Årsberättelse för Lancelot Avalon
2017

Lancelot

Styrelsen och verkställande direktören
för Lancelot Asset Management AB
får härmed avge årsberättelse för
Lancelot Avalon för perioden
1 januari – 31 december 2017

Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde
kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka
det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.
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Lancelot Avalon

Fondfakta Lancelot Avalon, org nr 515602-5263
Placeringsinriktning: Aktiefond som huvudsakligen investerar i
svenska aktier.

Insättnings- och uttagsavgift: Nej.

Tillgångsslag: Aktier och likvida medel.

Insättningsbelopp: Första insättning lägst 500 000 kronor,
därefter multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle.

Startdag: 1 november 2012.

Teckning/Inlösen: Månadsvis.

Ansvarig portföljförvaltare: Erik Bertilsson.

Utdelning: Nej.

Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott.

Fondbolag: Lancelot Asset Management AB, org nr 556562-9705.

Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av total
avkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras
månadsvis i efterskott.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Jämförelseindex: SIX Return Index.
High Watermark: Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat
arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelse
index från tidigare perioder har inhämtats.

Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen.
Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
ISIN-kod: SE0004841195.
Fonden använder åtagandemetoden som riskbedömningsmetod
för att beräkna sammanlagda exponeringar som hänför sig till
derivatinstrument.

Förvaltningsberättelse
Fondförmögenhet
Lancelot Avalon är öppen för teckning och inlösen
av fondandelar en gång i månaden. Vid utgången av
2016 uppgick fondförmögenheten till 479 MSEK.
Under året 2017 tecknades nya andelar för 64 MSEK
och andelar inlöstes för 118 MSEK. Årets resul
tat uppgick till 79 MSEK. Per den 31 december
2017 uppgick den totala fondförmögenheten till
504 MSEK.
Förvaltningens mål och inriktning
Fondens målsättning är att genom en aktiv förvalt
ning uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligt
överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige.
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Investeringarna sker huvudsakligen i aktier i
svenska bolag. Portföljen består av ett begränsat antal
aktieinnehav, normalt inte fler än 15 stycken. Fonden
investerar i bolag som förvaltaren känner väl, och som
anses ha potential att öka kraftigt i värde på tre till
fem års sikt. Fonden har möjlighet att variera aktie
andelen mellan 60 och 120 % av dess värde. Förvalt
ningen är dock främst fokuserad på att välja bolag
och normalt kommer aktieandelen vara nära 100 %
av fondens värde.
Information om ersättningssystem
Lancelot Asset Management AB förvaltar förutom
Lancelot Avalon också den globala aktiefonden Lan
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celot Camelot, bedriver förvaltning av blandfonden
Lancelot Ector, förvaltar ett begränsat antal större
diskretionära portföljer och bedriver rådgivning åt
en handfull institutionella kunder. Antalet anställda
har under året i genomsnitt uppgått till 13 personer.
Total ersättning till dessa har för 2017 uppgått till
17 834 TSEK, varav 12 067 TSEK avser fast ersätt
ning och 5 767 TSEK avser rörlig ersättning och
provisionslön. Av de 17 834 TSEK har 12 950 TSEK
utgjort ersättning till verkställande ledning och så
dana anställda som väsentligt påverkar de alternativa
investeringsfondernas och de diskretionära förvalt
ningsuppdragens riskprofil och 4 884 TSEK har ut
gjort ersättning och provisionslön till övrig personal.

Något förenklat ser bolagets intäktsmodell ut så att
fasta intäkter ungefärligen motsvarar fasta kostnader
och att eventuella prestationsbaserade intäkter utgör
rörlig ersättning till anställda och vinst i Bolaget. Bo
lagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens
föreskrifter om förvaltare av alternativa investerings
fonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy
som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagan
de. Styrelsen har analyserat vilka risker som är förenade
med företagets ersättningssystem och på grundval av
analysen identifierat särskilt reglerad personal hos bo
laget. För särskilt reglerad personal, innefattande bland
annat bolagets samtliga förvaltare, skall del av eventuell
rörlig ersättning skjutas upp under tre år.

