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Räntefond Kort
PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltad ränte-
fond  som placerar i räntebärande 
värdepapper och penningmarknads-
instrument huvudsakligen utgivna av 
stat, bostads institut eller kreditvärdiga 
företag samt på konto i kreditinstitut. 
Fonden får ha en genomsnittlig ränte-
bindningstid upp till ett år. Fonden tar 
hänsyn till hållbarhetskriterier.

FAKTA

Fondnummer premiepension 305 185

Avgift i premiepension 0,10% 

Förvaltningsavgift 0,10%

Norman-belopp 689 kr

Insättnings-/uttagsavgift 0%

FONDRATING

Morningstar Rating* n/a

Morningstar Hållbarhetsbetyg** n/a

* Rating sätts ej avseende kategorin korta 
räntefonder. ** Hållbarhetsbetyg sätts endast på 
fonder om mer än 67 procent av fondens innehav 
täcks av utvärderingsföretagets analyser. 

AVKASTNING PERIODEN ÅRLIG AVGIFT
JOHAN MOESCHLIN

har förvaltat fonden 
sedan december 20130,3% 0,1%
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Fonden är registrerad  
i SWESIF Hållbarhetsprofil

Fondens utveckling
Fondens avkastning uppgick under perioden till 
0,3 (–0,3) procent, medan fondens jämförelseindex 
avkastade –0,2 (–0,5) procent. Fondens samlade 
förmögenhet ökade med 1 138,6 MSEK till 5 582,1 
MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 1 120,0 
MSEK.

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning 
som överstiger den riskfria räntan på medellång 
sikt. Placeringarna baseras på de ekonomiska och 
finansiella bedömningar som förvaltaren gör av 
ränteutvecklingen och av låntagarna på räntemark
naden, inom ramen för fondens riskbegränsningar. 

Fonden har haft en längre duration och en över
vikt av bostadsobligationer och kommunobliga
tioner i förhållande till jämförelseindex. Löptiden 
ökade under perioden. Fonden innehåller obligatio
ner med kreditbetyget AAA vilka har hög likviditet 
och mycket hög kreditvärdighet. Fonden har en 
fortsatt stor andel instrument med rörlig ränta, 
FRN (Floating Rate Notes). Dessa kompenserar 
investerarna löpande om marknadsräntorna ligger 
still eller stiger.

Marknadens utveckling 
 Året inleddes positivt men då virusspridningen 
tog fart i Europa föll de korta marknadsräntorna 
kraftigt. Kombinationen av samhällets och indivi
ders åtgärder för att minska virusspridningen fick 
BNPprognoserna att falla kraftigt. Räntefallet blev 
markant efter sommaren då virusspridningen fick 
ny fart och restriktionerna skärptes ytterligare även 
i Sverige.

I takt med att staten och Riksbanken införde 
stödåtgärder steg räntorna återigen snabbt, dock 
inte till samma nivåer som före virusutbrottet. 
BNPutvecklingen i Sverige var inte lika svag 
som i omvärlden tack vare att vi inte stängde ner 
samhället i samma utsträckning. Marknadens 
förväntningar om att Riksbanken skulle sänka 
räntan infriades inte. Inflationen låg under hela året 
på en lägre nivå än väntat, på grund av coronapan
demin som påverkade många sektorer, men även på 
grund av låga energipriser i samband med den milda 
vintern. Hoppet om en vaccinlösning på pandemin 
har prisats in i tillgångar med högre risk och avkast
ningspotential. 

En del av Riksbankens stödåtgärder skedde i 
form av köp av kommun och bostadsobligationer. 

Marknaden för bostadsobligationer är en mer likvid 
och relativt sett säkrare marknad och Riksbanken 
köpte bostadsobligationer i tidigt skede vilket ledde 
till att ränteskillnaden inte ökade lika mycket som 
för företagsobligationer. Bostadspriserna, liksom 
fastighetspriserna, stod emot utvecklingen väl och 
var stabila under perioden. 

Utsikter
Riksbanken kommer att bedriva en expansiv pen
ningpolitik och har för avsikt att bibehålla räntan på 
nuvarande nivå så långt deras prognoser sträcker 
sig. Vi ser dock en viss risk för ökad inflation, med 
åtföljande högre räntor, i takt med att företag och 
branscher återhämtar sig och det finns ett uppdämt 
behov av konsumtion och upplevelser bland kon
sumenter. 

Fonden bibehåller positioneringen med en längre 
duration och en fortsatt övervikt i bostads och 
kommunobligationer. Som en försäkran mot högre 
räntor är en del av fondens tillgångar investerade i 
FRN:s.
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Vi jämför fondens utveckling med 
Handelsbanken Markets Sweden 
All Treasury Bills. Det är ett av 
de marknadsledande indexen 
och innehåller svenska statens 
alla utestående statsskuldväx-
lar. Fondens jämförelseindex 
återspeglar den marknad fonden 
investerar på.

