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Ledelsens beretning

Foreningen Independent Invest omfatter 
aktieafdelingerne Independent Global og 

Independent New Global samt Independent 
Bond med virksomhedsobligationer.

Beretningen indeholder en beskrivelse af  vo-
res generelle investeringsstrategi, en vurdering 
af  forventninger til vækst og værdiskabelse i 
virksomheder globalt samt til den globale øko-
nomiske og politiske udvikling og markedsfor-
hold.

Værdien ved sund kapitalforvaltning
Investorerne har i første halvår 2013 opnået 

et positivt afkast i foreningens afdelinger. 

I vores arbejde er vi bevidste om risiko og at 
investere ordenligt med fokus på både indhold 
og resultat. Resultat efter omkostninger blev i 
halvåret: Independent Global 6,60%, Indepen-
dent New Global 0,93% og Independent Bond 
1,28%.

Personlig forvaltning for investorerne i Inde-
pendent Invest

Den forholdsvis høje styk-størrelse af  vores 
andele giver forøget mulighed for personlig 
kontakt til vores investorer, der er af  væsentlig 
værdi for foreningen. 

World Wide Invest - der investerer i Indepen-
dent Invest

World Wide Invest er velegnet for både stør-
re og mindre indskud. Investorer opnår en ba-
lanceret spredning, hvor investeringen aktivt 
fordeles globalt i aktier og virksomhedsobliga-
tioner via Independent Invests tre afdelinger. 

Vi følger løbende fordelingen efter en fast 
investeringsstrategi.  World Wide Invest giver 
lavere risiko end investering i aktier og er særlig 
velegnet til pensionsopsparing og til gaver til 
børn og børnebørn.

World Wide Invest er akkumulerende og giver 
derfor investorer under virksomhedsskatteord-
ningen mulighed for at investere i både aktier 
og virksomhedsobligationer.

Det forløbne halvår
Året startede positivt med pæne kursstignin-

ger frem til juni måned, hvor der indtraf  mar-
kedsuro. Både vores virksomheder og aktiekur-
ser har som forventet vist en positiv udvikling, 
dog påvirket af  økonomisk usikkerhed. Nyhe-
der om fremtidige stramninger fra den ameri-
kanske centralbank og fra Kina om strammere 
likviditet, satte verdens aktiemarkeder tilbage. 

Specielt nyheden om, at den amerikanske 

centralbank ikke til evig tid forsætter opkøb af  
statsobligationer, satte gang i aktieuroen. Fal-
dene var størst på de nyere markeder, mens de 
etablerede markeder oplevede mere moderate 
kursfald.  

Den amerikanske centralbanks fokus er at 
medvirke både til vækst og jobskabelse i USA. 
Udmeldingen fra centralbanken er derfor en 
indikation af  et mere positivt syn på udviklin-
gen i den amerikanske økonomi, hvor væksten 
har bidt sig bedre fast og boligejerne vejrer lidt 
morgenluft. Fremgangen er drevet af  private 
investeringer samtidig med slankere offentlige 
budgetter. 

Væksttiltag og fald i YEN-kursen i Japan 
har stimuleret verdens tredjestørste økonomi 
til at få gang i væksten og giver betydelig kon-
kurrencefordel for japansk eksport.

Vi er derfor positive på udviklingen i aktie-
markerne, selvom en strammere likviditet hen 
ad vejen vil medføre lidt højere renter, men på 
et fortsat lavt niveau.

Valuta med spekulative bevægelser
Valutapåvirkningen har for 2013 haft nega-

tiv indflydelse på resultatet, og der har været 
større bevægelser i halvåret. På den positive 
side har der været en mindre styrkelse af  HKD, 
MXN og USD på 0-2%. De fleste valutaer er 
faldet betydeligt i forhold til DKK. AUD er 
faldet 11%, mens YEN, ZAR og NOK er fal-
det henholdsvis 12%, 14% og 7%. CAD, MYR, 
GBP, og CHF er faldet svagt med 1-5%. 

Den betydelige valutaspredning i vores inve-
steringer betyder, at vi ikke kurssikrer, og der-
ved sparer omkostninger.

