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Arsberdttelse fbr 2O2O

Styrelsen och verkstellande direktoren f6r Sivers Urban Fonder AB f8r harmed avge Srsberdttelse f<ir
den alternativa investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-3516, for verksamhets8ret 1 januari - 31
december 2020.
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Fo rva ltn i n g sberdtte I se

Calgus ar en svensk specialfond som investerar i svenska borsnoterade bolag. Fonden startades den

1 januari 2OlO.2O2O var fondens elfte verksamhets8r. Urvalet gors med stod av fondbolagets egna
analyser. MSlsattningen ar att ge andelsdgarna en avkastning p3 10 o/o per 3r i genomsnitt under en

treSrsperiod. Under de senaste tre Sren har avkastningen varil 26,2 procent eller 8,8 procent per 5r.

Sedan start har den varit 208 procent.

Marknaden

Under 2020 steg borsen 15 procent inklusive utdelningar. Aret dominerades av covid-19 pandemin
som fick borsen att falla med ca 30 procent under februari och mars. Tack vara stora finanspolitiska
stimulanser i de flesta lander och tack var rekordsnabb vaccinframtagn ing Sterhiimtade sig
marknaderna frSn botten i mars. Forhoppningar om kraftigt battre vinster 2021 och 2022 parat med
fortsatt lSga rentor drev kurserna vidare. Under st6rre delen av Sret hade tech- och spelaktier en
kraftig outperformance mot marknaden. Aktier som de amerikanska bolagen Apple, Facebook
Google, Tesla och her hemma Sinch samt flera spelbolag som Evolution Gaming och Embracer.
Riksbankens styrr6nta lamnade vid slutet av Sret minus-omr8det och hojdes till noll fr8n minus
0,25. Riksbanken har under Sret f8tt hSrd kritik for den svaga kronkursen. Berattigad anser vi. Forra
Srets vinnare fastigheter blev Sret fdrlorare med minus 5 procent.

Portfoljen steg med 12 procent (f.3. plus 25) procent. BAsta aktier blev Medicover och VNV global
med 53 och 73 procents uppgSng, knappt slaget av av Bergman & Beving med 74 procent. Samsta
aktie blev Intrum som tyngdes av covid -relaterade nedstangningar i Sydeuropa. Intrum fdll frln 279
till 215 och var nere i 98 kr som lagst den 23 mars.

Avkastning

Sa mmanfattningsvis s3 blev helSret 2020 till slut ett bra 3r for v3r fond med en avkastning pA 12
procent och vArt jemfdrelseindex SIXX RX 75 procent/3 m8n SSVX 25 procent uppgick till 11,7
procent. De senaste tre Sren ligger vi pE 8,8 procent per 3r och de senast fem Sren ar avkastningen
14,0 procent per 3r. Sedan sta rt 5r Srsavkastningen 10,9 procent, att jamfora med jamfdrelseindex
pE 9,75 procent sedan start.

Utsikter

Den inbromsning i v6rldsekonomin som blev foljden av covid-19 pandemin iir nu p3 viig att bytas
mot en expansion ndr fler blir vaccinerade och fler l6nder oppnar upp sina ekonomier. Vi bedomer
att hdsten 2021 och 2022 kommer att praglas av mycket stark tillvext och kraftigt stigande vinster.
VBr fond har varit positionerad for detta genom exponering mot industriaktier, som hittills 93tt
mycket bra.