Förvaltarkommentar
År 2017 avkastade Lancelot Avalon 18,9 % efter av
gifter medan fondens jämförelseindex steg med 9,5 %.
Marknadsutveckling
Under året präglades Stockholmsbörsen av en
mycket stark kursutveckling för verkstads- och
exportbolagens aktier då tillväxten i världsekonomin
accelererade, vilket stod i skarp kontrast till banker,
byggbolag och sällanköpsvaror som utvecklades
svagt från halvårsskiftet då den svenska ekonomin
börjat visa motsatta tendenser. Som helhet steg bör
sen kraftigt framförallt under första halvåret, sjönk
sedan under sommaren för att slutligen avsluta året
något under den nya toppen som sattes i början av
november.
Fondens avkastning och innehav
De aktier som stod för de största positiva bidragen
till fondens värdeutveckling var Qliro och Pöyry.
Det största negativa bidraget kom från Eltel. Fonden
bytte förvaltare i Mars, varefter ett antal nya inves
teringar gjorts och några innehav har avyttrats. Nya
innehav i portföljen är bland andra Capio, Serneke
och MIPS medan G4S, INSR och Stockmann har
sålts. Transcom köptes ut från börsen och fonden
erhöll likvid för innehavet under mars.
år s b erät t else l ancelot avalon 2017

