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Ledelsesberetning

Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest – kort 
fortalt
Foreningen blev stiftet den 1. oktober 1999. IFS SEBinvest A/S 
overtog pr. 1. maj 2012 administrationen af Foreningen.

Foreningen ejes af investorerne. Foreningens afdelinger ejer til-
sammen 0,01 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den 
daglige administration af Foreningens aktiviteter. 

Foreningen ledes af bestyrelsen og direktionen for IFS SEBinvest 
A/S.

Foreningen består ultimo 1. halvår 2017 af følgende syv afdelinger, 
der alle er såkaldt ”kontoførende afdelinger”:

• Obligationer 1 KAB

• Obligationer 2 KAB

• Obligationer 3 KAB

• Obligationer 1 Lejerbo

• Obligationer 2 Lejerbo

• Obligationer 3 Lejerbo

• Obligationer 4 Lejerbo

Afdelingerne henvender sig til KAB og de af KAB administrerede 
boligafdelinger og -organisationer hhv. Lejerbo og de af Lejerbo 
administrerede boligafdelinger og -organisationer eller andre af 
KAB, Lejerbo og foreningens bestyrelse accepterede boligafdelin-
ger og -organisationer. 

De finansielle markeder 1. halvår 2017
Årets første halve år har budt på markante forbedringer i de øko-
nomiske tillidsindikatorer på tværs af regioner. Eksempelvis satte 
det tyske IFO-indeks, som måler erhvervstilliden blandt tyske virk-
somheder, ny rekord i juni 2017. Skeptikere vil dog påpege, at ho-
vedparten af de positive nøgletal er såkaldte ”soft data”, det vil sige 
tillidstal eller intentioner, ligesom det tyske IFO-indeks, der ikke 
nødvendigvis udtrykker, hvad der rent faktisk sker i økonomien. 
Derimod angiver ”hard data” de faktiske forhold, eksempelvis ar-
bejdsløshedstal. Der er således en indbygget risiko for, at tillidsin-
dikatorerne overvurderer styrken af den faktiske fremgang i øko-
nomien, og i Europa er denne risiko ikke usandsynlig. 

Dog er det værd at hæfte sig ved, at de ”hårde data” for den vig-
tige kreditvækst fortsat viser fremgang i udlån til både virksomhed 
og forbrugere. Samtidig lemper de europæiske banker fortsat kre-
ditvilkårene, hvilket taler for en god vækst i andet halvår af 2017.

Halvåret har også været præget af politisk bekymring, der smittede 
af på de finansielle markeder, og særligt valget i Frankrig repræ-
senterede en sådan bekymring. Men med Emmanuel Macrons sejr 
i anden del af halvåret oplevede markederne, at den politiske risi-
kopræmie blev mindre, og vi så efterfølgende de europæiske aktier 
outperforme de amerikanske. Desuden medførte det en styrkelse 
af euroen og dermed også kronen, og deraf en svækkelse af både 
dollaren og emerging market valutaerne.

Rentemarkedet har igennem halvåret budt på pæne bevægelser. 
Blandt andet som følge af den tidligere nævnte politiske bekym-
ring, og senest på grund af ECB’s Mario Draghi, der i en tale under-
stregede, at han ser den nuværende lave inflation som midlertidig, 
og at pengepolitikken derfor langsomt vil blive normaliseret. Det 
gav anledning til, at den toneangivende tyske 10 årige statsrente 
steg med hele 22 bps lige op til halvårets afslutning. Draghi lagde 
dog vægt på, at normaliseringen vil ske i et meget moderat tempo, 
så der er på ingen måde tale om en ny linje fra ECB, men ånden 
er nu ude af flasken, og med de stærke økonomiske nøgletal fra 
Europa, vil det være svært at få den tilbage i flasken. 

Den stærke euro giver dog Draghi et dilemma, for som sådan kan 
man mene, at den styrkede euro ikke giver behov for en normalise-
ring af pengepolitikken, men dog kan han ikke ignorere de stærke 
økonomiske nøgletal i Europa. Der er således en risiko for, at va-
lutamarkedet strammer de finansielle betingelser i eurozonen før 
ECB får normaliseret pengepolitikken. 

