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AVKASTNING PERIODEN

ÅRLIG AVGIFT
Fonden är registrerad  
i SWESIF Hållbarhetsprofil

Utveckling 31 dec 2018–31 dec 2019

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Hälsovård 15,1%

Hårdvara/IT-utrustning 6,6%

Tjänster 6,4%

Finans 2,4%

Fastighet 16,0%

Konsumentvaror 16,7%

Industri 27,4%

Likvida medel m m 0,8

Mjukvara/IT-tjänster 2,1%

UTVECKLING 31 DECEMBER 2010–31 DECEMBER 2019

Fondens utveckling 191231 181231 171231 161231 151231 141231 131231 121231 111231 101231

Fondförmögenhet, TSEK 9 803 523 6 723 256 7 358 643 6 493 236 5 666 454 3 816 078 3 424 782 2 177 652 1 900 553 2 698 951

Antal utestående andelar 11 864 738 11 570 933 12 340 894 11 934 731 11 772 967 10 641 506 10 699 818 9 412 265 8 703 880 10 592 029

Andelsvärde, kr 826,27 581,05 596,28 544,06 481,32 358,60 320,08 231,36 218,36 254,81

Utdelning, kr/andel – – – – – – – 10,33 4,90 2,29

Totalavkastning, fond 42,20% –2,55% 9,60% 13,03% 34,22% 12,03% 38,35% 11,18% –12,61% 31,60%

Totalavkastning, jämförelseindex 43,16% –0,17% 8,82% 12,18% 30,07% 21,55% 36,63% 12,65% –13,24% 30,64%

Fonden startade 2004-05-17 med andelskurs 100 kr.

Exponeringar i Aktiefond Småbolag 31 december 2019

Vi jämför fondens utveckling
med Carnegie Small Cap Return
Index Sweden. Det inkluderar
utdelningar och är ett av de
marknadsledande indexen. Det
innehåller samtliga små och
medelstora bolag noterade på
svenska aktiebörsen. Fondens
jämförelseindex återspeglar den
marknad fonden investerar på.
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Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2018. Fondens 
väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

Fondens utveckling
Fondens avkastning inklusive utdelning uppgick 
till 42,2 (–2,6) procent, medan jämförelseindex 
inklusive utdelning ökade med 43,2 (–0,2) procent. 
Fondens samlade förmögenhet ökade under perio-
den med 3 080,3 MSEK till 9 803,5 MSEK. Fonden 
hade ett nettoinflöde på 235,7 MSEK. 

Bolag som gynnat fondens utveckling mest är 
Sinch, Bure och undervikt i Sobi. Ett aktivt val att 
inte äga av aktier i Evolution Gaming har under 
året kostat 1,5 procentenheter. Övrigt som haft en 
negativ påverkan är avsaknaden av aktier i Sagax 
och övervikten i Oncopeptides. 

Under december ändrade fonden placerings-
strategi. Ambitionen är fortfarande att leverera en 
hållbar, strukturerad fond med små och medelstora 
företag till en låg avgift. Antalet bolag har dock 
minskats med fokus på de vi anser vara de bästa 
med störst potential framöver. Det innebär en oför-
ändrad risknivå men ett färre antal innehav (cirka 
70 stycken).

Marknadens utveckling
Trots rekyl efter mycket nedtryckt 2018, blev det ett 
fantastiskt börsår. Vem hade kunnat tro att markna-
den skulle ha överseende med handelskriget, svag 
makrostatistik, Mellanösternoro och avmattning 
i Kina? Tvärtom ökade intresset för cykliska bolag 
under senhösten och småbolagen gick generellt 
väldigt starkt under fjärde kvartalet.

Ett exempel på en lyckad investering är ljud-
boksbolaget Storytel som expanderat kraftigt och 
lyckosamt med sin teknikplattform. Bolaget finns 
nu i över 18 länder och med etableringserfaren-
het i bagaget är tillväxtpotentialen enorm. 2019 
ökade aktiekursen med cirka 40 procent och sedan 
introduktionen 2015 med över 450 procent. Med 
entreprenörsanda, en väl fungerande och expansiv 
affärsmodell samt kompletterande förvärv är 
Storytel en av fondens favoriter. Att hitta framtida 
vinnare, så kallad stockpicking, bygger på många 
bolagsbesök, ständig kunskapsjakt men framförallt 
nyfikenhet. Det krävs för att nå en hållbar över-
avkastning jämfört med index. 