Exponeringar i Räntefond Kort 31 december 2020

Bostäder 72,3%

Stat/Kommun 26,2%

Likvida medel m m 1,5%

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2019. Fondens 
väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

UTVECKLING 31 DECEMBER 2011–31 DECEMBER 2020

Fondens utveckling 201231 191231 181231 171231 161231 151231 141231 131231 121231 111231

Fondförmögenhet, TSEK 5 582 147 4 443 559 5 252 188 4 833 983 5 384 647 6 380 550 6 815 447 5 260 396 5 622 915 5 249 101

Antal utestående andelar 50 044 714 39 944 252 47 076 053 43 126 611 47 877 127 56 772 018 60 413 331 47 371 880 51 708 958 48 798 755

Andelsvärde, kr 111,54 111,24 111,57 112,09 112,47 112,39 112,81 111,04 108,74 107,57

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – 2,56 0,98

Totalavkastning, fond 0,27% –0,30% –0,46% –0,34% 0,07% –0,37% 1,59% 2,12% 3,51% 2,59%

Totalavkastning, jämförelseindex –0,17% –0,53% –0,81% –0,77% –0,66% –0,27% 0,46% 0,89% 1,23% 1,61%

Fonden startade 2004-05-17 med andelskurs 100 kr.
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Hållbarhetsinformation AMF Räntefond Kort

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHETSARBETET
Fonden har arbetat medvetet med att välja innehav 
som rankas högt gällande sitt arbete inom miljö, 
sociala frågor och bolagsstyrning. Varje investering 
ska ha en godkänd kreditrating (investment grade), 
alternativt en intern rating som är godkänd av vd 
om extern rating saknas. Fonden använder sig 
även av analyser från MSCI och analysföretaget 
Sustainalytics som integreras som en viktig del i 
investeringsbesluten.

Fonden har valt in:
Fondens medel placeras huvudsakligen i värdepap
per och penningsmarknadsinstrument utgivna av 
kommuner eller mellanstatliga organ (statsskulds
växlar), samt säkerställda bostadsobligationer. 
Fonden är stabilt positionerad ur ett hållbarhets
perspektiv. 

Under året har Räntefond Kort investerat i 
en obligation utgiven i SEK av den afrikanska 
utvecklingsbanken, African Development Bank. 
Obligationen syftar till att möjliggöra olika insatser 
för att stödja de afrikanska ekonomierna och lindra 
coronapandemins påverkan på samhället. 

Fonden har valt bort: 
Fonden har under 2020 inte haft några investe
ringar i verksamheter som är inblandade i tillverk
ning eller distribution av så kallade kontroversiella 
vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, 
biologiska vapen och kärnvapen). Fonden har inte 
heller investerat i bolag där mer än 10 procent av 
omsättningen kommer från utvinning av kol. I 
juni 2020 beslutade AMF Fonder att sänka denna 
begränsning till 5 procent av omsättningen. Vidare 
beslutade AMF Fonder att uttalat exkludera 
innehav i bolag som producerar eller distribuerar 
tobak eller pornografi samt bolag vars kärnverk
samhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet 
(hasardspel). 

Fonden har även valt att inte investera i Danske 
Bank mot bakgrund av misstankarna kopplat till 
penningtvätt i Baltikum. Fonden är även försiktig 
med att öka innehaven i andra banker som bedöms 
ha en större exponering till denna risk.

   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 för
valtarens val av bolag. Fonden har specifika och 
uttalade kriterier för att välja in räntebärande 
värdepapper utgivna av 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 räntebärande värdepapper 
utgivna av 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 angivna 
produkten eller tjänsten. 

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

  Klusterbomber, personminor 
  Kemiska och biologiska vapen 
  Kärnvapen
  Tobak
  Kommersiell spelverksamhet 
Fondbolagets kommentar: Avser hasardspel

  Pornografi
  Kol

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 inte vidtar 
åtgärder för att komma till rätta med identifierade 
problem eller där fonden bedömer att bolagen inte 
kommer att komma tillrätta med problemen under 
en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det 
enskilda fallet 

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 samarbete med andra 
investerare

Fondbolagets kommentar: Vi samarbetar med 
andra investerare för att driva hållbarhetsfrågor, 
bland annat UN PRI.
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Säkerställda obligationer Uttrycks i tusental per valutaenhet