Tecken finns inom vissa sektorer som tyder p3 viss <iverspekulation, dessa sektorer, som med
historiska jamfdrelser varderas mycket h6gt har de senaste mSnaderna g8tt svagare an ovriga
borsen. Detta kan vara en borjan p3 en st<irre korrigering som kan dra med sig ovriga borsen ner3t.
Det fdrefaller ocksS som om pandemin har 6kat allmenhetens intresse fdr aktier och det kan inte
uteslutas, att en del av detta intresse ar av kortsiktige natur, som vid simre bclrs kan komma att
resultera ieft markbart saljtryck.
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Exponering och risk

I genomsnitt har exponeringen varit 87 (85) procent, med en topp p3 fO: (fOO) procent i

september samt en botten den fjiirde april p3 fO (+g) procent. Bruttoexponeringen var som hogst
L72 (LOO) procent och legst 79 (48) procent. Poftfoljen har under Sret skyddats mot ytterligare
nedg8ng via sSlda OMX terminer, framf<irallt under mars och april. Risken matt istandardavvlkelsen
l3g pE ZS (11,4) procent under 2020. FrEn start 2010 tir v3r standardavvikelse 12,9 och benchmark
10,9 procent.

VaR (Value at Risk) iir den maximala forlust som portfoljen fdrventas drabbas av under en given
tidsperiod. Fondens VaR beraknas med en dags tidshorisont och med 95 procents konfidens. M8ttet
uttrycks i procent av fondfrirmogenheten.

Annorlunda uttryckt kan man sdga att om VAR ar t.ex. 0,7 o/o kan man 95 borsdagar av 100
forvanta sig att fondens vardeminskning pB f dag 6r maximalt 0,7 procent. Omvaint kan man
forventa sig att det kommer att komma fem borsdagar av 100 dE forlusten kommer att dverstiga
0,7 procent av fondens v5rde.

PE balansdagen uppgick value att risk till 2,70 (7,29) procent. Ldgsta value at risk var 0,81 (0,52)
procent och hogsta var 3,21 i oktober (2,03) procent. Genomsnittlig VAR uppgick ill 2,37 (L,4O)
procent.

Andring av nivA pA value-at-risk

Under hosten oversteg value-at-riskg rensen 3 procent vi n8gra tillfdllen. Detta skedde till foljd av
den kraftiga nedg8ngen i mars i sp8r av covid -19 pandemin. 6verdraget berodde allts8 inte pA att
fondens exponering var ovanligt hog utan pE extrema marknads-sva ng ningar. Overdraget
korrigerades genom att avyttra aktier som annars hade behSllits och bidragit till avkastningen. For
att iframtiden slippa oonskade forsaljningar i extrema nedgSngar, som dessutom spiir p3 siiljtrycket
p3 bdrsen, sA ansokte fonden om hcijning av Var till 4 procent. Finansinspektionen beviljade en
hojning till Var 4 procent den 17 mars 2021.

MAnad

Jan uari
Februari

Mars
April
Maj

Juni

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

VaR 95
H tigst
1,360/o

L,42o/o

L,690/o

2,88o/o

2,9Oo/o

3,02o/o

2,88o/o

2,860/o

3,140/o

3,21o/o

3,O2o/o

2,9lo/o

o/o

Legst
t,23o/o
L,060/o

0,81o/o

o,9lo/o
2,060/o

2,610/o

2,640/o

2,71o/o

2,74o/o

2,860/o

2,55o/o

2,680/o
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Aktiv risk

Ar
2010
20Lt
2012
2073
20L4
2015

5,90/o

L2,to/o
7 ,5o/o

8,lo/o

5,8o/o

8,40/o

6,3o/o

9,9o/o

8,2o/o

6,7o/o

lo,7o/o

Ar

20L6
2017
2018
2019
2020

Fiirvaltn i ngskostnader

Calgus edagger ersdttning for fdrvaltningen till Sivers Urban Fonder AB. Ersettningen till fondbolaget
bestSr av en fast ersattning pA 1 procent av fondens varde per 3r samt en prestationsbaserad
ersaftning pA 20 procent av fondens positiva avkastning. Den fasta ersdttningen har under Sret
uppgStt till 1 602 (1 472) tkr. och den prestationsbaserade har uppgStt till 5 047 (2 354) tkr.

Exempelanvestering

Exemplet nedan Ssk8dliggdr den totala forvaltn ingskostnaden i Calgus for en andelsagare som
tecknat andelar i fonden per den 1 januari 2O2O for 10 OOO kr och beh8llit sina andelar fram till den
31 december 2020.