Når øjnene rettes mod USA er billedet lidt anderledes, idet den 
amerikanske centralbank Fed allerede er begyndt at hæve renten, 
og hævede således den korte rente i både marts og juni 2017.

Mens nøgletallene fra Europa bliver ved med at vise fremgang 
over en bred kam, har tallene for USA omvendt været lidt mere 
blandede. De meget stærke tillidsmålinger hos både forbrugere 
og virksomheder har indtil videre ikke materialiseret sig i højere 
vækstrater eller i forventninger om højere vækstrater. De generelle 
forventninger (Konsensusforventningerne) til væksten i USA for 
2017 har været nogenlunde stabil omkring et niveau på lidt over 2 
procent. Omvendt er konsensusforventningen til væksten i Europa 
i samme periode gradvist blevet justeret højere fra et niveau cirka 
1,5 procent til lige i underkanten af 2 procent. 

Væksten i amerikansk økonomi har traditionelt været højere end i 
Europa, og den seneste tilnærmelse er ikke udtryk for, at væksten 
pludseligt bremser kraftigt op i USA. Den lidt svagere vækst i første 
del af året forventes kun at være af midlertidig karakter, og væk-
sten formodes at accelerere igen i andet halvår blandt andet un-
derstøttet af de seneste måneders lempeligere finansielle forhold.

Det stærkere vækstbillede i den europæiske økonomi og delvist 
amerikanske har ført til stigende kurser på alle former for risi-
kofyldte aktiver. Bedst er det gået for danske aktier efterfulgt af 
Emerging Market aktier. Emerging Market obligationer er ligeledes 
steget pænt og det samme har gjort sig gældende for High Yield 
obligationer.
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LEDELSESBERETNING

Tabel 1 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive benchmark 

Afdelinger Benchmark

   Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.)

H1 2017 H1 2016 H1 2017 H1 2016

Obligationer 1 KAB Sammensat 1) 0,48 2,82 0,40 2,66

Obligationer 2 KAB Sammensat 1) 0,95 3,33 0,40 2,66

Obligationer 3 KAB Sammensat 1) 0,85 2,82 0,40 2,66

Obligationer 1 Lejerbo Sammensat * 0,50 1,66 0,20 1,39

Obligationer 2 Lejerbo Sammensat 1) 0,75 1,50 0,20 0,83

Obligationer 3 Lejerbo Sammensat* 0,96 1,66 0,20 0,51

Obligationer 4 Lejerbo Sammensat* 0,32 1,61 0,20 N/A
1)  Benchmark er sammensat af flere indeks.
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Ledelsespåtegning

Til investorerne i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt 
halvårsrapporten 2017 for Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest og 
erklærer hermed:

• At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabs-
bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende 
bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom.

• At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et ret-
visende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stil-
ling samt resultatet.

• At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske 
forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheds-
faktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af.

København, den 23. august 2017

Carsten Wiggers
Bestyrelsesformand

Jens Nødskov
Bestyrelsesmedlem

Peter Kock
Adm. direktør 

Britta Fladeland Iversen
Bestyrelsesmedlem

Morten Amtrup
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen

Forvalteren
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
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Afdeling Obligationer 1 KAB er en obligationsafdeling, der primært investerer i danske obligationer. Alle obligationer skal være udstedt i 
danske kroner. Varigheden for afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år.

Afdeling Obligationer 1 KAB Primær rådgiver
Danske Capital, division af 
Danske Bank A/S

Startdato 1) 27. december 2005 Halvårets afkast i % 0,48

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i % 0,40

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,04

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

Obligationer 1 KAB

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 5 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 5 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni 4,02 år.

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 2 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter et sammensat indeks som referenceindeks. Indekset er sammensat, så det afspejler det investeringsunivers, afdelin-
gen opererer indenfor.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. 

