aktier 
og/eller UCITS, som afdelingen investerer i. Passiverne er primært værdien af investorernes 
investeringsbeviser i afdelingen – også kaldet investorernes formue.  

Central Investorinformation 
Alle investeringsforeninger og værdipapirfonde skal udarbejde dokumentet Central Investorinformation for 
deres afdelinger. Det er et dokument på to sider med en klar beskrivelse af afdelingens målsætning, 
investeringspolitik, risikoprofil og omkostninger og er en varedeklaration for den enkelte afdeling, der gør 
det nemmere at sammenligne forskellige investeringer. 
 

 



Forsigtig 

 

Afdelingsberetning 
 
Afdelingsoplysninger Forsigtig 
ISIN DK0060853505 
Etableringsdato 20. april 2017 
Introduktionsdato 6. juli 2017 
Børsnoteret Nej 
Valuta DKK 
Udbyttebetalende Ja 
Stykstørrelse 100 
Risikoskala 2 
 
Vægtet benchmark Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-5 Yr Bond 90 % 
 JP Morgan EMBI Global Diversified hedged til DKK 5 % 
 JP Morgan Cembi Broad Diversified hedged til DKK 5 % 
 
 
Indledning 
Nedenfor er afdelingens udvikling for halvåret suppleret med de nøgletal, som ledelsen finder fornødne til 
beskrivelse af denne.  
 
For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan 
hentes på www.froes.dk. 
 
Investeringsprofil 
Afdelingen investerer i obligationer, aktier og kollektive investeringsordninger. Afdelingen kan investere op til 
10 % af formuen i aktier og aktiebaserede UCITS. Obligationer og obligationsbaserede UCITS skal udgøre 
mindst 80 % af afdelingens formue. Likvide midler kan maksimalt udgøre 20 % af formuen. 
 
Risikoprofil 
Afdelingens afkast vil i høj grad være påvirket af bevægelser i renteniveauet og obligationsudstedernes evne 
til at betale afdrag og renter. Afkastet vil endvidere være afhængigt af bevægelser i aktie- og valutakurserne. 
Afdelingen er velegnet til investeringer med en tidshorisont på minimum to år. 
 
Afdelingen er indplaceret i risikoskala 2. 
 
Udvikling 
Afdelingen gav for 1. halvår 2020 et afkast på -0,89 %, mens afdelingens benchmark gav et afkast på -0,28 
%. Afdelingen har således givet et afkast, som er dårligere end benchmark. 
  

http://www.froes.dk/


Forsigtig – halvårsregnskab 

 
 

RESULTATOPGØRELSE 

Note (i 1.000 DKK) 
1.1.- 

30.6.2020 
1.1.- 

30.6.2019 

 Renter og udbytter 1.734 681 

 Kursgevinster og -tab -3.447 1.031 

 I alt indtægter -1.713 1.712 

 Administrationsomkostninger -897 -848 

 NETTORESULTAT -2.610 864 

 

BALANCE 30. JUNI 2020 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

 AKTIVER      

 Likvide midler 3.929 8.463 

 Obligationer 110.357 68.501 

 UCITS 190.829 192.473 

 Andre aktiver 463 352 

 AKTIVER I ALT 305.578 269.789 

     

 PASSIVER      

 Investorernes formue 305.384  269.554 

 Anden gæld 194  235 

 PASSIVER I ALT 305.578 269.789 

 
 

 
 

SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

a. 
Procentvis fordeling af  
finansielle instrumenter på    

 Børsnoterede finansielle instrumenter 39,42 % 29,35 % 

 

Finansielle instrumenter noteret på  
andet reguleret marked 59,21 % 67,57 % 

 

Nyemitterede finansielle instrumenter, der  
planlægges noteret på en fondsbørs  
eller andet reguleret marked 0,00 % 0,00 % 

 Øvrige finansielle instrumenter 0,00 % 0,00 % 

  98,63 % 96,92 % 

 Andre aktiver/anden gæld 1,37 % 3,08 % 

 I alt 100,00 % 100,00 % 

    

b. 
Specifikation af finansielle  
instrumenter (værdipapirer)   

 

Specifikation af finansielle instrumenter  
(værdipapirer) kan rekvireres gratis fra  
investeringsforvaltningsselskabet.   