Ftirvaltningsorganisation
Portfdljen har forvaltats av Carl Urban.

Tecknad investering per 2020-01-01

Fdrvaltningsarvoden

6vriga kostnader

Virdefdrendring inklusive kostnader

Verdefdrandring exklusive kostnader

Marknadsvdrde per 2O2O-L2-37

I % av netto-

10 000 kr investeringen

397 kr

58 kr

455 kr

3,970

o,58%

4,55%

12,O4%

16,59%

7 2O4 kt

1 659 kr

17 2O4 kt

Utdelning

I enlighet med fond bestammelsernas 135 lemnar fonden igen utdelning.
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Avkastning efter avgifter och referensranta

Bergman & Beving 12,02
Xano 10,18
SAAB 7,02
Medicover 7,OO
VNV Global 6,85

Jemf6relsetal*

FondfOrmiigenhet, tkr
l.ndelning per andel, kr

Antal utestAende andelar
Andelsvarde

Totalavkastning, %

Jemfdrelseindex 75%

srxRx 25% ssvxgo

Avkastninq
L2,04./"

Industrivaror och tjanster
Industrivaror och tjanster
Industrivaror och tjenster
Halsa och slukv8rd
Investmentbolag

ReferensrSnta
lngen

Fondens innehav

Fondens fem storsta aktieinnehav per den 31 december 2020 utgjorde 43,O7 (42,4) procent av
fondens totala formogenhet. De fem stdrsta aktieinnehaven var:

o/o

o/o

o/o

o/o

o/o

Hela fondens innehav avseende Overletbara vardepapper och ovriga finansiella instrument ar
upptagna pe handel p3 en reglerad marknad eller handelsplattform isverige.

2020 2079 2018 2077 2076 2075 2074 2013 2072 2071

787 562

0

@2834
29t,n
72,U

163 160

0

624 389

2ffi,41

E

126390

0

606 6s9

208,3

-&02

137 2n
0

601 158

228,3

24,57

105 186

0

571230
78r'',2

20

81663

0

526197

155,2

18

67 21,7

0

507836
732,4

61902

0

492057

725,8

25,4

4266/.

0

422274
101,5

74,4

37 283

2,68

47rO32

-15,5

L7,7 24

* Pa grund av dndrade administrativa rutiner fren och med 2016 vid byte av backof{ice leverantdr redovlsas andelsutgivning
i den manad inbetalning skett.
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Period
2020 -o7-o1 - 2020-12-31

Andelsigares kostnader

Ovriga kostnader avser courtage samt avgifter till OMX fdr derivatkontrakt, kostnad fdr aktielan samt fOr inlagg och
uttagsavgifter. Vidare ingar ersettning till vart forvaringsinstitut SE banken for hantering av fonden.

FOrvaltningskostnad/arvode avser ersattning till fondbolaget

Ovriga kostnader Fiirvaltningskostnader Performance Fee Summa TK

97296 1501521 s045869 7 621356
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Nyckeltal

Fdrvaltningsarvode ftirhAllande till
genomsnittlig fondfdrmdgenhet
6vriga kostnader

Value at Risk genomsnittligt

Standardawikelse senaste tolv
menader

Omsattningshastighet

2020 20L9 2018

4,L5% 2,67% 2,89%

0,58./" O,59% 0,49%

2,37./" r,400/. 0,87%

25,O50/o LL,400/o 72,89%

L,52 1,68 0,93

0,49 2,79 -0,64

20L7 20L6 20t5

6,200/. s,700/. 5,40%

0,49./. 0,38./" O,50%

0,73% 7,40% L,20%

8,4L% LO,50% tO,70%

L,27 L,72 L,32

2,95 L,84 L,67

2014

2,40%

o,40%

7,O0%

7,ao%

7,32

0,94

2013

6,LO%

o,50%

o,80%

7,OO%

!,64

3,6

20L2 2011

t,to% L10'A

o,50% 7,30%

0,70% 2,40%

8,O0% 12,00%

7,62 2,2

1,8 -7,3Sharpekvot (Rp-Rfl/STDAV

HAI lbarhetsinformation

HAllbarhetsaspekter beaktas i forvaltningen
X HAllbarhetsaspekter beaktas inte i forvaltningen