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,48 %. Afkastet på benchmark lå på 0,40 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,08 %-point. 

OBLIGATIONER 1 KAB

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 9.234 8.059 
 Kursgevinster og -tab -3.222 17.483 
 Administrationsomkostninger -505 -388 
 Resultat før skat 5.507 25.154 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 5.507 25.154 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 416 329 
1,3 Obligationer 1.118.960 1.085.760 
 Andre aktiver 23.888 30.972 
  
  Aktiver i alt 1.143.264 1.117.061  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 1.128.180 1.088.577 
 Anden gæld 15.084 28.484 
  
  Passiver i alt 1.143.264 1.117.061  
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OBLIGATIONER 1 KAB

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 9.234 8.059 
 Kursgevinster og -tab -3.222 17.483 
 Administrationsomkostninger -505 -388 
 Resultat før skat 5.507 25.154 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 5.507 25.154 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 416 329 
1,3 Obligationer 1.118.960 1.085.760 
 Andre aktiver 23.888 30.972 
  
  Aktiver i alt 1.143.264 1.117.061  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 1.128.180 1.088.577 
 Anden gæld 15.084 28.484 
  
  Passiver i alt 1.143.264 1.117.061  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 1.088.577  
 Emissioner i perioden 97.076  
 Indløsninger i perioden -63.043  
 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 63  
 Periodens resultat 5.507  
    
 Investorernes formue ultimo 1.128.180  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Realkreditobligationer  85,7  
 Statsobligationer  14,3  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,48 2,82 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,40 2,66 
Indre værdi (DKK pr. andel) 115,04 114,00 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,04 0,04 
Investorernes formue (t.DKK) 1.128.180 1.001.867 
Antal andele 9.807.223 8.788.457 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
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Afdeling Obligationer 2 KAB er en obligationsafdeling, der primært investerer i danske obligationer. Alle obligationer skal være udstedt i 
danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år.

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 5 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 5 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni på 4,18 år.

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 3 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter et sammensat indeks som referenceindeks. Indekset er sammensat, så det afspejler det investeringsunivers, afdelin-
gen opererer indenfor.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling.

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,95 %. Afkastet på benchmark lå på 0,40 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,55 %-point.

Afdeling Obligationer 2 KAB Primær rådgiver SEB, København

Startdato 1) 27. december 2005 Halvårets afkast i % 0,95

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i % 0,40

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,04

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

OBLIGATIONER 2 KAB

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 11.976 12.674 
 Kursgevinster og -tab -471 18.232 
 Administrationsomkostninger -522 -400 
 Resultat før skat 10.983 30.506 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 10.983 30.506 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 1.080 2.330 
1,3 Obligationer 1.129.316 1.034.325 
1,3 Kapitalandele 2 2 
 Andre aktiver 41.137 82.059 
  
  Aktiver i alt 1.171.535 1.118.716  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 1.171.485 1.118.705 
 Anden gæld 50 11 
  
  Passiver i alt 1.171.535 1.118.716  
   
 AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 1.118.705  
 Emissioner i perioden 95.242  
 Indløsninger i perioden -53.504  
 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 59  
 Periodens resultat 10.983  
    
 Investorernes formue ultimo 1.171.485  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Realkreditobligationer  95,6  
 Statsobligationer  4,4  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,95 3,33 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,40 2,66 
Indre værdi (DKK pr. andel) 115,94 114,73 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,04 
Investorernes formue (t.DKK) 1.171.485 1.031.435 
Antal andele 10.104.257 8.990.244 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
  
 
 

Obligationer 2 KAB
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OBLIGATIONER 2 KAB

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 11.976 12.674 
 Kursgevinster og -tab -471 18.232 
 Administrationsomkostninger -522 -400 
 Resultat før skat 10.983 30.506 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 10.983 30.506 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 1.080 2.330 
1,3 Obligationer 1.129.316 1.034.325 
1,3 Kapitalandele 2 2 
 Andre aktiver 41.137 82.059 
  