 
 
 

HOVED- OG NØGLETAL HALVÅRENE 2018-2020  

Note (i 1.000 DKK) 2020 2019 2018 

 Hovedtal      

 Halvårets nettoresultat -2.610 864 -1.573 

 Investorernes formue 305.384 231.634 164.368 

 Cirkulerende beviser nominelt 311.642 234.143 166.643 

 Antal cirkulerende beviser i stk. 3.116.425 2.341.425 1.666.425 

       

 Nøgletal      

 Indre værdi pr. bevis 97,99 98,93 98,64 

 Afkast i (pct.) *) -0,89 % 0,48 % -1,02 % 

 Benchmarkafkast (pct.) *) -0,28 % 1,40 % -0,52 % 

 Omkostningsprocent *) 0,30 % 0,40 % 0,45 % 

 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 0,73 % 1,01 % 1,00 % 

 Indirekte handelsomkostninger 0,01 % 0,02 % - 

 Værdipapirernes omsætningshastighed (PTR) 0,05 0,20 0,00 

  
 

 

 

*) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med  
   tilsvarende afkast i årsrapporten opgjort på årsbasis 

 
 



Moderat 
 

Afdelingsberetning 
 
Afdelingsoplysninger Moderat 
ISIN DK0060853695  
Etableringsdato 20. april 2017 
Introduktionsdato 6. juli 2017 
Børsnoteret Nej 
Valuta DKK 
Udbyttebetalende Ja 
Stykstørrelse 100 
Risikoskala 3 
 
Vægtet benchmark Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-5 Yr Bond 40 % 
 JP Morgan EMBI Global Diversified hedged til DKK 15 % 
 JP Morgan Cembi Broad Diversified hedged til DKK 15 % 
 MSCI AC World net omregnet til DKK 30 % 
 
 
Indledning 
Nedenfor er afdelingens udvikling for halvåret suppleret med de nøgletal, som ledelsen finder fornødne til 
beskrivelse af denne.  
 
For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan 
hentes på www.froes.dk. 
 
Investeringsprofil 
Afdelingen investerer i obligationer, aktier og kollektive investeringsordninger. Afdelingen kan investere op til 
50 % af formuen i aktier og aktiebaserede UCITS. Obligationer og obligationsbaserede UCITS skal udgøre 
mindst 40 % af afdelingens formue. Likvide midler kan maksimalt udgøre 20 % af formuen. 
 
Risikoprofil 
Afdelingens afkast vil i høj grad være påvirket af bevægelser i renteniveauet og obligationsudstedernes evne 
til at betale afdrag og renter. Afkastet vil endvidere være afhængigt af bevægelser i aktie- og valutakurserne. 
Afdelingen er velegnet til investeringer med en tidshorisont på minimum tre år. 
 
Afdelingen er indplaceret i risikoskala 3. 
 
Udvikling 
Afdelingen gav for 1. halvår 2020 et afkast på -4,44 %, mens afdelingens benchmark gav et afkast på -2,10 
%. Afdelingen har således givet et afkast, som er dårligere end benchmark. 
  

http://www.froes.dk/


Moderat – halvårsregnskab 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Note 
1.1.- 
30.6.2020 

1.1.- 
30.6.2019 

1.1.- 
30.6.2020 

 Renter og udbytter 10.595 6.716 

 Kursgevinster og -tab -32.128 18.763 

 I alt indtægter -21.533 25.479 

 Administrationsomkostninger -3.754 -3.285 

 Resultat før skat -25.287 22.194 

 Skat 0 -6 

 NETTORESULTAT -25.287 22.188 

 

BALANCE 30. JUNI 2020 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

 AKTIVER      

 Likvide midler 9.377 10.873 

 Obligationer 40.571 32.777 

 Aktier 7.166 3.025 

 UCITS 499.064 488.876 

 Andre aktiver 181 398 

 AKTIVER I ALT 556.359 535.949 

     