Forsat udfordringer, men med 

væsentlige forbedreringer
Væksten i verden fortsætter, dog på et la-

vere niveau. Med Europa på vågeblus er det 
USA og Japan, der sammen med Kina ser ud 
til at bidrage mest til en positiv udvikling i 
verdensøkonomien.  Kinas eksportvækst faldt 
dog i juni for første gang i 17 måneder. Kina 
forventes at få en lavere, men en tilstrækkelig 
høj vækst på 7,5% til at fastholde en positiv 
økonomisk udvikling i landet.

Med fortsat lave renter som forventet ved 
årsskiftet, er investering i aktier blevet øget i 
første halvår af  både private og institutionelle 
investorer. De lave renter giver flere virksomhe-
der mulighed for at udstede egne virksomheds-
obligationer frem for at låne i banken. Vi for-
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venter fortsat interesse for at øge investeringer i 
aktier og virksomhedsobligationer.

Independent vælger de stærke 

virksomheder 
Vi vælger vores virksomheder ud fra vores egen 

regnskabsanalyse, og fremmer vores investorers 
interesser. Det giver os en begrundet forventning 
om, at virksomheder med høj indtjening fortsat 
vil kunne modstå finansiel usikkerhed. Høj ind-
tjening og egenkapital giver frihed og reducerer 
risiko. Aktierne handles forsat på attraktive nøg-
letal og priser.

Vi er overbeviste om, at det kan være sund for-
nuft ikke at følge strømmen, men være modig, 
når mange er frygtsomme. 

Markedsforventning
Med et USA, der snart ikke blot bliver selvfor-

synende, men også eksportør af  energi, er der 
mange lyspunkter og positive tal, der viser, at 
USA – som verdens største økonomi - er på rette 
vej med større forbrugertillid og lavere arbejds-
løshed. Derfor ser 2013 ud til at blive et godt år 
både for vores virksomheder, aktiekurser og vo-
res investorer.

Der er stadig mange udfordringer for de euro-
pæiske økonomier - især de sydlige med høj ar-
bejdsløshed og stor gældsætning - men dog også 
med positive tegn ved økonomiske tilpasninger 
med støtte fra IMF, EU og den europæiske cen-
tralbank til bl.a. Spanien og Grækenland.

Vi er forsigtige med at følge økonomiske ”vejr-
udsigter” og de mange analyser og forudsigelser, 
der kommer fra ”eksperter” i hele verden. Vi in-
vesterer efter samme sunde strategi, som da vi 
startede for 10 år siden, og holder os til, at ”For-
udsigelse er meget vanskelig, især om fremtiden” 
som Niels Bohr og Storm P. var enige om.

Der henvises også til beretningen for de enkelte 
afdelinger.▪
Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold 
til regnskabspraksis i årsrapporten 2012.

Yderligere spørgsmål til halvårsrapporten el-
ler aktiebeholdningen kan rettes til foreningens 
investeringsforvaltningsselskab Tiedemann In-
dependent A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet 
og godkendt halvårsrapporten for 2013 for Inve-
steringsforeningen Independent Invest.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med Lov om investeringsforeninger m.v. og for-
eningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet 
giver et retvisende billede af  foreningens og af-
delingernes aktiver og passiver og finansielle stil-
ling samt resultat.

Foreningens ledelsesberetning indeholder en 
retvisende redegørelse for udviklingen i forenin-
gens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske 
forhold og en beskrivelse af  de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og afde-
lingerne kan påvirkes af.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet 
af  foreningens revisor.

København, den 25. august 2013

Direktion
Tiedemann Independent A/S

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann

Bestyrelse

Henning Kristiansen Thorkild Juul Jensen
Formand

Børge Nordgaard Hansen Erik. N. Rasmussen

Investeringsforeningen Independent Invest
Vimmelskaftet 48 • 1161 København K

CVR-nr. 27 38 45 95
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Independent Global

Independent Global leverede i 1. halvår 
af  2013 et afkast på 6,6% efter omkost-

ninger, svarende til kr. 5.708 per andel. 