 

Utsikter
Vi tror på en viss makroåterhämtning 2020 där 
världsekonomin fortsätter att växa med hjälp av 
nollräntan samt att Trump vill ha ett bra bör-
sklimat inför höstens presidentval. Med en ny 
teknisk digital generation, kan den ökade globala 
produktiviteten fortsätta driva börsen. Ett hinder 
utöver geopolitisk oro, är att företagen avvaktar 
med investeringar på grund av ovissa tullavtal vilket 
påverkar konsumtionen och tjänstesektorn. Vi är i 
grunden positiva till börsen i en lågräntemiljö och 
strategin är att fortsätta utnyttja marknadsvolati-
litet och negativa kursrörelser, kanske framförallt i 
konjunkturberoende bolag.

ANGELICA HANSON
har förvaltat fonden 

sedan april 2006

0,4%

42,2%

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

Företag Vikt
Kursutveckling  
fr 181231, SEK  

Fabege 3,5% 31,8%

Trelleborg 3,3% 21,0%

Nibe 3,2% 78,6%

Beijer Ref 3,0% 88,4%

Castellum 2,9% 34,7%

FAKTA

Fondnummer premiepension 269 357

Avgift i premiepension 0,18%

Förvaltningsavgift 0,40%

Norman-belopp 3 558 kr

Insättnings-/uttagsavgift 0%

FONDRATING

Morningstar Rating 3

Morningstar Hållbarhetsbetyg 3

Rating per 2019-12-31 och betyg per 2019-11-30 
från oberoende fondutvärderingsföretag  
(skala 1–5)

PLACERINGSINRIKTNING

Aktiefond Småbolag placerar merparten av 
kapitalet i svenska aktier, men kan även 
placera upp till 25 procent på övriga nordiska 
börser. Fonden investerar i mindre och medel-
stora företag. Fonden är inte branschinriktad, 
utan strävar efter att balansera placeringarna 
mellan olika typer av företag för att få en god 
riskspridning.

Aktiefond Småbolag

Råvaror 6,5%
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Hållbarhetsinformation AMF Aktiefond Småbolag

   Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS  
I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN 

   Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan  
på miljö och klimat). 

   Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättig heter, 
arbets tagarrättigheter och lika behandling). 

   Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktie ägares 
rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 
befattningshavare och motverkande av  
korruption).

  Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET 
  Fonden väljer in 

  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade 
kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala 
och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete 
med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i 
fonden. Detta alternativ avser även fonder som 
väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelate-
rat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social 
hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i 
projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- 
eller miljönytta.  

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska 
bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får 
effekt men behöver inte vara avgörande för vilka 
bolag som väljs in i fonden. Detta alternativ avser 
fonder som uttalat och systematiskt integrerar 
hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och in-
vesteringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryck-
ligen en del av investeringsprocessen, analyseras 
kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. 

  Annan metod som fonden tillämpar för att 
välja in.

  Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster
Under denna rubrik kan även en fond som inte be-
aktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och 
tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens 
placeringsinriktning. 

  Klusterbomber, personminor 
  Kemiska och biologiska vapen 
  Kärnvapen
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar 

inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördra-
get kring kärnvapen.

  Övrigt 
Fondbolagets kommentar: Vid alla investe-

ringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i 
investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt 
undvika investeringar i bolag där utvinning av 
förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets 
omsättning.

En ny investering är Climeon som regeringen 
nämnde i sin nya exportstrategi för att ”främja 
svenska klimatsmarta lösningar och hjälpa 
företagen även internationellt”. Bolaget gör el av 
vatten dels genom spillvärme, dels via geotermisk 
värmekraft från jordens kärna. Japan är en särskilt 
intressant marknad med höga elpriser och behov av 
lokalt producerad förnybar energi. Så kallad ”heat 
power” är en billig och förnybar energikälla med 
potential att ersätta en stor andel av energin från 
kol, kärnkraft, olja och gas.

Nyligen gick Jan Svensson, tidigare vd i Latour in 
i styrelsen. Fonden Breakthrough Energy Ventures, 
BEV, ledd av Microsoft-grundaren Bill Gates har en 
miljard dollar att investera i klimatvänliga tekniker. 
De är delägare i Baseload Capital, grundat av Cli-
meon med syfte att underlätta projektfinansiering. 