 PASSIVER      

 Investorernes formue 555.460 535.104 

 Unoterede afledte finansielle instrumenter 74 0 

 Anden gæld 825 845 

 PASSIVER I ALT 556.359 535.949 

 
 

 

SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

a. 
Procentvis fordeling af  
finansielle instrumenter på    

 Børsnoterede finansielle instrumenter 15,49 % 7,76 % 

 

Finansielle instrumenter noteret på  
andet reguleret marked 82,95 % 90,29 % 

 

Nyemitterede finansielle instrumenter, der  
planlægges noteret på en fondsbørs  
eller andet reguleret marked 0,00 % 0,00 % 

 Øvrige finansielle instrumenter 0,00 % 0,00 % 

  98,44 % 98,05 % 

 Andre aktiver/anden gæld 1,56 % 1,95 % 

 I alt 100,00 % 100,00 % 

    

b. 
Specifikation af finansielle  
instrumenter (værdipapirer)   

 

Specifikation af finansielle instrumenter  
(værdipapirer) kan rekvireres gratis fra  
investeringsforvaltningsselskabet.   

 
 
 

HOVED- OG NØGLETAL HALVÅRENE 2018-2020  

Note (i 1.000 DKK) 2020 2019 2018 

 Hovedtal      

 Halvårets nettoresultat -25.287 22.188 -4.641 

 Investorernes formue 555.460 461.459 373.841 

 Cirkulerende beviser nominelt 560.236 455.736 380.249 

 Antal cirkulerende beviser i stk. 5.602.360 4.557.360 3.802.493 

       

 Nøgletal      

 Indre værdi pr. bevis 99,15 101,26 98,31 

 Afkast i (pct.) *) -4,44 % 5,44 % -1,32 % 

 Benchmarkafkast (pct.) *) -2,10 % 7,61 % -0,95 % 

 Omkostningsprocent *) 0,69 % 0,75 % 0,81 % 

 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 1,57 % 1,69 % 1,78 % 

 Indirekte handelsomkostninger 0,01 % 0,02 % - 

 Værdipapirernes omsætningshastighed (PTR) 0,02 0,12 0,00 

  
 

 

 

*) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med  
   tilsvarende afkast i årsrapporten opgjort på årsbasis 

 
 



Aggressiv 
 

Afdelingsberetning 
 
Afdelingsoplysninger Aggressiv 
ISIN DK0060853778  
Etableringsdato 20. april 2017 
Introduktionsdato 6. juli 2017 
Børsnoteret Nej 
Valuta DKK 
Udbyttebetalende Ja 
Stykstørrelse 100 
Risikoskala 5 
 
Vægtet benchmark Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-5 Yr Bond 5 % 
 JP Morgan EMBI Global Diversified hedged til DKK 10 % 
 JP Morgan Cembi Broad Diversified hedged til DKK 10 % 
 MSCI AC World net omregnet til DKK 75 % 
 
 
Indledning 
Nedenfor er afdelingens udvikling for halvåret suppleret med de nøgletal, som ledelsen finder fornødne til 
beskrivelse af denne.  
 
For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan 
hentes på www.froes.dk. 
 
Investeringsprofil 
Afdelingen investerer i obligationer, aktier og kollektive investeringsordninger. Afdelingen skal mindst investere 
50 % af formuen i aktier og aktiebaserede UCITS. Obligationer og obligationsbaserede UCITS kan maksimalt 
udgøre 50 % af afdelingens formue. Likvide midler kan maksimalt udgøre 20 % af formuen. 
 
Risikoprofil 
Afdelingens afkast vil i høj grad være påvirket af bevægelser i renteniveauet og obligationsudstedernes evne 
til at betale afdrag og renter. Afkastet vil endvidere være afhængigt af bevægelser i aktie- og valutakurserne. 
Afdelingen er velegnet til investeringer med en tidshorisont på minimum fire år. 
 
Afdelingen er indplaceret i risikoskala 5. 
 