  Aktiver i alt 1.171.535 1.118.716  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 1.171.485 1.118.705 
 Anden gæld 50 11 
  
  Passiver i alt 1.171.535 1.118.716  
   
 AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 1.118.705  
 Emissioner i perioden 95.242  
 Indløsninger i perioden -53.504  
 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 59  
 Periodens resultat 10.983  
    
 Investorernes formue ultimo 1.171.485  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Realkreditobligationer  95,6  
 Statsobligationer  4,4  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,95 3,33 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,40 2,66 
Indre værdi (DKK pr. andel) 115,94 114,73 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,04 
Investorernes formue (t.DKK) 1.171.485 1.031.435 
Antal andele 10.104.257 8.990.244 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
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Afdeling Obligationer 3 KAB Primær rådgiver Nykredit Bank A/S

Startdato 1) 1. november 2007 Halvårets afkast i % 0,85

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i % 0,40

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,04

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 5 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 5 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni på 4,34 år.

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 3 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter et sammensat indeks som referenceindeks. Indekset er sammensat, så det afspejler det investeringsunivers, afdelin-
gen opererer indenfor.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. 

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,85 %. Afkastet på benchmark lå på 0,40 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,45 % -point.

OBLIGATIONER 3 KAB

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 8.891 8.369 
 Kursgevinster og -tab 1.351 19.209 
 Administrationsomkostninger -524 -423 
 Resultat før skat 9.718 27.155 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 9.718 27.155 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 88 3.562 
1,3 Obligationer 1.185.005 1.107.614 
 Andre aktiver 31.235 54.732 
  
  Aktiver i alt 1.216.328 1.165.908  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 1.171.191 1.115.475 
 Anden gæld 45.137 50.433 
  
  Passiver i alt 1.216.328 1.165.908  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 1.115.475  
 Emissioner i perioden 104.974  
 Indløsninger i perioden -59.037  
 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 61  
 Periodens resultat 9.718  
    
 Investorernes formue ultimo 1.171.191  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Indeksobligationer  9,8  
 Realkreditobligationer  85,5  
 Statsobligationer  4,7  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,85 2,82 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,40 2,66 
Indre værdi (DKK pr. andel) 118,97 116,47 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,04 
Investorernes formue (t.DKK) 1.171.191 1.044.866 
Antal andele 9.844.818 8.970.923 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
  
 
 

Obligationer 3 KAB
Afdeling Obligationer 3 KAB er en obligationsafdeling, der primært investerer i danske obligationer. Alle obligationer skal være udstedt i 
danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år.
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OBLIGATIONER 3 KAB

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 8.891 8.369 
 Kursgevinster og -tab 1.351 19.209 
 Administrationsomkostninger -524 -423 
 Resultat før skat 9.718 27.155 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 9.718 27.155 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 88 3.562 
1,3 Obligationer 1.185.005 1.107.614 
 Andre aktiver 31.235 54.732 
  
  Aktiver i alt 1.216.328 1.165.908  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 1.171.191 1.115.475 
 Anden gæld 45.137 50.433 
  
  Passiver i alt 1.216.328 1.165.908  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 1.115.475  
 Emissioner i perioden 104.974  
 Indløsninger i perioden -59.037  
 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 61  
 Periodens resultat 9.718  
    
 Investorernes formue ultimo 1.171.191  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Indeksobligationer  9,8  
 Realkreditobligationer  85,5  
 Statsobligationer  4,7  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,85 2,82 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,40 2,66 
Indre værdi (DKK pr. andel) 118,97 116,47 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,04 
Investorernes formue (t.DKK) 1.171.191 1.044.866 
Antal andele 9.844.818 8.970.923 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
  
 
 



12 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest  -  Halvårsrapport 2017

Afdeling Obligationer 1 Lejerbo Primær rådgiver
Danske Capital, division af Danske 
Bank A/S

Startdato 1) 1. november 2007 Halvårets afkast i % 0,50

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i % 0,20

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,05

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 4 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 3 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni på 2,44 år. 