Landshypotek Bank 0.77% 221014 227 000 230 051 4,12%

Landshypotek Bank FRN 20240814 90 000 93 011 1,67%

Länsförsäkringar Bank 2.25% 220921 515 270 000 280 784 5,03%

Nordea Hypotek 1.25% 210519 5532 525 000 527 651 9,45%

Nykredit Realkredit FRN 20221001 480 000 486 024 8,71%

Nykredit Realkredit FRN 20240401 392 000 400 667 7,18%

Realkredit Danmark FRN 20231001 235 000 238 744 4,28%

Skandiabanken FRN 20230315 450 000 458 964 8,22%

Skandiabanken FRN 20240924 450 000 461 138 8,26%

Stadshypotek 1.5% 211215 1585k 295 000 299 475 5,36%

Stadshypotek 4.5% 220921 1586 100 000 107 858 1,93%

Swedbank Hypotek 1% 220615 191 435 000 441 834 7,92%

Summa säkerställda obligationer 3 949 000 4 026 201 72,13%

Övriga emittenter 

African Development Bank 0.243% 230414 300 000 301 059 5,39%

Kommuninvest 0.25% 220601 600 000 603 348 10,81%

Kommuninvest 1%  210915 550 000 554 389 9,93%

Summa övriga emittenter 1 450 000 1 458 796 26,13%

Summa obligationer och ränterelaterade instrument 5 484 997 98,26%

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 5 484 997 98,26%

Likvida medel 91 963 1,65%

Övriga tillgångar och skulder, netto 5 187 0,09%

Fondförmögenhet 5 582 147 100,00%

Fondinnehav 2020-12-31

Finansiella instrument  
Obligationer och ränterelaterade instrument

Nominellt 
belopp

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten

AMF Räntefond Kort org. nr. 515601-9860
Nyckeltal

Risk och avkastning 201231 191231 181231 171231 161231

Totalrisk, % 0,24 0,12 0,11 0,13 0,27

Totalrisk, jämförelseindex, % 0,06 0,05 0,03 0,04 0,09

Aktiv risk, % 0,22 0,11 0,10 0,10 0,27

Duration, dagar 311 246 264 150 237

Spreadexponering, % 0,65 – – – –

Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % –0,01 –0,38 –0,40 –0,13 –0,15

Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % –0,15 –0,28 0,10 0,61 1,37

Omsättningshastighet 0,76 0,67 0,68 0,66 0,80

Hävstång, max, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hävstång, min, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hävstång, medel, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 201231 191231 181231 171231 161231

Förvaltningskostnad, % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Årlig avgift, % 1) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Försäljnings- och inlösenavgift, % 0 0 0 0 0

Transaktionskostnader, TSEK 1) 0 0 0 0 0

Transaktionskostnader, % 0 0 0 0 0

Din kostnad per år 2)

Förvaltningskostnad: 201231 191231 181231 171231 161231

vid en engångsinsättning av 10 000 kr 10,01 9,99 9,98 9,98 10,01

vid ett månadssparande av 100 kr/mån 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

1)  Transaktionskostnader beräknas på rullande tolvmånadersbasis. 
2)   Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum.  

Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har inte skett under perioden.
Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den
så kallade åtagandemetoden. 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.

Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper  
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES 5 484 997 98,26%
1)  Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på  
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
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

Hänvisningar:
Kategorier

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten

Företagsgrupp % av fondförmögenhet

Forenet Kredit 15,88%

Kommuninvest 20,74%

Landshypotek 5,79%

Livförsäkringsbolaget Skandia 16,48%

Svenska Handelsbanken 7,30%
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Balansräkning, TSEK
Tillgångar 201231 191231

Överlåtbara värdepapper 5 484 997 4 340 818

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 5 484 997 4 340 818

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 5 484 997 4 340 818

Bankmedel och övriga likvida medel 91 963 67 981

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 078 32 703

Övriga tillgångar 0 211 335

Summa tillgångar 5 592 038 4 652 837

Skulder

Övriga skulder –9 891 –209 279

Summa skulder –9 891 –209 279

Fondförmögenhet 5 582 147 4 443 558

Resultaträkning, TSEK
Intäkter och värdeförändring 201231 191231

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper –46 129 –104 847

Ränteintäkter 70 414 95 976

Summa intäkter och värdeförändring 24 285 –8 871

Kostnader

Förvaltningskostnader –5 578 –4 800

Räntekostnader –161 –234

Summa kostnader –5 739 –5 034

Årets resultat 18 546 –13 905

Fondförmögenhetens utveckling 201231 191231

Fondförmögenhet vid årets början 4 443 558 5 252 188

Andelsutgivning 4 966 656 1 673 688

Andelsinlösen –3 846 613 –2 468 413

Resultat enligt resultaträkning 18 546 –13 905

Fondförmögenheten vid periodens slut 5 582 147 4 443 558

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.
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Rapport om årsberättelse 
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i fondbolaget AMF 
Fonder AB (fondbolaget), organisationsnummer 
5565492922, utfört en revision av årsberättelsen 
för värdepappersfonden AMF Räntefond Kort för år 
2020 med undantag för hållbarhetsinformationen 
på sidan 62 (”hållbarhetsinformationen”). Värde
pappersfondens årsberättelse ingår på sidorna 
61–64 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 Räntefond Korts finansiella ställning per den 
31 december 2020 och av dess finansiella resultat 
för året enligt lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepap
persfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbar
hetsinformationen på sidan 62.

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 62 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 2021

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
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