Virksomhederne i porteføljen er i fort-
sat fremgang, og aktiekurserne vil vise 
udsving, men forventes højre for hele 2013 
end for 1. halvår.

Resultatet er præget af  fremgang i USA, 
der har bidt sig yderligere fast, og fortsat 
moderat vækst i Europa med usikker poli-
tisk handlekraft.

Porteføljen
Independent Global består af  43 solide 

virksomheder globalt, valgt efter samme 
ensartede investeringsstrategi som da vi 
startede i 2003.

I 1. halvår er eksponering mod USA øget 
med investering i blandt andet Bed Bath 
and Beyond, Coach og Wells Fargo samt 
forsikringsvirksomhederne Aetna og Hu-
mana. 

Vi har afhændet aktier i Puma, Siemens, 
YUM Brands!, Statoil, Posco, Petrobras og 
Inpex, der ikke længere levede op til vores 
forventninger og reduceret beholdningen i 
Inditex og China Mobile. 

Halvårets bedste investeringer blev de tre 
amerikanske virksomheder Bristol-Myers, 
Endo Health Solutions, og Gilead Sciences, 
med aktiviteter inden for health care, der 
alle steg mere end 40%.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent Global 

har en lille gæld og til gengæld en høj ind-
tjening, der mindsker risikoen. Således ud-

gør egenkapitalandelen i gennemsnit 50%, 
der forrentes med i gennemsnit 20% efter 
omkostninger. Det giver grundlag for et 
fortsat fornuftigt afkast. 

Stor spredning
Virksomhederne i porteføljen er valgt 

med stor spredning på sektorer, størrelse og 
geografi. De største sektorer er de stabilise-
rende cyklisk og stabilt forbrug samt sund-
hed. Halvårets afkast er påvirket negativt 
af  valutakursudsving i australske dollar, 
britiske pund samt japanske yen.

Forventninger
Vores sunde virksomheder i porteføljen 

har friheden til at tilpasse forretningen 
mod den del af  verden med størst vækst. 
Som forventet har virksomhederne leveret 
positive resultater, som vi forventer fort-
sætter i 2. halvår med moderate vækstra-
ter. 

Virksomhedernes indtjening svarer til, at 
porteføljen forrenter markedsværdien med 
7 %, i forhold til markedsrenter i niveauet 
1% til 2%. Vi forventer stigende aktiepri-
ser for 2013. 

Ledelsens beretning for
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Independent Global

Børsnoteret/Listed 12. november 2003

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2013 - 30.06.2013

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.13 01.01.12

30.06.13 30.06.12
Renter og udbytter 3.844 4.177 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 13.874 14.947 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -2.466 -1.970 Administrative expenses
Resultat før skat 15.252 17.154 Net profits for the period

Skat -425 -699 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 14.827 16.455 Net profits for the period

Balance 30.06.13 31.12.12 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 20.077 10.933 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 232.017 214.558 Foreign listed companies
Andre aktiver 153 15 Total other assets
Aktiver i alt 252.247 225.506 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 244.404 225.202 Members capital
Anden gæld 7.843 304 Other Liabilities
Passiver i alt 252.247 225.506 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.13 31.12.12 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 232.017 214.558 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 20.077 10.933 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 252.094 225.491 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.13 Members net assets
Medlemmernes formue primo 2.605 225.202 Members capital start period
Emissioner i perioden 60 5.518 New issues in the period
Indløsninger i perioden -13 -1.142 Redemptions in the period
Netto emissionstill;g og indløsningsfradrag -1 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte 0
Udlodning fra sidste år 0 Dividend last year
Periodens resultat 14.827 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 2.652 244.404 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 14.827 16.455 -3.709 11.903 14.156 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 244.404 204.496 200.082 203.706 141.644 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 132.600 127.450 131.300 147.350 128.750 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 92.158 80.226 76.193 69.123 54.989 Net asset value per unit
Afkast (pct.) 6,60 8,70 -1,63 6,68 11,17 Return (pct.)
Sharpe Ratio 1,18 1,34 -0,02 -0,41 -0,53 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,97 0,97 1,03 0,85 0,83 Average cost (%)
ÅOP* 1,54 1,36 1,54 1,38 1,46 Calculated average cost (%)