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 2 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter et sammensat indeks som referenceindeks. Indekset er sammensat, så det afspejler det investeringsunivers, afdelin-
gen opererer indenfor.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. 

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,50 %. Afkastet på benchmark lå på 0,20 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,30 % -point.

OBLIGATIONER 1 LEJERBO

 Resultatopgørelse         1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2015     1.000 DKK 1.000 DKK        Renter og udbytter 4.407 5.502  Kursgevinster og -tab 4.760 -6.417  Administrationsomkostninger -246 -241  Resultat før skat 8.921 -1.156  Rente- og udbytteskat 0 0     Halvårets nettoresultat 8.921 -1.156          Balance         30.06.2016 31.12.2015   Note  1.000 DKK 1.000 DKK         Aktiver    Likvide midler 1.136 406 1,3 Obligationer 542.219 524.052  Andre aktiver 10.637 11.638     Aktiver i alt 553.992 536.096         Passiver   2 Investorernes formue 545.007 536.086  Anden gæld 8.985 10     Passiver i alt 553.992 536.096      

OBLIGATIONER 1 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 4.497 4.407 
 Kursgevinster og -tab -1.519 4.760 
 Administrationsomkostninger -270 -246 
 Resultat før skat 2.708 8.921 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 2.708 8.921 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 910 3.967 
1,3 Obligationer 545.591 544.676 
 Andre aktiver 11.746 18.230 
  
  Aktiver i alt 558.247 566.873  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 549.617 546.909 
 Anden gæld 8.630 19.964 
  
  Passiver i alt 558.247 566.873  
   
 

Obligationer 1 Lejerbo
Afdeling Obligationer 1 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene inve-
stere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 3 år.



13Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest  -  Halvårsrapport 2017

OBLIGATIONER 1 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 4.497 4.407 
 Kursgevinster og -tab -1.519 4.760 
 Administrationsomkostninger -270 -246 
 Resultat før skat 2.708 8.921 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 2.708 8.921 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 910 3.967 
1,3 Obligationer 545.591 544.676 
 Andre aktiver 11.746 18.230 
  
  Aktiver i alt 558.247 566.873  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 549.617 546.909 
 Anden gæld 8.630 19.964 
  
  Passiver i alt 558.247 566.873  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 546.909  
 Periodens resultat 2.708  
    
 Investorernes formue ultimo 549.617  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Realkreditobligationer  87,8  
 Statsobligationer  12,2  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,50 1,66 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,20 1,39 
Indre værdi (DKK pr. andel) 124,60 123,56 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,05 
Investorernes formue (t.DKK) 549.617 545.007 
Antal andele 4.410.954 4.410.954 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
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Afdeling Obligationer 2 Lejerbo Primær rådgiver
Nordea Investm. Man. AB, 
Denmark

Startdato 1) 4. februar 2010 Halvårets afkast i% 0,75

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i% 0,20

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,05

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 4 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 3 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni på 2,48 år. 

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 2 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter et sammensat indeks som referenceindeks. Indekset er sammensat, så det afspejler det investeringsunivers, afdelin-
gen opererer indenfor.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling.

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,75 %. Afkastet på benchmark lå på 0,20 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,55 % -point.

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 371.261  
 Periodens resultat 2.768  
    
 Investorernes formue ultimo 374.029  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Finans  1,6  
 Realkreditobligationer  98,4  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,75 1,50 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,20 0,83 
Indre værdi (DKK pr. andel) 115,77 114,58 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,05 
Investorernes formue (t.DKK) 374.029 370.158 
Antal andele 3.230.677 3.230.677 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
  
 
 

Obligationer 2 Lejerbo
Afdeling Obligationer 2 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene inve-
stere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 3 år.
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OBLIGATIONER 2 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 3.723 3.728 
 Kursgevinster og -tab -772 1.927 
 Administrationsomkostninger -183 -171 
 Resultat før skat 2.768 5.484 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 2.768 5.484 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 533 957 
1,3 Obligationer 365.098 355.801 
 Andre aktiver 8.426 14.514 
  
