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Toimintakertomus

1

Salkunhoitajan katsaus 
Euroopan CLO-markkinat aloittavat vuoden 2021 vahvalta pohjalta. Sekä CLO-markkinat että itse sijoitusinstrumentti on rakenteeltaan osoittanut 
kestävyyden taloudellisessa ympäristössä, jossa epävarmuus on lisääntynyt ja markkinat heikentyneet. Kaiken kaikkiaan omaisuuslajin kehitys on ollut 
odotusten mukaista, ja koemme CLO-velkakirjojen korkoerojen tarjoavan edelleen erinomaisen tuoton verrattuna vastaavan luottoluokituksen 
yrityslainoihin. 
 
Markkinat toimivat hyvin suurimman osan viime vuodesta. Vuoden aikana laskettiin liikkeeseen 66 CLO:ta vuoden 2019 ennätykselliseen 72 CLO:hon 
verrattuna. Vuoden 2020 aikana markkinoille emittoitiin uusia CLO:ita joka kuukausi. Samanaikaisesti Euroopan markkinoille liittyi mukaan 5 uutta 
CLO-manageria. Toisella ja kolmannella kvartaalilla liikkeeseen lasketuissa CLO:issa oli markkinaolosuhteista johtuen konservatiivisemmat ehdot. 
Pidämme CLO:iden ehtojen mukautuvuutta positiivisena ilmiönä, joka korostaa niin CLO-managerien kuin CLO-sijoittajienkin sopeutumiskykyä 
vallitsevaan markkinatilanteeseen. 
 
Varsinkin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä markkinat olivat palautuneet ”normaaliin”. Tämän jakson aikana markkinoille lanseerattiin 22 CLO:ta 
kun vastaava luku vuonna 2019 oli 19. Korkoerot kapenivat merkittävästi, esimerkiksi AAA-luokan CLO:issa vajaasta 140:stä 110:een korkopisteeseen 
(kp). 
 
Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahasto päätti vuoden 2020 lähes samalla luottoluokitusjakaumalla kuin vuoden alussa. Vuoden lopussa 54 
% rahastosta oli ”BB”-luokitelluissa CLO:issa ja 40 % vastaavasti ”B”:ssä. Korkokäyrän vaikutus ”B”-luokiteltujen CLO:iden hintoihin ja korkoeroihin on 
pienempi, joten niiden hinnoittelu on pääsääntöisesti riippuvainen CLO:n luottoriskiin liittyvistä tunnusluvuista. Paremmin kehittyneiden CLO:iden 
”B”-luokituksen velkaluokissa odotettu tuotto on noin 700 kp, sen sijaan heikompia tunnuslukuja omaavissa ”B” CLO:issa tuotto on yli 800 kp. 
Lyhyemmän maturiteetin CLO:iden tuotto on tällä hetkellä noin 550 kp ja pidemmän maturiteetin CLO:illa vastaavasti noin 650 kp. Rahaston 
painotettu odotettu tuotto on noin 680 kp. 
 
Teimme lukuisia muutoksia rahaston salkkuun vuoden 2020 aikana. Rahaston nettosijoitukset olivat negatiivisia vuonna 2020. Rahasto teki näin ollen 
myyntejä salkusta lunastusten mahdollistamiseksi. Myynneistä huolimatta onnistuimme pitämään rahaston luottoluokitusjakauman ennallaan. 
 
Nykyisessä markkinaympäristössä stressi ja epävarmuus on lisääntynyt, mikä on myös näkynyt CLO:iden välirahoitusluokissa. Pieni osa rahaston 
CLO:ista on lähellä niiden solvenssia mittaavien Overcollateralisation (OC) testien rajatasoja. Rajatasojen ylittyminen ei merkitsisi pysyviä tappioita, 
sillä CLO:iden pääomarakenne on suunniteltu suojaamaan velkaluokkien (seniori ja mezzanine) haltijoita tappioilta niiden etuoikeusjärjestyksessä. 
Solvenssia mittaavien OC-testien lukujen heikentyminen on vastaavasti seurausta siitä, että luottomarkkinat ovat olleet viime aikana paineen alla. 
 