Fordeling geografiskFordeling på sektorer Fordeling på egenkapitalstørrelser

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

44%

Egenkapital over
100 mia. DKK

28%

Egenkapital under
10 mia. DKK

28%

Råvarer
2%

Forbrug
cyklisk
27%

Forbrug-stabile
27%

Olie & gas 2%

Finans
7%

Sundhed
23%

Industri
4%

Tele 1%

Teknologi
2%

Kontant
5%

Frankrig
2%

Holland
1%

UK
7%

Belgien 3%
Tyskland 4%

Schweiz
11%

Spanien 5%

USA
42%

Japan 3%

Østrig 2%
Hong Kong 2%

Australien
3%

Sverige
3%

Finland 2%

Canada 5 %

Italien 5%

Investerer i 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden



Independent Invest

5

Independent New Globals afkast over 
halvåret var påvirket af  kursudsving, 

og sluttede for 1. halvår af  2013 på 0,93% 
efter omkostninger svarende til kr. 624 per 
andel.

New Globals kursudsving er større end 
for Independent Global med investeringer 
primært i de nyere og mindre markeder, 
der har været særligt ramt af  markedsner-
vøsitet i slutningen af  halvåret. Det gør 
virksomheder i de nyere markeder mere at-
traktive. Vi mener at investorerne vil blive 
belønnet med et højere afkast.

Porteføljens virksomheder viste ufor-
andret i halvåret en fortsat fremgang, der 
giver grundlag for et tilfredsstillede og po-
sitivt afkast for hele året. 

Porteføljen
Independent New Global består af  36 so-

lide virksomheder. Den russiske detailkæde 
Magnit steg 45% og blev – som i hele 2012 
– halvårets bedste investering, efterfulgt af  
Telecom Argentina der steg 32% og Mexi-
canske Kimberly-Clark de Mexico, der steg  
28%. 

I halvåret er solgt den australske olie-
virksomhed Oil Search, det malaysiske 
konglomerat YTL og den brasilianske stål-
producent Vale. Vi har købt aktier i malay-
siske Petronas Chemicals Group.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne har en lav gæld og en 

høj egenkapitalandel på gennemsnitlig 
53%. Vi anser derfor virksomhederne som 
et sikkert sted, da der tjenes mange penge 
med en egenkapitalforrentning på gennem-
snitlig 20% efter skat. 

Stor spredning
Der er betydelig spredning i porteføljen 

med investeringer i 15 lande, samt på stør-
relse og sektorer. Sektorerne stabilt forbrug 
og sundhed er mest betydende. Halvårets 
resultat er påvirket negativt af  valutaud-
sving i australske dollar, britiske pund, ma-
laysiske ringgit, polske zloty og sydafrikan-
ske rand. 

Forventninger
Udviklingen i verden vil fortsat præges 

af  de nyere økonomier, og BRIK-landene 
vil være den største økonomiske forandring 
og drivfaktor i dette årti, hvor middelklas-
sen over de næste år fordobles frem mod år 
2020. Det betyder ikke alene økonomisk, 
men også uddannelses- og sundhedsmæs-
sig fremgang for denne store del af  verdens 
befolkning. Selv med USA i fremgang, vil 
disse lande inden udgangen af  2015 tilsam-
men have en større økonomi end USA.

Vi venter fortsat fremgang for virksom-
hederne i porteføljen, der vil afspejle sig i 
aktiekurserne ved årets afslutning. Virk-
somhedernes indtjening svarer til, at porte-
føljen forrenter markedsværdien med 7 %, 
i forhold til markedsrenter i niveauet 1% til 
2%, og vi venter fortsat stigende aktiekur-
ser i 2013, dog med udsving undervejs.