Qliro
Qliro utvecklades åt rätt håll i linje med den nya stra
tegi som ledningen presenterade i början av året och
aktien steg 109 % under 2017. Kvartalsrapporterna
slog mycket låg ställda förväntningar och visade både
på förbättrad lönsamhet i e-handelsverksamheten
och stark tillväxt i segmentet Qliro Financial Services
(QFS). Under året renodlades även verksamheten då
både Gymgrossisten och det förlusttyngda Lekmer
avyttrades.
Detta gör att Qliro går in i 2018 med en mycket
stark balansräkning och fullt fokus på kärnverksam
heterna CDON Marketplace, Nelly och QFS. Vi be
dömer att Qliroaktien fortfarande är lågt värderad och
det finns goda skäl att tro på ytterligare värdeökning
då dotterbolagen nu är väl investerade för framtida
tillväxt och lönsamhetsförbättring.
Pöyry
Teknikkonsultbolaget Pöyrys aktie steg med 46 %
under perioden efter en stark halvårsrapport. Pöyry
har under många år dragits med tillväxt- och lön
samhetsproblem bland annat orsakat av nedgången
inom pappers- och massaindustrin, en ineffektiv
organisation med otydligt resultatansvar och dålig
riskhantering i stora projekt. Försök att växa genom
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nya projekt och förvärv har tidigare misslyckats, med
stora nedskrivningar som följd.
VD Martin a Porta har sen början av 2016 genom
fört flera viktiga förändringar, inte minst vad gäller att
förändra kulturen i bolaget och höja ambitionsnivån.
Man har även lanserat ett besparingsprogram för
att anpassa administrationskostnaderna till en lägre
affärsvolym, investerat i IT-system för bättre projekt
uppföljning och övergått till ett lönsamhetsmål istället
för ett tillväxtmål.
Bolaget har fortfarande ett stort antal sämre
projekt som håller på att avvecklas, men i takt med
att dessa avslutas och ersätts med nya projekt med
högre marginal kommer man kunna nå en avsevärt
högre lönsamhet. Pöyrys mål är en rörelsemarginal
på 6 - 9 %, jämfört med ett nollresultat 2016 och ca
3 % under första halvåret 2017. Marknaden och de
analytiker som följer bolaget räknar fortfarande inte
ens med att den lägre delen av intervallet kommer att
uppnås, vilket innebär att aktien fortfarande har stor
potential på ett par års sikt.
Eltel
Eltels aktiekurs föll med 22 % under 2017 (justerat
för nyemission) då problemen i bolaget visade sig
vara betydligt större än den bedömning som gjordes
vid investeringen efter första vinstvarningen i oktober
2016. Eltel vinstvarnade både i januari och februari,
då djupare genomlysningar av projektportföljen
avslöjade ytterligare problem i vissa projekt i Afrika
och att vinstavräkningen visade sig ha varit ännu mer
aggressiv än vad som tidigare befarats. Som en konse
kvens av detta gavs även besked att balansräkningen
behövde stärkas. Avalon deltog i nyemissionen som
sedan genomfördes under sommaren.
Under andra halvåret har ledningen fokuserat på
att avsluta internationella projekt och avyttrat bolag
som ligger utanför kärnverksamheterna Power och
Communication i Norden, Tyskland och Polen Trots
turbulensen kring bolaget har Eltels affärsområden
Power och Communication uppvisat en relativt stabil
utveckling och bolaget bör inom ett par år kunna nå
de finansiella målen om 2 – 4 % årlig tillväxt och en
EBITA-marginal på minst 5 %.
Det kommer att ta tid att återfå marknadens
förtroende, men i förhållande till omsättning och en
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sannolik normaliserad lönsamhetsnivå är värderingen
låg. Under 2018 kommer Eltels ledning och anställda
också att fullt ut kunna fokusera på den dagliga verk
samheten istället för bolagets finansiering och skrive
rier i media.
Övrigt
Vid 2017 års utgång bestod portföljen av 17 bolag.
15 av dessa är noterade i Sverige, ett i Norge och ett i
Finland. Fonden hade inga korta aktiepositioner. Fon
dens aktieandel (enskilda aktier och ETF-er samman
lagt) har under året legat mellan 89 - 100 %. Fondens
omsättningshastighet uppgick under året till 0,7.
Fondens långsiktiga perspektiv skapar en möjlig
het att utan extra kostnader skapa intäkter genom att
låna ut aktier. Intäkterna tillfaller fondandelsägarna
och gav ett positivt bidrag till avkastningen under
året. Aktieutlåningen bedöms inte medföra några
begränsningar i strategin och sker endast mot be
tryggande säkerhet och på villkor som är sedvanliga
för marknaden. Marknadsvärdet av utlånade aktier
uppgick per balansdagen till 76 MSEK, motsvarande
ca 15 % av fondförmögenheten. Avalon har under
perioden inte lånat aktier eller ingått totalavkastnings
swappar. Fonden har under perioden belastats med
transaktionskostnader motsvarande 0,05 % av fond
förmögenheten och med sådana kostnader för extern
analys, som bedömts vara till fördel för andelsägarna,
motsvarande 0,03 % av fondförmögenheten.
Avalons portfölj består av ett begränsat antal bolag
som bedöms ha stor potential på lång sikt. Ett stän
digt arbete pågår för att förbättra portföljens samman
sättning och hitta bolag med ännu större potential.
Väsentliga risker förknippade med innehaven
Fonden placerar i ett begränsat antal aktier och dess
aktieandel kan variera mellan 60 – 120 %. Fonden
placerar huvudsakligen i svenska bolag men har viss
möjlighet till nordisk och internationell diversifiering
och kan ha en betydande del av fondförmögenheten
placerad i små och medelstora bolag. Fonden är där
för exponerad för den generella utvecklingen på ak
tiemarknaden men också utvecklingen av de enskilda
aktier som ingår i Fonden. Hur väl förvaltningen
lyckas i val av aktieexponering och val av enskilda
aktier är därför avgörande för Fondens möjlighet att
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uppnå sin målsättning. Generell aktiemarknadsrisk
och koncentrationsrisk är därför de största riskerna
fonden exponeras för på grund av sin placerings
inriktning. För utförligare beskrivning av de risker
fonden är exponerad för hänvisas till fondens infor
mationsbroschyr.
Redovisningsprinciper, värderingsprinciper,
riskbedömningsmetod och handel med derivat
instrument
Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder och
Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Finansiella instrument
som fonden innehar värderas av Bolaget utifrån gäl
lande marknadsvärde. Överlåtbara aktierelaterade
värdepapper som är upptagna till handel på en reg
lerad marknad eller motsvarande eller är föremål för
regelbunden handel vid någon annan marknad, som
är reglerad och öppen för allmänheten värderas med
senaste betalkurs. Skulle sådan betalkurs inte finnas
tillgänglig, eller om den enligt Bolagets uppfattning
är missvisande, används ett genomsnitt av senaste
köp- och säljkurs. För mer detaljerad information om
fondens värderingsprinciper se fondens fondbestäm
melser. Fonden får handla med derivatinstrument
men har under året inte använt sådana instrument.
Fondens totala exponering beräknas utifrån åta
gandemetoden.