On todennäköistä, että osassa rahaston sijoituskohteista tapahtuu kuponkikoronmaksun peruutuksia seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta tämän 
ei odoteta vaikuttavan tuotonmaksuihin rahaston tuotto-osuuden omistajille. Kvartaalikohtaisen kuponkikoronmaksun peruuntuessa korko kuitenkin 
jatkaa kertymistään, jolloin ne maksetaan solvenssitestien mennessä jälleen läpi. Jos negatiivinen skenaariomme kuitenkin toteutuu, mikä on 
mielestämme epätodennäköistä, ja luottovastuutapahtumat lisääntyvät huomattavasti, on mahdollista, että rahaston tuotonmaksut jäävät aiempaa 
alemmiksi. 
 
Vuoden 2021 näkymät 
Useat CLO-managerit ja investointipankit ovat ilmoittaneet meille suunnitelmistaan laskea liikkeelle uusia CLO:ita vuoden 2021 ensimmäisellä 
neljänneksellä, ja markkina-analyytikot odottavat myös, että korkoerojen kapeneminen jatkuu edelleen, kun CLO-velkakirjojen korkea tuotto 
houkuttelee sijoittajia markkinoilla kysynnän kasvaessa. 
 
Suunnitelmamme vuodelle 2021 on jatkaa nykyisellä luottoluokitusjakaumalla, koska se luo houkuttelevimman riski-/tuottoprofiilin tuotonjaon 
turvaamiseksi tulevaisuudessa. Olemme jatkossakin erittäin varovaisia ”B” CLO:iden suhteen ja keskitymme konservatiivisempaa sijoitusstrategiaa 
soveltaviin CLO-managereihin. Kun otetaan huomioon se, että vuonna 2020 ei nähty CLO:iden uudelleenrahoitusjärjestelyjä, osuus rahaston varoista, 
joissa uudelleenrahoitus on mahdollinen, on kasvanut. CLO-markkinoiden rauhoittuessa ja siirtyessä kohti normaalia markkinatilannetta, odotamme 
uudelleenrahoitusjärjestelyjen jatkuvan jälleen vuonna 2021. Tämä toisi mukanaan rahastolle lisätuottoa, koska markkinahinta suurimmassa osassa 
rahaston varoista on alle nimellisarvon. Tällaisessa skenaariossa uudelleen sijoittaisimme nämä varat eri maturiteetin omaaviin CLO:ihin hajauttaen 
riskin samanaikaisesti eri CLO-managereiden kesken ja tavoitellen parasta riskisuhteutettua tuottoa sijoittajillemme. 

Hallinto 
Rahaston salkunhoitoa muutettiin ulkoistamalla salkunhoito suoraan tanskalaiselle yhtiölle Accunia Fondmæglerselskab A/S. Ennen kyseistä 
uudelleenjärjestelyä salkunhoito oli ulkoistettu samaan konserniin kuuluvalle Accunia Oy:lle, joka oli edelleenulkoistanut salkunhoidon mainitulle 
Accunia Fondmæglerselskab A/S:lle. Näillä uudelleenjärjestelyillä kevennettiin rahaston rakennetta ja tehostettiin sen toimintaa. 
 