Det bedrivs inte n8got aktiw h8llbarhetsa rbete i fonden. Daremot beaktas h8llbarhetsaspekter i

fdrvaltningen i s3 mStto att forvaltarna kan undvika att investera i tlllg8ngar ddr de upplever
bristande hellbarhetsaspekter, om forvaltarna finner det p8kallat.

Kiip och ftirs5ljning av finansiella instrument med narsteende

Kop och forsiiljning av finansiella instrument med ntirstSende bolag eller institut isamma koncern
har ej egt rum.

Kop och fdrsaljning av finansiella instrument frSn annan fond eller fondforetag som fdrvaltas av
Sivers Urban Fonder har ej 5gt rum. Sivers Urban Fonder fdrvaltar endast fonden Calgus.

Derivatinstrument

Fonden har under Sret utnyttjat terminer med Stockholms OMX 30 index som underliggande vdrde
fdr att skydda portfoljen vid nedg8ng.

Fonden har innehaft k6poptioner i liten skala.

Hevstang

Syftet med derivatinstrumenten har varit att snabbt minska exponeringen for att skydda portfoljen i

en forvantad nedetg8ende marknad samt att ibland dka exponeringen for att f3 okad exponering i

en forvantad upp5tgdende marknad. Fondens exponering har som hdgst varit 101 o/0.

LI OA
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Riskbediim ningsmetod ftir sammanlagd exponering

Forvaltaren prioriterar samt arbetar efter nedanst8ende lista.

1. Bruttoexponering
2. Likviditeten i de enskilda aktierna
3. Betavarde i aktierna
4. Rdrelserisken i enskilda bolag
5. Korrelationen mellan aktierna i portfdljen
6. Spridd branschtillhorighet efterstrevas i portfdljen

0
(
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Resultatriikning
alh belopp iTSEK

lntener och ve rdefora ndrin

Kostna de r

Not 2020{1{1 -2020-12-31 2019{1{1 -2019-12-31
Verdebrandring o\,edatbara \iardepapper 5 28 067 36 594

Vardebrandring 6wiga deri\€tinstrument 6 -1 681 -3 359
Renteintakter 0 213
Utdelningar I 702 3 707
Oviga intakter 7 0 0

Summa intiKer och vardefore ndring 28 089 37 156

Fonaltningskostnad (ersettning till fo ndbolaget) € 648 -3 835
Depakostnad (ersettning till depebank) 11

Rantekostnader -'t7
Owiga kostnader 8 -900 -794

Summa kos{nader 4 780

ARETS RESULTAT 20 451 32 376

Not 5

Not 6

Not 7

Real isations\,inster o\€rlStbara vardepapper 30 445 14 579
Realisationsforluster 6\eiatbara verdepapper -12 530
Orealiserad \,insvforiust o\,erlatbara vEirdepapper 16 088 34 545
Summa V5rderdre ndri ng pa 6vedatba ra v{rdepa pper 36 594

Realisations\inster 0wiga deri\atinstrument 19 009 7 105
Realisationsforluster 6wiga deri\atinstrument -21 851 -10 4
Orealiserad \,inst/fdrlust owiga deri\atinstrument 1 161 0

Summa Vdrdefbrendring pa ovriga derivatinstrument -3 359

Oresa\rundning 0 0

Summa 6vriga i ntil kte r 0 0

Not 8
Transaktionskostnader -794
0resawundning 0 0

Summa ovriga kostnader -794

(4 9

-7 6381

F I -78

| -72

28 067 |

-1 681

t-

-9001

-s001

I
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Balansrikning
alla belopp iTSEK

Tit n ar Not 2020-1231 2019-12-31

Bankmedel och duiga liklida medel 1 21 U4 5 672

Owgtlittgangar 2 0 175

1 170 379 158 146OrerlStbara vardepapper
1 'I 161Owiga deri\atinstrument

158 146Summa finansiella instrument med positivt m.v.