Udvikling 
Afdelingen gav for 1. halvår 2020 et afkast på -8,54 %, mens afdelingens benchmark gav et afkast på  
-5,03 %. Afdelingen har således givet et afkast, som er dårligere end benchmark. 
 
 
  

http://www.froes.dk/


Aggressiv – halvårsregnskab 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Note (i 1.000 DKK) 
1.1.- 

30.6.2020 
1.1.- 

30.6.2019 

 Renter og udbytter 11.410 9.907 

 Kursgevinster og -tab -37.049 27.185 

 I alt indtægter -25.639 37.092 

 Administrationsomkostninger -2.970 -3.390 

 Resultat før skat -28.609 33.702 

 Skat 0 -6 

 NETTORESULTAT -28.609 33.696 

 

BALANCE 30. JUNI 2020 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

 AKTIVER      

 Likvide midler 3.730 1.951 

 Aktier 4.119 1.848 

 UCITS 303.066 328.525 

 Andre aktiver 0 142 

 AKTIVER I ALT 310.915 332.466 

     

 PASSIVER      

 Investorernes formue 310.257 331.762 

 Unoterede afledte finansielle instrumenter 88 0 

 Anden gæld 570 684 

 PASSIVER I ALT 310.915 332.446 

 
 

 

SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

a. 
Procentvis fordeling af  
finansielle instrumenter på    

 Børsnoterede finansielle instrumenter 5,99 % 0,83 % 

 

Finansielle instrumenter noteret på  
andet reguleret marked 93,02 % 98,75 % 

 

Nyemitterede finansielle instrumenter, der  
planlægges noteret på en fondsbørs  
eller andet reguleret marked 0,00 % 0,00 % 

 Øvrige finansielle instrumenter -0,03 % 0,00 % 

  98,98 % 99,58 % 

 Andre aktiver/anden gæld 1,02 % 0,42 % 

 I alt 100,00 % 100,00 % 

    

b. 
Specifikation af finansielle  
instrumenter (værdipapirer)   

 

Specifikation af finansielle instrumenter  
(værdipapirer) kan rekvireres gratis fra  
investeringsforvaltningsselskabet.   

 
 
 

HOVED- OG NØGLETAL HALVÅRENE 2018-2020  

Note (i 1.000 DKK) 2020 2019 2018 

 Hovedtal      

 Halvårets nettoresultat -28.609 33.696 -5.662 

 Investorernes formue 310.257 354.511 309.810 

 Cirkulerende beviser nominelt 318.882 348.582 311.487 

 Antal cirkulerende beviser i stk. 3.188.822 3.485.822 3.114.870 

       

 Nøgletal      

 Indre værdi pr. bevis 97,30 101,75 99,46 

 Afkast i (pct.) *) -8,54 % 10,95 % -1,81 % 

 Benchmarkafkast (pct.) *) -5,03 % 14,15 % 0,71 % 

 Omkostningsprocent *) 0,97 % 0,99 % 1,10 % 

 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 2,15 % 2,19 % 2,34 % 

 Indirekte handelsomkostninger 0,02 % 0,03 % - 

 Værdipapirernes omsætningshastighed (PTR) 0,00 0,04 0,00 

  
 

 

 

*) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med  
   tilsvarende afkast i årsrapporten opgjort på årsbasis 

 
 



ESG 
 

Afdelingsberetning 
 
Afdelingsoplysninger ESG 
ISIN DK0061075165  
Etableringsdato 23. august 2018 
Introduktionsdato 7. november 2018 
Børsnoteret Nej 
Valuta DKK 
Udbyttebetalende Ja 
Stykstørrelse 100 
Risikoskala 5 
 
Vægtet benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged til DKK 15 % 
 JP Morgan Cembi Broad Diversified hedged til DKK 10 % 
 MSCI AC World net omregnet til DKK 75 % 
 
 
Indledning 
Nedenfor er afdelingens udvikling for halvåret suppleret med de nøgletal, som ledelsen finder fornødne til 
beskrivelse af denne.  
 