stigande) och en stark global konjunktur. Även om
många bolag är högt värderade och/eller beroende
av den låga räntenivån för att över tid att bibehålla
sina vinstnivåer, finns det dock enskilda aktier där
både framtidsutsikter och värdering är attraktiva, inte
minst bland små-, och medelstora bolag. Detta är
framförallt bolag som över tid kan växa omsättning
och vinst kraftigt oberoende av konjunkturcykeln.
Antingen genom exponering mot strukturella till
växtområden eller genom egna åtgärder. För Avalon
fortsätter arbetet att hitta och investera i dessa aktier
som är vinnare på lång sikt.

Hantering av källskatt på utdelning från
utländska bolag
Skattelagstiftningen för investeringsfonder i Sverige
har ändrats från och med 2012, varför det per balans
dagen råder en osäkerhet kring hur beskattning av
utdelningar från utländska bolag från olika länder skall
hanteras. Fonden har redovisat erhållen nedsatt käll
skatt för utdelningar från vissa utländska innehav.
Med anledning av rådande osäkerhet kan det
framöver, beroende på utfall, uppstå kostnader som
belastar fonden hänförliga till hanteringen av källskatt
på utdelning från utländska bolag.
Utsikter 2018
Börsen är högt värderat ur ett historiskt perspektiv,
men stöds i nuläget av mycket låga räntor (om än
år s b erät t else l ancelot avalon 2017
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Lancelot Avalons värdeutveckling sedan start jämfört med fondens jämförelseindex

Lancelot Avalon

Jämförelseindex (SIX Return)

Ovanstående diagram illustrerar Lancelot Avalons värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med fondens
jämförelseindex. Avalon har sedan fondstart haft en värdeutveckling om 148,3 % samtidigt som jämförelseindex ökat med
106,6 %. För 2017 hade Avalon en värdeutveckling om 18,9 % medan jämförelseindex ökade med 9,5 %.
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nyckeltal
Lancelot Avalon

SIX Return Index

18,90

9,47

AVKASTNING, %
2017
2016

2,55

9,65

2015

29,27

10,40

2014

6,13

15,81

2013

41,99

27,95

20121

4,55

5,20

148,32

106,58

19,25

15,08

13,71

11,73

Sedan fondens start (2012-11-01)
Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start
RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL
Standardavvikelse sedan fondens start, %
Tracking error sedan fondens start, %

8,90

-

Informationskvot sedan fondens start

0,47

-

Korrelation mellan Lancelot Avalon och jämförelseindex sedan fondens start

0,77

-

1

Avser avkastning sedan fondens start, d v s 2012-11-01 - 2012-12-31.

andelsägares kostnader
I procent av
investerat belopp
2017-01-01

Belopp i SEK
INVESTERING 2017-01-01
Värdeförändring före kostnader 2017

1 000 000
208 674

20,87%

-Fast förvaltningsarvode

-10 997

-1,10%

-Prestationsbaserat förvaltningsarvode

-20 418

-2,04%

-1 114

-0,11%

176 145

17,61%

KOSTNADER

-Courtage och övriga avgifter
Värdeförändring efter kostnader 2017
MARKNADSVÄRDE PER 2017-12-31

1 176 145

Exemplet ovan åskådliggör kostnadsbelastningen i Lancelot Avalon. Kalkylen avser en andelsägare som tecknat andelar i fonden för 1 000 000 kronor per
2017-01-01 och behållit innehavet under hela 2017. Det fasta förvaltningsarvodet debiteras månadsvis i efterskott och beräknas som 1/12 av 1 % av det
ingående marknadsvärdet av investerarens fondandelsinnehav i varje månad. Det fasta förvaltningsarvodet kommer därför att avvika från 1,00 procent
mätt som andel av årets ingående marknadsvärde av investerarens fondandelsinnehav och är beroende av fondens värdeutveckling under året. Avkastningen för andelsägaren i exemplet understiger marginellt den för fonden som helhet. Detta beror på att det prestationsbaserade förvaltningsarvodet beräknas
individuellt för varje andelsägare och bland annat är beroende av andelsägarens historiska avkastning.