SUMMA TILLGANGAR 193 184 '163 993

Skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intakter 3 -2 189 -833

Owiga skulder 4 -3 433 0

SUMMA SKULDER -5 622

FONDF6RMOGENHET 187 s62 163 160

Not 1

Fond lik \,i dfordra n 175

Summa ovriga tillge nga r 175

Not 3
Upplupet fonaltni ngsarlode -823
Upplupen holding Ee PB

Upplupen transktlonskostnad
Summa upplupna ko$nader och forutbetalda intiikter -2',t89 €33

Not 4
Andelsinl0sen -zo 0

Fondlikudskuld -3 404 0

Summa 6vriga skulde r 0

()

I 10

te

171 540
f--------l

€33

Se flik "lnnehaU' for specifkation av finansiella instrument

Not 2

A
U

:

ll 0l {
-11 -2

f ,1eo

-3 €31



Fcirdndring av fondffirmtigen het
alla belopp i SEX

2020 2019
Fondbrm0genhet ud arets borlan 163 160 062 126 389 595

Andelsutgiwling 5 010 000 4 710 000

Andelsinl0sen 1 059 044 315 398

Resultat enligt resultatrekning 20 450 579 32 375 865

Lamnad utdelning 0 0

Fondbrmogenhet \,id erets slut 187 561 597 163 160 062
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Finansiella instrumont med positivt marknadsverde

O\.rft!... {r.hD.r..
5 725 m0

230 000, 22 632 000,

sE(
sE(

1T2 sE(

159 636 515.00 85,11

sE(

t0 742 000,00 5,73

SUMMA OVERLATBAM VARDEPAPPER r70 378 515,00 90,84

SUMMA OVRIGA OERIVATINSTRUMENT 1 161 000,00 0,62

SUIIIIMA FINANSIELLA INSTRUMENT MED POSITIVT MARKNAOSV 171 539 515

Ovriga tllgengar och skuldqr

v.lurr) INrrln-v!.de
q

It.v porn

c.bus sE< Ktani,rdebkonlo sEx
c.lgG sEk Klienr,rd€bkonto sK 1 sD(

SUMMA LIXVIDKONION 21 U1M2,O7 11,54

t5 t.tif lppup.nhet r cr.n f.rl.rlft lllvlrrdtrcm

tuppi]n;aklfiak*ri- SE( r
Ltpup3t lasl loryEtninqs.rvode l sa( -153 o9S

tbpup61 ror €r 16dainingsaryode sE( -2 030 511

NEGATIVA 2 rE9 359,E3 1,17

sc.hda rbi.b Group AB

SUMMA LIXVIDER P NEGATIVA 3 40t 97

6222

SKULOER 28191 73

OVR]GA TILLGANGAR OCH SKULDER, NETTO 16 022 081,511 8,54

0
/?

FONDFORMOGENHET 187 561 596,54 100,00
t2
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AllmEnna Redovisningsprinciper

Arsberdttelsen ar upprattad enligt god redovisningssed och i tillSmpliga delar lagen (2013:561) om
alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens foreskrifter (FFFS 2013:10) om forvaltare av
alternativa investeringsfonder, AIFM-fdrordn ingen, Finansinspektionens viigledning, Fondbolagens
fdrenings riktlinjer och vagledning samt bokfdringslagen.

VSrderingsprinciper

1. De finansiella instrument som handlas pB en aktiv marknad ska varderas med senaste betalkurs
pB balansdagen. Om den inte er en handelsdag anvdnds senaste handelsdag fore balansdagen.