For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan 
hentes på www.froes.dk. 
 
Investeringsprofil 
Afdelingen investerer i obligationer, aktier og kollektive investeringsordninger. Afdelingen skal mindst investere 
50 % af formuen i aktier og aktiebaserede UCITS. Obligationer og obligationsbaserede UCITS kan maksimalt 
udgøre 50 % af afdelingens formue. Likvide midler kan maksimalt udgøre 20 % af formuen. 
 
Risikoprofil 
Afdelingens afkast vil i høj grad være påvirket af bevægelser i renteniveauet og obligationsudstedernes evne 
til at betale afdrag og renter. Afkastet vil endvidere være afhængigt af bevægelser i aktie- og valutakurserne. 
Afdelingen er velegnet til investeringer med en tidshorisont på minimum fire år. 
 
Afdelingen er indplaceret i risikoskala 5. 
 
Udvikling 
Afdelingen gav for 1. halvår 2020 et afkast på -8,84 %, mens afdelingens benchmark gav et afkast på  
-5,12 %. Afdelingen har således givet et afkast, som er dårligere end benchmark. 
 
  

http://www.froes.dk/


 

ESG – halvårsregnskab 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Note (i 1.000 DKK) 
1.1.- 

30.6.2020 
7.11.2018 -  
30.6.2019 1) 

 Renter og udbytter 3.065 776 

 Kursgevinster og -tab -11.107 1.266 

 I alt indtægter -8.042 2.042 

 Administrationsomkostninger -771 -672 

 NETTORESULTAT -8.813 1.370 

  

 

1) Afdelingen blev introduceret 7. november 2018, sammenligningstal er 
for perioden 07.11.2018 - 30.06.2019 

 

BALANCE 30. JUNI 2020 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

 AKTIVER      

 Likvide midler 6.706 2.678 

 UCITS 91.269 94.241 

 AKTIVER I ALT 97.975 96.919 

     

 PASSIVER      

 Investorernes formue 97.795 96.732 

 Anden gæld 180 187 

 PASSIVER I ALT 97.975 96.919 

 
 

 

SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING 

Note (i 1.000 DKK) 30.6.2020 31.12.2019 

a. 
Procentvis fordeling af  
finansielle instrumenter på    

 Børsnoterede finansielle instrumenter 33,79 % 0,57 % 

 

Finansielle instrumenter noteret på  
andet reguleret marked 59,54 % 96,96 % 

 

Nyemitterede finansielle instrumenter, der  
planlægges noteret på en fondsbørs  
eller andet reguleret marked 0,00 % 0,00 % 

 Øvrige finansielle instrumenter 0,00 % 0,00 % 

  93,33 % 97,53 % 

 Andre aktiver/anden gæld 6,67 % 2,47 % 

 I alt 100,00 % 100,00 % 

    

b. 
Specifikation af finansielle  
instrumenter (værdipapirer)   

 

Specifikation af finansielle instrumenter  
(værdipapirer) kan rekvireres gratis fra  
investeringsforvaltningsselskabet.   

 
 
 

HOVED- OG NØGLETAL HALVÅRENE 2019-2020  

Note (i 1.000 DKK) 2020 2019 

 Hovedtal    

 Halvårets nettoresultat -8.813 1.370 

 Investorernes formue 97.795 96.732 

 Cirkulerende beviser nominelt 96.720 74.420 

 Antal cirkulerende beviser i stk. 967.200 744.200 

     

 Nøgletal    

 Indre værdi pr. bevis 101,11 104,65 

 Afkast i (pct.) *) -8,84 % 4,65 % 

 Benchmarkafkast (pct.) *) -5,12 % 7,44 % 

 Omkostningsprocent *) 0,82 % 2,22 % 

 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 1,84 % 1,85 % 

 Indirekte handelsomkostninger 0,02 % 0,03 % 

 Værdipapirernes omsætningshastighed (PTR) 0,00 0,00 

  
 

 

 

*) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med  
   tilsvarende afkast i årsrapporten opgjort på årsbasis 
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