Ledelsens beretning for 
New Global
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Independent New Global

Børsnoteret/Listed 12. december 2005

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2013 - 30.06.2013

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.13 01.01.12

30.06.13 30.06.12
Renter og udbytter 1.720 2.037 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 1.069 7.365 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -1.377 -1.265 Administrative expenses
Resultat før skat 1.412 8.137 Net profits for the period

Skat -119 -154 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 1.293 7.983 Net profits for the period

Balance 30.06.13 31.12.12 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 9.949 4.188 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 123.338 129.950 Foreign listed companies
Andre aktiver 652 0 Total other assets
Aktiver i alt 133.939 134.138 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 133.853 133.963 Members capital
Anden gæld 86 175 Other Liabilities
Passiver i alt 133.939 134.138 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.13 31.12.12 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 123.338 129.950 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 9.949 4.188 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 133.287 134.138 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.13 Members net assets
Medlemmernes formue primo 2.007 133.963 Members capital start period
Emissioner i perioden 45 3.043 New issues in the period
Indløsninger i perioden -51 -3.469 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 0 Net issue/redemption margin
Udlodning fra sidste år -977 Dividend last year
Periodens resultat 1.293 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 2.001 133.853 Members capital end period

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
5%

Kontant
7%

Tele
8%

Industri 6%

Sundhed
20%

Finans 4%
Olie & gas

5%

Forbrug-
stabile
37%

Forbrug-
cyklisk

4%

Forsyning
4%

Egenkapital over
100 mia. DKK

10%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

41%

Egenkapital under
10 mia. DKK

49%

Østrig
2%

Hong Kong
18%

Australien
19%

Brasilien
12%

Mexico 6%

Indien 2%

Irland
4%

Sydafrika 5%

Singapore 6%

Argentina
2%

Rusland 11%

Malaysia 6%

Tjekkiet
3%

Chile 3%

Polen 1%

Hoved- og nøgletal 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 1.293 7.983 -13.425 19.449 21.382 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 133.853 123.819 139.166 132.218 125.071 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 100.050 104.500 112.350 108.450 143.000 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 66.893 59.244 61.934 60.958 43.732 Net asset value per unit
Årets afkast (pct.)  0,93 6,72 -8,75 13,20 24,10 Return (pct.)
Sharpe Ratio 0,30 0,71 0,09 -0,14 -0,12 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,99 0,98 1,04 0,86 0,83 Average cost (%)
ÅOP* 1,47 1,37 1,54 1,26 1,27 Calculated average cost (%)

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på de nye 
markeder
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Vi har haft succes med at omlægge afde-
lingen til Independent Bond, der i 1. 

halvår af  2013 leverede et afkast på 1,28% 
efter omkostninger, svarende til kr. 497 per 
andel. Independent Bond er bedst blandt 
sammenlignelige porteføljer. 

Resultatet bygger på renteindtægter, der 
er lidt lavere end forventet ved starten af  
året, og bedre end hvad der kan opnås ved 
investering i real- og statsobligationer og 
med lavere risiko end aktier.

Halvårsresultat er endvidere påvirket af  
et svagt fald i obligationskurser ved stigen-
de markedsrenter samt fald i norske kroner. 
Formuen er primært placeret i EUR og 
DKK.

Porteføljen - Stor spredning
Porteføljen er spredt på 39 virksomheds-

obligationer, med en gennemsnitlig forven-
tet løbetid på 2,7 år, og ingen obligationer 
har en forventet løbetid over 7 år. Investe-
ringerne er tilrettelagt, så der løbende sker 
indfrielse, og afdelingens likviditet tilgode-
ses.

Virksomhedernes kreditværdighed vur-
deres som gode, med fokus på evnen til 
servicering af  gæld. Størstedelen af  porte-
føljen er placeret i investmentgrade obliga-
tioner, der er de mest sikre, og er denomine-
ret i EUR og DKK suppleret med enkelte 
obligationer udstedt i USD, SEK, NOK, 
CHF og GBP. Der valutasikres ikke.

Fire obligationer er i halvåret udløbet, og 
der er solgt 5 obligationer ved høj kurs. Til 
erstatning er der blandet andet erhvervet 
obligationer i den danske landbrugskon-
cern DLG udstedt i DKK, teleselskaberne 

KPN og Telecom Italia samt den franske 
bank Société Générale udstedt i EUR.