2. Om det finansiella instrumentet rnte handlas p3 en aktiv marknad ska marknadsvdrdet htirledas
av information frin liknande transaktioner som skett under marknadsmassiga omstandigheter.

3. Om inte metod 1 eller 2 93r att anvanda, eller blir missvisande ska marknadsvardet
faststellas genom en pB marknaden etablerad varderingsmodell.

Ersettningar till AIF-ftirvaltaren

Den sammanlagda ersattningen till AIF fdrvaltarens anstellda uppg8r till 974 tkr, varav 900 tkr till
VD. Enbart fast arvode tillampas. Fondbolagets ersattningsriktlinjer finns publicerade p3

www. siversurba n. se.

Stockholm de

Ch

1a o2t,rfr

M,.!,:
Verkstallande Direkt6rOrd rande

S a

AL h-b,t, t..
Peter von Sivers

Min revisionsberAftelse har avgivits den

Asa Thelin
Auktoriserad revisor

Carl Urban

$+ /o{/
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Fondfakta

Fondens namn

Legal status

Startdatum

Ansvariga fairvaltare

Investeringsfilosofi

Risk

Kostnader och avgifter

Kiip/inliisen av andelar

6vre kapitalgrans

Tillsynsmyndighet

Fdrvaringsinstitut

Revisor

Fondbolag

Aktiekapital

Fonder under fiirvaltn.

Verkstellande direktair

Styrelse

Agare

Calgus (s 15602-3516)

Specialfond enligt Lagen (2013:563) om Forvaltare av Alternativa
Investeringsfonder.

1 januari 2010

Carl Urban

Fonden investerar i svenska borsnoterade bolag. Urvalet g6rs med stOd av
fondbolagets egna analyser. MElsdttningen ar att ge andels6garna en avkastning pB
10 o/o p€r er i genomsnitt under en tre6rsperiod.

Risken maits i value at risk som skall ligga under 3 procent. Likvid itetsrisken
hanteras sE att halva portfdljen skall kunna avyttras pE en handelsdag under
normala omstAndigheter.

Fondbolaget upprattar Srsberattelser och halvErsredogdrelser. Andelsagarna
erh5ller ocks5 varje kvartal en rapport avseende fondens va rdeutveckling . Varje
mBnad publiceras avkastningen och andelsvdrde pB hemsidan.

Fast aruode: 1 procent per 3r, betalas m8nadsvis
Prestationsbaserat arvode: 20 procent av avkastningen efter fast arvode, betalas
mEnadsvis. Fonden anvender kollektivt hig h-water-mark.

F6rsaljning och inlosen av fondandelar kan endast ske vid m8nadsskifte. Minsta
belopp vid fdrsta teckning ar 100 kr, darefter multiplar av 100 kr per
teckn ingstillfA lle.

Inge n

Finansinspektionen

Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Sergels Torg 2,706 40 Stockholm

Asa Thelin, MAZARS AB

Sivers Urban Fonder AB (556725-7935) Sibyllegatan 49, 714 42 Stockholm

1 500 000 sEK

Calgus

Gustaf von Sivers

Christoffer saidac (ordfdrande), Gustaf von Sivers (verkstallande direktor), Carl
Urban (vice verkstdllande direkttir) samt Peter von Sivers, ledamot

Fondbolaget ags till 50,1 procent av Investment AB Urbanor som i sin tur iigs av
Carl Urban och hans familj, samt till 49,9 procent av Gustaf v. Sivers AB, som i sin
tur ags av Gustaf von Sivers.

14

Rapporter



mazaTs

REVISIONSBENITTBISN

Till andelsiigama i Calgus
Org. nr 5l 5602-3516

Rapport om irsberettelsc

a ahnden

Jag har iegeoskap av revisor i Sivers Urban Fonder AB.
organisalionsnurnmer 556725-7935, utftirt en revision av e[s-
beriittelscn ftir specialfonden Calgus ftir ir 2020.