  Aktiver i alt 374.057 371.272  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 374.029 371.261 
 Anden gæld 28 11 
  
  Passiver i alt 374.057 371.272  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 371.261  
 Periodens resultat 2.768  
    
 Investorernes formue ultimo 374.029  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Finans  1,6  
 Realkreditobligationer  98,4  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,75 1,50 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,20 0,83 
Indre værdi (DKK pr. andel) 115,77 114,58 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,05 
Investorernes formue (t.DKK) 374.029 370.158 
Antal andele 3.230.677 3.230.677 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
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Afdeling Obligationer 3 Lejerbo Primær rådgiver Nykredit Bank A/S

Startdato 1) 4. februar 2010 Halvårets afkast i % 0,96

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i % 0,20

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,05

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 4 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 4 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni på 3,15 år.

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 2 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter et sammensat indeks som referenceindeks. Indekset er sammensat, så det afspejler det investeringsunivers, afdelin-
gen opererer indenfor.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. 

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,96 %. Afkastet på benchmark lå på 0,20 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,76 % -point.

OBLIGATIONER 3 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 2.300 2.572 
 Kursgevinster og -tab 1.518 3.768 
 Administrationsomkostninger -187 -200 
 Resultat før skat 3.631 6.140 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 3.631 6.140 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 107 279 
1,3 Obligationer 382.374 378.459 
 Andre aktiver 22.409 10.392 
  
  Aktiver i alt 404.890 389.130  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 382.749 379.118 
 Anden gæld 22.141 10.012 
  
  Passiver i alt 404.890 389.130  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 379.118  
 Periodens resultat 3.631  
    
 Investorernes formue ultimo 382.749  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Finans  1,7  
 Indeksobligationer  4,5  
 Realkreditobligationer  89,7  
 Statsobligationer  4,1  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,96 1,66 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,20 0,51 
Indre værdi (DKK pr. andel) 118,40 116,37 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,05 
Investorernes formue (t.DKK) 382.749 376.176 
Antal andele 3.232.591 3.232.591 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
  
 
 

Obligationer 3 Lejerbo
Afdeling Obligationer 3 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene inve-
stere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 4 år.



17Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest  -  Halvårsrapport 2017

OBLIGATIONER 3 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 2.300 2.572 
 Kursgevinster og -tab 1.518 3.768 
 Administrationsomkostninger -187 -200 
 Resultat før skat 3.631 6.140 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 3.631 6.140 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 107 279 
1,3 Obligationer 382.374 378.459 
 Andre aktiver 22.409 10.392 
  
  Aktiver i alt 404.890 389.130  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 382.749 379.118 
 Anden gæld 22.141 10.012 
  
  Passiver i alt 404.890 389.130  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 379.118  
 Periodens resultat 3.631  
    
 Investorernes formue ultimo 382.749  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Finans  1,7  
 Indeksobligationer  4,5  
 Realkreditobligationer  89,7  
 Statsobligationer  4,1  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,96 1,66 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,20 0,51 
Indre værdi (DKK pr. andel) 118,40 116,37 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,05 
Investorernes formue (t.DKK) 382.749 376.176 
Antal andele 3.232.591 3.232.591 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
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Afdeling Obligationer 4 Lejerbo Primær rådgiver Alm. Brand Asset Management

Startdato 1) 4. februar 2010 Halvårets afkast i % 0,32

Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets benchmark afkast i % 0,20

Skattestatus Kontoførende Administrationsomk. i % 0,05

Benchmark Sammensat
1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

Risikoprofil m.v.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der investeres i danske stats- og realkreditobligationer. 

Afdelingens beholdning af obligationer er udsat for renterisiko. Denne udtrykkes ved varigheden, der skal holdes under 4 år for beholdnin-
gen samlet set. Det betyder, at værdien af beholdningen kan falde med op til 5 pct., hvis renteniveauet stiger med 1 pct.-point. Varigheden 
på porteføljen lå ultimo juni på 2,83 år.

Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling mellemlav, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 2 i 7-trins risikoskala-
en. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet ”Risiko knyttet til investors valg af afdelinger” i foreningens ledelsesberetning.

Afdelingen benytter ikke et egentligt benchmark, men som referenceindeks er vist reporenten + 100 bp. Fra 1. januar 2017 måles afdelingen 
mod et egentligt benchmark.

Særlige risici

Investering i det danske obligationsmarked er behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte udstedere af obligationerne. Denne type 
af risiko kaldes for kreditrisiko.  Ved at sprede investeringerne på forskellige udstedere reduceres den samlede kreditrisiko, men der er ikke 
desto mindre en risiko, fordi udstederne i et vist omfang er indbyrdes afhængige af udviklingen på boligmarkedet og af tilstanden i den dan-
ske økonomi som helhed.        

Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte.

Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have på-
virket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen.

Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. 

Afkast i første halvår af 2017

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,32 %. Afkastet på benchmark lå på 0,20 %, så afdelingen har outperformet sit 
benchmark med 0,12 % -point.

OBLIGATIONER 4 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 2.994 3.383 
 Kursgevinster og -tab -1.551 3.042 
 Administrationsomkostninger -191 -219 
 Resultat før skat 1.252 6.206 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 1.252 6.206 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 147 24 
1,3 Obligationer 391.683 388.719 
 Andre aktiver 7.837 15.499 
  
  Aktiver i alt 399.667 404.242  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 392.464 391.212 
 Anden gæld 7.203 13.030 
  
  Passiver i alt 399.667 404.242  
   
 

Obligationer 4 Lejerbo
Afdeling Obligationer 4 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene inve-
stere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år.
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OBLIGATIONER 4 LEJERBO

 Resultatopgørelse 
      
  1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 
    1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   Renter og udbytter 2.994 3.383 
 Kursgevinster og -tab -1.551 3.042 
 Administrationsomkostninger -191 -219 
 Resultat før skat 1.252 6.206 
 Skat 0 0 
  
  Halvårets nettoresultat 1.252 6.206 
  
    
 
 
 Balance 
      
  30.06.2017 31.12.2016 
  Note  1.000 DKK 1.000 DKK 
    
   
 Aktiver 
   Likvide midler 147 24 
1,3 Obligationer 391.683 388.719 
 Andre aktiver 7.837 15.499 
  
  Aktiver i alt 399.667 404.242  
   
   
 Passiver  
 2 Investorernes formue 392.464 391.212 
 Anden gæld 7.203 13.030 
  
  Passiver i alt 399.667 404.242  
   
 

AFDELINGER    2

 
  
Note 1: Finansielle instrumenter i pct.   30.06.2017 30.06.2016 
  
  Børsnoterede 100,0 100,0 
     
 I alt fi nansielle instrumenter 100,0 100,0  
    
 
 
 Note 2: Investorernes formue   30.06.2017 
    1.000 DKK 
  
 Investorernes formue primo 391.212  
 Periodens resultat 1.252  
    
 Investorernes formue ultimo 392.464  
    
 
  Note 3:  Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)    30.06.2017 
     
 Realkreditobligationer  88,7  
 Statsobligationer  11,3  
 I alt, alle sektorer  100,0   
 
 
 Nøgletal for halvåret   30.06.2017 30.06.2016 
  Afkast (pct.) *) 0,32 1,61 
Benchmark afkast  (pct.) *) 0,20 0,54 
Indre værdi (DKK pr. andel) 112,18 111,82 
Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,06 
Investorernes formue (t.DKK) 392.464 391.200 
Antal andele 3.498.376 3.498.376 
Stykstørrelse i DKK 100 100 
  *) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.  
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Fælles noter

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabs-
praksis anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2016.

Revision

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



Rapporter kan rekvireres ved henvendelse
Tidligere års- og halvårsrapporter kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: 33 28 14 00 
eller på e-mail: ifssebinvest@seb.dk