Forventninger
Investering i virksomhedsobligationer i 

forhold til aktier betyder en forventet la-
vere risiko og mere stabilt afkast baseret 
primært på indtjening af  renter.

Afkastet påvirkes af  den mulige mar-
kedsrente ved reinvestering samt af  likvi-
diteten i samfundet og alternative investe-
ringsmuligheder. Renten, der trods mindre 
udsving i juni måned, forventes for 2013 
at fortsætte på et lavt niveau. Inflationen 
er ca. 1% og afkastet for året forventes på 
4,5% efter omkostninger, som er lidt under 
forventning ved årets start. Det forventede 
resultat kan påvirkes af  kursudsving i ob-
ligationskurser og udsving i valutakurser.

Vi forventer, at der indtjenes renter, der 
giver mulighed for et udbytte på 4,5% efter 
omkostninger. Vi holder således målet om 
at bevare realværdien og udbetale et godt 
udbytte.

Ledelsens beretning for
Bond
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Børsnoteret/Listed 12. september 2007
Strategiændring til virksomhedsobligationer pr. 26/10/2012. Regnskabstal fra tidligere år er derfor ikke sammenlignelig.

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2013 - 30.06.2013

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.13 01.01.12

30.06.13 30.06.12
Renter og udbytter 1.879 868 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -652 -695 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -446 -495 Administrative expenses
Resultat før skat 781 -322 Net profits for the period

Skat 1 -66 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 782 -388 Net profits for the period

Balance 30.06.13 31.12.12 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 1.492 5.726 Available funds
Noterede obligationer fra danske udstedere 1) 8.214 9.263 Danish listed bonds
Noterede obligationer fra udenlandske 
udstedere 1) 48.853 46.642 Foreign listed bonds
Andre aktiver 4.020 61 Trade receivable
Aktiver i alt 62.579 61.692 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 62.566 61.619 Members capital
Anden gæld 13 73 Other Liabilities
Passiver i alt 62.579 61.692 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.13 31.12.12 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 57.067 55.905 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 1.492 5.726 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 58.559 61.631 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til 
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.13 Members net assets
Medlemmernes formue primo 1.588 61.619 Members capital start period
Emissioner i perioden 43 1.676 New issues in the period
Indløsninger i perioden -13 -501 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 0 Net issue/redemption margin
Udlodning fra sidste år -1.010 Dividend last year
Periodens resultat 782 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 1.618 62.566 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 782 -388 -3.020 -685 4.809 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 62.566 45.221 53.039 50.786 40.505 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 80.900 60.900 65.750 70.100 65.750 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 38.669 37.128 40.330 36.224 30.798 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.)  1,28 -0,47 -4,78 -1,75 13.94 Return (pct.)
Sharpe Ratio NA 0,39 -0,30 NA NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,62 1,02 1,04 0,91 0,89 Average cost (%)
ÅOP* 1,28 1,41 1,43 1,49 1,57 Calculated average cost (%)
Strategi ændret til virksomhedsobligationer pr. 26/10 2012. Hoved- og nøgletal fra tidligere år er derfor ikke sammenlignelig.
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Fordeling på udløb

Udløb 2-4 år
39%

Udløb 0-2 år
34%

Udløb over 5 år
3%

Udløb 4-5 år
24%

Fordeling geografisk

England 7%

Italien 5%

Danmark 14,5%

Brasilien 2%
Finland1%

Norge
9%

Sverige
3%

Rusland 2%

USA
4%

Australien 4%

Tyskland
10%

Østrig
0,5%

Portugal
4%

Frankrig
15%

Schweiz 1%

Belgien 4%

Holland 11%

Luxembourg 3%

Fordeling på sektorer

Råvarer
0,5%

Industri
8,5%

Olie & gas
8%

Forbrug-stabile 2%

Kontant
8%

Forsyning
3%

Forbrug-cyklisk 2%
Sundhed 3%

Finans
32%

Forsikring
27%

Tele 6%

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 