Fonden har valt bort:
Småbolagsfonden har under året inte haft några 
investeringar i verksamheter med koppling till 
tobak och pornografi. Fonden äger inte heller några 
investeringar i olja och har fortsatt avstått ifrån 
att investera i Lundin Petroleum mot bakgrund av 
misstankarna gällande folkrättsbrott i Sudan.

Fonden har påverkat:
Ett flertal av Småbolagsfondens innehav befinner 
sig i stark tillväxt- och utvecklingsfas och har inte 
alla rutiner och funktioner på plats. I dessa fall är 
det viktigt att ledningen har en genomtänkt strategi, 
en hög ambitionsnivå och en plan för hållbarhetsar-
betet. Förvaltaren följer upp detta genom egen och 
extern analys, och i dialog med bolaget. Förvaltaren 
utvärderar också bolagens arbete med utveckling 
av miljövänliga tekniker och effektivt nyttjande av 
insatsvaror (varor som används och förbrukas i till-
verkning av andra varor). Ambitionen är att förmå 
bolaget att lägga fokus på klimatsmarta lösningar 
som gör skillnad. Även i regelbundna möten med 
andra bolag i fonden förs löpande diskussioner om 
hur hållbarhetsarbetet kan fortsätta utvecklas och 
förbättras. 

AMF Fonder är, genom Småbolagsfonden, repre-
senterat i tre valberedningar och är där delaktig 
i att lyfta hållbarhetsfrågor på agendan. Arbetet 
kan bland annat handla om att stärka mångfalden 
i styrelse och ledning samt vara bollplank inom 
andra viktiga frågeställningar. Ambitionen är att 
se till att styrelse och ledningsgrupper har relevant 
kunskap inom hållbarhet. Under 2019 deltog AMF 
Fonder i 28 valberedningar och röstade på 51 
bolagsstämmor. 

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHETSARBETET
Arbetet med hållbarhetsfrågor har under 2019 
fortsatt att integreras i förvaltningen av Småbolags-
fonden. Fonden har arbetat medvetet med att välja 
in bolag som rankas högt gällande sitt arbete inom 
miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Fonden 
använder sig av analyser från MSCI och analysfö-
retaget Sustainalytics som integreras som en viktig 
del i investeringsbesluten. 

Fonden har valt in:
Genom ansvarsfulla och hållbara investeringsbeslut 
styrs inriktningen mot bolag som investerar i fram-
tidens smarta lösningar vad gäller bolagsstyrning 
och miljöfrågor, samt inom samhällsansvar. Bolag 
som ligger i framkant, har bäst förutsättningar 
att utvecklas väl både företagsekonomiskt och på 
börsen. 

Fonden har sedan länge aktier i Sweco som 
erbjuder teknisk vägledning för hållbara byggnader, 
effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent 
vatten. Med över 16 000 konsulter i Europa kan 
Sweco erbjuda kunder rätt kompetens. Att kombi-
nera medarbetarnas kunskaper till helhetslösningar 
gör bolaget till en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt 
fortsätter Sweco att förvärva bolag med ny teknisk 
kompetens. Under 2019 stärkte Sweco sin position 
som ledande inom järnvägsdesign genom förvärvet 
av finska NRC Groups verksamhet inom tekniska 
konsulttjänster för järnvägsinfrastruktur. Företaget 
har nu över 2 000 experter inom järnvägsteknik. Vi 
ser positivt på affären då resor med tåg är energief-
fektiva och ger låga utsläpp, särskilt om tågen drivs 
av förnybar el.

Internationella normer 
Internationella normer avser internationella 
konventioner, lagar och överenskommelser såsom 
FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multi nationella företag som rör frågor om miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

  Fonden investerar inte i bolag som kränker in-
ternationella normer. Bedömningen görs antingen 
av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

Fondbolagets kommentar: Om det konstateras 
att ett bolag har agerat i strid med internationella 
normer, utreds frågan. Därefter avyttras innehavet 
på ett ansvarsfullt sätt. 

Övrigt
  Övrigt 
Fondbolagets kommentar: Två gånger om året 

låter vi en oberoende aktör kontrollera att de före-
tag som vi investerar i följer internationella normer 
som t.ex. Global Compacts principer. Vi investerar 
inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller 
distribution av kontroversiella vapen. 

  Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påver-
ka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

  Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar: Vi sitter i val-

beredningar och tar upp frågor med företagsled-
ningar kontinuerligt.

  Bolagspåverkan i samarbete med andra 
investerare

Fondbolagets kommentar: Vi samarbetar med 
andra investerare för att driva hållbarhetsfrågor, 
bland annat UN PRI.

  Röstar på bolagsstämmor
  Deltar i valberedningar för att påverka styrel-

sens sammansättning
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Edgeware Tjänster 853 580 4 780 0,05%

Elekta B Hälsovård 2 021 022 249 293 2,54%

Engelska skolan i Sverige 
Holding Konsumentvaror 310 829 20 826 0,21%

Episurf Medical  
Teckningsoption 231123 6) Hälsovård 43 127 12 0,00%

EQT Finans 777 702 84 692 0,86%

Fabege Fastigheter 2 200 000 342 540 3,49%

Fastighets AB Balder B Fastigheter 356 355 154 373 1,57%

Getinge B Hälsovård 1 366 293 237 735 2,42%

Hansa Biopharma Hälsovård 332 950 27 918 0,28%

Hexatronic Scandinavia Hårdvara & IT-utrustning 1 151 279 69 883 0,71%

HMS Networks Hårdvara & IT-utrustning 940 503 162 519 1,66%

Holmen B Råvaror 895 713 255 457 2,61%

Hufvudstaden A Fastigheter 1 100 000 203 610 2,08%

Humana Tjänster 65 937 4 016 0,04%

Husqvarna B Konsumentvaror 2 708 199 203 169 2,07%

Indutrade Industri 764 533 256 271 2,61%

Infant Bacterial Therpeutic B Hälsovård 501 585 71 727 0,73%

Instal Intressenter Industri 821 487 111 065 1,13%

Intrum Tjänster 338 940 94 700 0,97%

Invisio Communication Hårdvara & IT-utrustning 769 545 78 340 0,80%

JM Tjänster 586 240 162 623 1,66%

Lifco Industri 308 265 176 328 1,80%

Lyko 6) Konsumentvaror 600 000 54 000 0,55%

Medicover B Hälsovård 1 527 000 165 832 1,69%

Mips Konsumentvaror 605 149 120 062 1,22%

Modern Times Group B Konsumentvaror 1 050 000 117 233 1,20%

NCAB Group Hårdvara & IT-utrustning 633 714 98 859 1,01%

Nepa 6) Mjukvaror & IT-tjänster 343 843 7 565 0,08%

Nibe B Industri 1 960 463 318 379 3,25%

Oncopeptides Hälsovård 1 070 452 135 840 1,39%

Pandox B Fastigheter 1 000 000 212 000 2,16%

Peab B Industri 2 829 022 265 221 2,71%

Recipharm B Hälsovård 816 634 121 678 1,24%

SCA B Råvaror 1 658 250 157 534 1,61%

Sectra Hälsovård 286 000 111 826 1,14%

Securitas B Tjänster 1 545 000 249 440 2,54%

Sinch Hårdvara & IT-utrustning 633 577 181 520 1,85%

Sivers IMA Holding 6) Hårdvara & IT-utrustning 3 991 066 31 529 0,32%

Sportamore Konsumentvaror 206 783 9 119 0,09%

SSAB B Råvaror 2 058 426 62 823 0,64%

Storytel 6) Konsumentvaror 751 538 107 620 1,10%

Sweco B Industri 697 493 251 934 2,57%

SwedenCare 6) Konsumentvaror 755 000 69 913 0,71%

Thule Group Konsumentvaror 952 952 205 838 2,10%

Transtema 6) Mjukvaror & IT-tjänster 611 271 3 851 0,04%

Trelleborg B Industri 1 935 772 326 274 3,33%

Troax Industri 992 594 119 905 1,22%

Wallenstam B Fastigheter 1 630 000 184 516 1,88%

Verisec 6) Hårdvara & IT-utrustning 196 021 18 622 0,19%

Wihlborgs Fastigheter Fastigheter 950 000 163 875 1,67%

Xact Omx 30 1) Oklassificerad 633 000 140 526 1,43%

XmReality 6) Mjukvaror & IT-tjänster 1 243 411 3 668 0,04%

ZetaDisplay Tjänster 1 176 227 27 994 0,29%

Summa Sverige 9 722 648 99,18%

AMF Aktiefond Småbolag org. nr. 515601-9878
Nyckeltal

Risk och avkastning 191231 181231 171231 161231 151231

Totalrisk, % 13,93 12,57 13,00 17,26 15,49

Totalrisk, jämförelseindex, % 12,54 11,42 12,87 16,77 14,78

Aktiv risk, % 2,61 2,49 1,92 2,05 2,61

Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 17,72 3,34 11,30 23,17 22,63

Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % 18,17 12,67 20,85 21,19 15,11

Omsättningshastighet 0,42 0,17 0,16 0,24 0,24

Active share, % 51,5 35,2 33,0 28,8 40,2

Kostnader 191231 181231 171231 161231 151231

Förvaltningskostnad, % 0,40 0,55 0,60 0,60 0,60

Årlig avgift, % 1) 0,40 0,55 0,60 0,61 0,61

Försäljnings- och inlösenavgift, % 0 0 0 0 0

Transaktionskostnader, TSEK 1) 3 961 1 456 1 084 1 059 1 118

Analyskostnader, TSEK 1) 0 0 260 392 582

Transaktionskostnader, % 0,06 0,05 0,04 0,04 0,06

Din kostnad per år 3)

Förvaltningskostnad: 191231 181231 171231 161231 151231

vid en engångsinsättning av 10 000 kr 49,65 57,86 65,58 61,87 72,35

vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,89 3,67 4,03 4,20 4,24

1)  Transaktionskostnader beräknas på rullande tolvmånadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden  
när de uppstår och är inte kända i förväg. Analyskostnader betalas sedan 2018 av fondbolaget.

2)   Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum.  
Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

Största nettoköp Bransch Antal TSEK

Securitas B Konsumtion, sällanköp 1 080 000 181 027

Peab B Industri 1 999 457 164 233

Fabege Finans 1 153 600 162 934

Trelleborg B Industri 940 198 148 302

Indutrade Industri 385 000 117 361

Största nettoförsäljningar

SAAB B Industri 543 366 –171 696

Hexpol B Industri 1 548 760 –133 952

Fastighets AB Balder B Finans 385 000 –126 966

Ahlsell Industri 1 786 000 –98 230

SCA B Basmaterial 891 750 –91 459

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet till att använda derivat, aktieindexterminer. Den riskbedöm-
ningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagande-
metoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande 
tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent 
uppgår till noll.

Fondinnehav 2019-12-31

Finansiella instrument 
Aktier och aktierelaterade  
instrument Bransch Antal

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten

Sverige

AAK Konsumentvaror 913 605 162 622 1,66%

Addnode B Mjukvaror & IT-tjänster 568 400 101 459 1,03%

Arjo Hälsovård 3 276 333 147 632 1,51%

Avanza Finans 1 483 829 145 118 1,48%

Axfood Konsumentvaror 1 171 600 244 161 2,49%

Beijer Ref Industri 1 072 655 294 766 3,01%

BillerudKorsnäs Råvaror 1 358 397 150 307 1,53%

BioGaia B Hälsovård 269 899 114 572 1,17%

Bravida Holding Industri 1 785 000 162 346 1,66%

BTS Group B Mjukvaror & IT-tjänster 364 007 86 634 0,88%

Bure Industri 1 201 426 254 702 2,60%

Castellum Fastigheter 1 300 123 286 027 2,92%

CellaVision Hälsovård 234 185 74 822 0,76%

Climeon 6) Tjänster 559 067 38 240 0,39%

Concentric Industri 687 497 109 312 1,12%

Dedicare B Tjänster 834 679 34 138 0,35%

Dometic Group Konsumentvaror 1 707 124 161 016 1,64%

Dustin Konsumentvaror 1 835 007 137 901 1,41%

Fondinnehav 2019-12-31

Finansiella instrument 
Aktier och aktierelaterade  
instrument Bransch Antal

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten

Summa aktier och aktierelaterade instrument 9 722 648 99,18%

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 9 722 648 99,18%

Likvida medel 139 072 1,42%

Övriga tillgångar och skulder, netto –58 197 –0,59%

Fondförmögenhet 9 803 523 100,00%
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Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper  
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES 9 247 102 94,32%
1)  Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på  
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 140 526 1,43%
2)  Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden  
handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten
3)  Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel 
vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten
4)  Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES
5)  Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli 
föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som  
är reglerad och öppen för allmänheten
6)  Övriga finansiella instrument 335 021 3,42%