år s b erät t else l ancelot avalon 2017
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förändring av fondförmögenhet
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

2017

2016

2015

2014

2013

2012*

478 729

425 999

298 338

250 465

57 952

0

Transaktioner under året
– Andelsutgivning
– Andelsinlösen
Årets resultat
Total fondförmögenhet 31 december
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK**
Avkastning
Jämförelseindex, %
*

63 900

92 700

88 200

53 000

138 300

55 500

-118 430

-54 567

-49 897

-22 141

-3 070

0

79 324

14 596

89 359

17 013

57 283

2 452

503 523

478 729

425 999

298 338

250 465

57 952

22 373

24 694

22 089

19 504

17 061

5 551

22 506,29

19 386,66

19 285,83

15 296,20

14 680,25

10 440,76

18,9%

2,5%

29,3%

6,1%

42,0%

4,5%

9,5%

9,6%

10,4%

15,8%

28,0%

5,2%

Avser perioden 2012-11-01 - 2012-12-31, d v s från fondens startdatum.

** Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode
varvid fondandelsvärdet justeras. Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling.
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resultaträkning
Belopp i TSEK

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

82 464

4 001

-

-

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument
Värdeförändring på övriga derivatinstrument
Ränteintäkter
Valutakursvinster och -förluster, netto
Utdelningar
Övriga finansiella intäkter

1

Summa intäkter och värdeförändring

-

-

3

2

-634

8 594

3 720

5 426

2 370

1 747

87 923

19 770

-8 110

-4 582

KOSTNADER
Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten
Övriga kostnader

2

Summa kostnader
Årets resultat

-489

-591

-8 599

-5 173

79 324

14 596

balansräkning
Belopp i TSEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

476 401

478 103

32 380

6 671

118

192

508 899

484 966

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde

3

Bankmedel och övriga likvida medel
Kortfristiga fordringar

4

Summa tillgångar
SKULDER
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Fondförmögenhet

5

5 376

6 237

5 376

6 237

503 523

478 729

POSTER INOM LINJEN

Procentsatser avser andel av fondförmögenhet

Utlånade finansiella instrument

75 974

15%

-

-

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

81 017

16%

-

-

år s b erät t else l ancelot avalon 2017
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2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Intäkter avseende aktielån

2 370

1 747

Summa

2 370

1 747

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Courtage och övriga transaktionskostnader

-295

-404

Extern analys

-138

-164

Not 1 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER I TSEK

Not 2 ÖVRIGA KOSTNADER I TSEK

Räntekostnader
Summa

-56

-23

-489

-591

Not 3 FONDENS INNEHAV 2017-12-31 Noterade finansiella instrument
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE
AKTIERELATERADE
Valuta

Antal

Marknadsvärde (TSEK)

Andel av fondförmögenhet

Bactiguard Holding

SEK

700 000

16 100

3,2%

BoneSupport Holding

SEK

435 000

8 483

1,7%

Capio

SEK

850 000

37 400

7,4%

Cavotec SA

SEK

380 000

8 816

1,8%

Noterade vid svensk eller utländsk börs

D Carnegie & Co

SEK

570 000

69 683

13,8%

Dustin Group

SEK

400 000

32 600

6,5%

Eltel

SEK

1 500 000

43 500

8,6%

Hoist Finance

SEK

700 000

64 575

12,8%

MIPS

SEK

153 000

7 841

1,6%

Oncopeptides

SEK

110 000

8 800

1,7%

Orexo

SEK

650 000

26 780

5,3%

Qliro Group

SEK

3 300 000

59 730

11,9%

Sedana Medical

SEK

210 000

7 980

1,6%

Serneke Group

SEK

150 000

13 388

2,7%

THQ Nordic B

SEK

110 250

8 737

1,7%

Poyry Oyj

EUR

927 918

44 191

8,8%

Sbanken ASA

NOK

219 500

17 797

3,5%

Summa

476 401

94,6%

Summa finansiella instrument, netto

476 401

94,6%

27 122

5,4%

503 523

100,0%

Övriga tillgångar/skulder, netto
Total fondförmögenhet
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SPECIFIKATION AV FONDENS INNEHAV
Marknadsvärde (TSEK)

Kategori
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

476 401

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

-

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som
är reglerad och öppen för allmänheten.

