
Deloitte 
REVISIONSBERÄTTELSE 
Till andelsägarna i Yield 

Rapport om årsberättelse 
Vi har i egenskap av revisorer i Prior&Nilsson Fond- och 
Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), organisationsnummer 
556632-0841, utfört en revision av årsberättelsen för fonden 
Yield, organisationsnummer 504400-8992 för räkenskapsåret 
2014. 

Fondbolagets ansvar för årsberättelsen 
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för 
att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens 
föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet 
och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
bolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsberättelsen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar 
Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av fonden Yield för 
räkenskapsåret 2014. 

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om investeringsfonder. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver 
vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om 
fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. 
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med 
lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. 

Stockholm den 3% 2015 

Deloitte AB 

[iJJU 
Henrik Nilsson 

Auktoriserad revisor 



Deloitte o 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till andelsägarna i Idea 

Rapport om årsberättelse 
Vi har i egenskap av revisorer i Prior&Nilsson Fond- och 
Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), organisationsnummer 
556632-0841, utfört en revision av årsberättelsen för fonden 
Idea, organisationsnummer 515602-0637 för räkenskapsåret 
2014. 

Fondbolagets ansvar för årsberättelsen 
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för 
att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens 
föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet 
och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
bolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsberättelsen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar 
Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av fonden Idea för 
räkenskapsåret 2014. 

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om investeringsfonder. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver 
vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om 
fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. 
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med 
lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. 

Stockholm den 
3 D /G 2015 

Deloitte AB 

Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor 



Deloitte. 
REVISIONSBERÄTTELSE 
Till andelsägarna i Sverige Aktiv 

Rapport om årsberättelse 
Vi har i egenskap av revisorer i Prior&Nilsson Fond- och 
Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), organisationsnummer 
556632-0841, utfört en revision av årsberättelsen för fonden 
Sverige Aktiv, organisationsnummer 515602-5652 för 
räkenskapsåret 2014. 

Fondbolagets ansvar för årsberättelsen 
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för 
att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet 
och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
bolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsberättelsen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar 
Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av fonden Sverige Aktiv för 
räkenskapsåret 2014. 

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om värdepappersfonder. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver 
vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om 
fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder. 
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med 
lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. 

% Stockholm den /{., 2015 

Deloitte AB 

\Lhk-
Henrik Nilsson 

Auktoriserad revisor 



Deloitte 
REVISIONSBERÄTTELSE 
Till andelsägarna i Realinvest 

Rapport om årsberättelse 
Vi har i egenskap av revisorer i Prior&Nilsson Fond- och 
Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), organisationsnummer 
556632-0841, utfört en revision av årsberättelsen för fonden 
Realinvest, organisationsnummer 515602-6287 för 
räkenskapsåret 2014. 

Fondbolagets ansvar för årsberättelsen 
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för 
att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet 
och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
bolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsberättelsen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar 
Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av fonden Realinvest för 
räkenskapsåret 2014. 

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om värdepappersfonder. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver 
vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om 
fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder. 
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med 
lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. 

Stockholm den 

Deloitte AB 

7 b 2015 

Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor 