Balansräkning, TSEK
Tillgångar 191231 181231

Överlåtbara värdepapper 9 582 122 6 670 980

Fondandelar 140 526 0

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 9 722 648 6 670 980

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 9 722 648 6 670 980

Bankmedel och övriga likvida medel 139 072 66 911

Övriga tillgångar 10 119 217

Summa tillgångar 9 871 839 6 738 108

Skulder

Övriga skulder –68 316 –14 852

Summa skulder –68 316 –14 852

Fondförmögenhet 9 803 523 6 723 256

Resultaträkning, TSEK
Intäkter och värdeförändring 191231 181231

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 2 713 169 –291 862

Värdeförändring på fondandelar 7 642 –145

Utdelningar 161 106 146 098

Valutavinster och -förluster netto 241 9

Summa intäkter och värdeförändring 2 882 158 –145 900

Kostnader

Förvaltningskostnader –33 336 –40 515

Räntekostnader –269 –296

Övriga kostnader 1) –3 966 –1 462

Summa kostnader –37 572 –42 272
1) Består av courtage och övriga transaktionskostnader.

Årets resultat 2 844 587 –188 172

Fondförmögenhetens utveckling 191231 181231

Fondförmögenhet vid årets början 6 723 256 7 358 643

Andelsutgivning 1 060 724 600 151

Andelsinlösen –825 044 –1 047 366

Resultat enligt resultaträkning 2 844 587 –188 172

Fondförmögenheten vid periodens slut 9 803 523 6 723 256

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av 
kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Redovisningsprinciper för fonden
Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finans-
inspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och 
kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar 
affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas 
till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper 
har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor 
utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fast-
ställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Ersättningar
Fondförvaltarnas program för rörlig ersättning är borttaget sedan januari 2018, men uppskjuten tidigare intjänad 
ersättning kan komma att utbetalas under de kommande tre åren. Inga andra kategorier av anställda erhåller rörlig 
ersättning. Ersättningar grundar sig på objektiva och transparenta kriterier, och bestäms i enlighet med tillämpliga 
regelverk och den av styrelsen antagna Ersättningspolicyn. Information om Ersättningspolicyn finns på AMF Fonder 
AB:s hemsida och kan fås på begäran.

Hänvisningar:
Kategorier

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten



AMF Fonder Årsberättelse 2019 AKTIEFOND SMÅBOLAG sid 31

Rapport om årsberättelse 
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i fondbolaget AMF 
Fonder AB (fondbolaget), organisationsnummer 
556549-2922, utfört en revision av årsberättelsen 
för värdepappersfonden AMF Aktiefond Småbolag 
för år 2019 med undantag för hållbarhetsinforma-
tionen på sidan 28 (”hållbarhetsinformationen”). 
Värdepappersfondens årsberättelse ingår på 
sidorna 27–30 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen 
upprättats i enlighet med lagen om värdepappers-
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av värdepappersfonden 
AMF Aktiefond Småbolags finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lagen om värdepappers-
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte 
hållbarhetsinformationen på sidan 28.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsbe-
rättelsen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepap-
persfonder. Fondbolaget ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsberättelsen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe-
ter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsberättelsen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fond-
bolagets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-

principer som används och rimligheten i fondbola-
gets uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• utvärderar vi den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, 
däribland upplysningarna, och om årsberättelsen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsinformationen
Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbar-
hetsinformationen på sidan 28 och för att den är 
upprättad i enlighet med lagen om värdepappers-
fonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för 
fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av 
FARs uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsinformationen 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund 
för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i års-
berättelsen.

Stockholm den 11 februari 2020

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor

Stockholm den 11 februari 2020

Camilla Larsson, styrelsens ordförande

Anders Oscarsson Anders Thorstensson Cecilia Ardström

Johan Held Per Bardh Jonas Eliasson, verkställande direktör

Revisionsberättelse
Till andelsägarna i  
AMF Aktiefond Småbolag  
(org.nr. 515601-9878)