-

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad
som är reglerad och öppen för allmänheten.

-

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

-

6. 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.

-

7. Övriga finansiella instrument

-

Summa

Not 4 KORTFRISTIGA FORDRINGAR I TSEK
Upplupen ränta

476 401

2017-12-31

2016-12-31

2

2

Övriga kortfristiga fordringar

116

190

Summa

118

192

2017-12-31

2016-12-31

Not 5 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK
Fondlikvidskuld

938

-

Upplupet fast förvaltningsarvode

412

381

Upplupet prestationsbaserat arvode

2 133

75

Skuld avseende inlösen per 31 december

1 893

5 782

Summa

5 376

6 237

år s b erät t else l ancelot avalon 2017
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Stockholm den 20 mars 2018
LANCELOT ASSET MANAGEMENT AB

Peggy Bruzelius
Ordförande

Mattias Karlkjell

Per Ljungberg

Urban Bäckström

Sverker Thufvesson
		

Tobias Järnblad
Verkställande direktör

Revisionsberättelse
Till andelsägarna i fonden Lancelot Avalon org nr 515602-5263

Rapport om årsberättelse
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i Lancelot Asset Mana
gement AB, organisationsnummer 556562-9705, ut
fört en revision av årsberättelsen för Lancelot Avalon
för år 2017. Enligt vår uppfattning har årsberättelsen
upprättats i enlighet med lagen om förvaltare av alter
nativa investeringsfonder samt Finansinspektionens
föreskrifter om förvaltare av alternativa investerings
fonder och ger 2017 och av dess finansiella resultat
för året enligt lagen om förvaltare av alternativa inves
teringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Stan
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i
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Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska an
svar 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 årsberät
telsen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt lagen om förvaltare av alternativa investerings
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbo
laget ansvarar även för den interna kontroll som det
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättel
se som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller
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några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga
ranti 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 oegentligheter eller fel 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 profes
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck
liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta age

rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm
nanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbo
lagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten
i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin
ciper som används och rimligheten i fondbolagets
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsberättelsen, däri
bland upplysningarna, och om årsberättelsen åter
ger de underliggande transaktionerna och händel
serna 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 kontrol
len som vi identifierat.

Stockholm den 20 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

år s b erät t else l ancelot avalon 2017

Martin Wélen
Auktoriserad revisor
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Ordlista och definitioner
SIX Return Index
Ett svenskt aktieindex som omfattar alla bolag som är noterade på
Stockholmsbörsen. Indexet är förmögenhetsviktat och inkluderar
utdelningar. Källa: Bloomberg

Informationskvot
Ett mått på riskjusterad avkastning. Mäts som fondens
genomsnittliga årliga överavkastning i förhållande till sitt
jämförelseindex dividerat med tracking error.

Standardavvikelse
Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang
ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en
tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen.
Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar och
uttryckt i årstakt.

Korrelation
Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett
linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per
definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) och
–1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll indikerar
att något samband inte existerar.

Tracking error (aktiv risk)
Ett mått som visar hur nära fondens värdeutveckling följer
sitt jämförelseindex och därigenom hur aktiv förvaltningen är.
Definieras som standardavvikelsen hos skillnaden mellan den
faktiska avkastningen och indexets avkastning. Beräknad på
månadsnoteringar och uttryckt i årstakt.

Kontaktuppgifter
Förvaltande bolag:
Lancelot Asset Management AB
Besöksadress:
Nybrokajen 7, Stockholm

Kontaktpersoner:
Lisa Seligson
Erik Bertilsson
Tobias Järnblad

Sälj- och marknadsansvarig
Ansvarig förvaltare fonden Lancelot Avalon
VD Lancelot Asset Management AB

Postadress:
Box 161 72, 103 23 Stockholm
Telefon: + 46 8 440 53 80
Fax: + 46 8 440 53 85
Webbplats: www.lancelot.se
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