Enligt min uppfatming har ersberettelsen upprattats i enlighet
med lagen om ftiwaltare av altemativa investeringsfonder samt
Finansinspektionens liireskrift er om altemativa investerings-
fonder och ger en i alla vasentliga avseenden ratFisande bild av
speciallbnden Calgus finaasiella stiillning per den 3l december
2020 och av dess finansiella resultat lijr eret enligt lagen om
liirvaltare av altemativa investeringsfonder samt Finans-
inspektionens ftireskrifter om altemativa investeringsfonder.

Grundfdr ullalonden

Jag har utltin revisionen enligt lntemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnitet llevriolr:!
ansvar. Jag ?ir oberoende i liirhillande till fondbolaget enligt
god rcvisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgio( mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhaimtat er tiUrackliga
och aindamalsenliga som grund ftir mitt uttalande.

FoLdbologets ansgar

Det ar fondbolaget som har ansvaret ftir att anber?ittelsen upp-
rattas och att den ger en riittvisande bild enligt lagen om iiir-
valta.re av altemativa investeringsfonder samt Finansin-
speklionens liireskrifter om altemativa investeringsfonder.

Fondbolaget ansvaiar aven liir den intema kontroll som det
bedttmer er nddvZindig fiir att uppratta en arsberenelse som inte
innehAller nagra vasentliga felaktigheter. vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa misstag.

Reviso s ansvar

Mina mal ?t att uppne cn rimlig grad av s?ikerhet om huruvida
arsbcrettelsen som helhet inte inn€hiller nagra vasentliga
felaktigheter, varc sig dessa beror pe oegentligheter eller pa
misstag, och att liimna en revisionsber?ittelse som innehiller
mina uttalanden. Rimlig sakerhet ib en hdg grad av siikerhel
men iir ingen garanti Iiir att en revision som utfirrs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp6cka en
v:isentlig felahighet om en sadan finns. Felaktigheter kan upps6
pe grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
viisentliga om de eoskilt eller tillsammans rimligen kan
liirv?intas paverka de ekonomiska beslut som anvtindare fanar
med grund i arsberiitte lsen.

Som del av en revision enligt ISA anviinderjag professionelll
omddme och har en professionellt skeptisk instellning under
hela revisionen. Dessutom:

identificrar och bedtimerjag riskema litr vasentliga

felaktigheter iersberaftclsen. vare sig dessa beror pA

oegentligheter cller pe misstag, utformar och utlirr gransk-

ningsetgerder bland annat utiliin dessa risker och inhiimtar
revisionsbevis som :ir tillriickliga och :indamSlsenliga ftir
aft utgdra en grund fiir mina uttalanden. Risken ftir att inte

upptiicka en vesentlig felaktighel till ftiljd av oegentligheter

ih ht grc iin liir en vasentlig felaktighet som beror pe

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi. ftrrfalskning, avsiktliga utel?imnanden. fela.ktig

information eller iisidosattande av intem kontroll.

skaffarjag mig en ftirstaelse av den del av fondbolagets

intema kontroll som har betydelse ldr min revision tiir aft

utforma granskningsatg?irder som zir l?impliga med hzinsyn

till omst?indighetem4 men inte ftrr att uftala mig om

effektiviteten i den intema kontrollen.

. utuarderarjag lzimpligheten i de redovisningsprinciper mm

anvands och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i
redovi:ningen och lillhdrande upplysningar.

. utviirderar jag den dvergripande presentationen. strukturen

och innchallet i Arsb€rattelsen, diiribland upplysningam4
och om arsberefielsen aterger de underliggande lransaktion-

ema och hendelsema pa ett saft som ger en rattvisande bild.

Jag meste informera fondbolaget om bland annat rcvisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten Iiir den.
Jag miste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen. diiribland de eventuella betydande brister i den
intema kontrollen som jag identifierat.

s den 2021
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Asa Thelin
Auktoriserad revisor
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