COVID-19 -pandemian ja keväällä 2020 esiintyvien, poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden johdosta Rahastoyhtiö suoritti myös erillisen sisäisen 
tarkastuksen kunkin rahaston likviditeetinhallintakeinoista sekä rahastokohtaiset likviditeettistressitestit. Tarkastus osoitti sen, että rahaston säännöt 
ja soveltuva lainsäädäntö tarjoavat monenlaiset likviditeetinhallintakeinot, joita voidaan tarvittaessa käyttää rahaston likviditeetin turvaamiseksi. 
Rahaston likviditeetinhallintaa vahvistettiin lisäksi lisäämällä rahaston sääntöihin mahdollisuus keskeyttää merkinnät ja lunastukset väliaikaisesti. 
Muutetut säännöt astuivat voimaan 1.5.2020. Stressitestit puolestaan osoittivat, että rahaston sijoitussalkun likviditeettiprofiili yleisesti on sopiva 
suhteessa sen sijoitustoimintaan ja sitoumuksiin myös poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Rahastoyhtiö ei ole joutunut rajoittamaan tai 
keskeyttämään merkintöjä tai lunastuksia tai muuten ryhtymään erityisiin likviditeetinhallintatoimenpiteisiin COVID-19 -pandemian johdosta. ESMA:n 
rahastojen likviditeettistressitestejä koskevia ohjeita alettiin soveltaa syksyllä 2020, ja vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana Rahastoyhtiö 
suoritti rahastokohtaiset likviditeettianalyysit ESMA:n ohjeet huomioiden. Myös näiden analyysien tulokset osoittivat, että rahaston likviditeettiprofiili 
on sopivalla tasolla. 

Rahastoyhtiö on ulkoistanut hallinnoimiensa rahastojen salkunhoidon ulkopuolisille salkunhoitajille. Rahastoyhtiön toiminnalla ei siten ole olennaista 
vaikutusta rahastojen riskiprofiileihin. Rahastoyhtiö on tilikauden aikana maksanut henkilöstölleen (9 henkilöä) kiinteitä palkkoja ja palkkioita 
yhteensä 436 788.90 euroa, ml. hallituspalkkio. Ei ole maksettu muuttuvia palkkioita. Kokonaispalkkasummasta on maksettu yhteensä 119 051.88 
euroa rahastoyhtiön toimivalle johdolle ja valvontatehtävissä olevalle henkilöstölle. Edellä mainittujen palkkojen ja palkkioiden määrä koskee 
rahastoyhtiön toimintaa kokonaisuudessaan, eikä siten liity vain yksittäiseen rahastoon. Rahastoista ei ole maksettu suoraan mitään palkkoja tai 
palkkiota rahastoyhtiön henkilöstölle tai ulkoisten salkunhoitajien työntekijöilleen. Mitään säännönvastaisuuksia ei ole esiintynyt korvaus-
järjestelmässä vuoden aikana. 
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Tietoa rahastosta

Aloituspäivä

Omaisuudenhoitaja

Likviditeetti

Valuutta

Rahaston yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa

31.12.2019

31.12.2018

Osuudenomistajien määrä katsauskauden lopussa

Tietoa rahasto-osuuksista

Osuusluokka A B* C D

Valuutta EUR EUR EUR EUR

Osuuksien arvo katsauskauden lopussa 1 158.53 1 057.40 1 092.59 1 070.24

31.12.2019 1 090.52 1 033.68 1 025.36 1 005.09

31.12.2018 1 034.67 1 018.54 969.92 Ei sovelleta

Rahasto-osuuksien määrä 4 174.14 8 171.22 1 488.67 2 061.58

Hallinnointipalkkio 1.10 % 0.80 % 0.80 % 0.55 %

Tuottosidonnainen palkkio 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.00 %

Merkintäpalkkio 3.00 % 1.00 % 1.00 % 0.00 %

Lunastuspalkkio** 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

* Tuotto-osuus

** Lunastuspalkkioiden lisäksi käytetään yksisuuntaista kokonaista joustavaa hinnoittelumenetelmää kaikkiin luokkiin rahaston 

sääntöjen mukaan

Rahasto-osuuksien avainluvut

Tuotto 1kk 3.66 % 3.68 % 3.68 % 3.64 %

Tuotto 3kk 8.32 % 8.40 % 8.40 % 8.41 %

Tuotto 6kk 12.96 % 8.60 % 13.13 % 13.20 %

Tuotto 1v 6.24 % 2.29 % 6.56 % 6.48 %

Volatiliteetti 47.26 % 47.49 % 47.27 % 47.25 %

Tuotto/Riski 0.13 0.05 0.14 0.14

Juoksevat kulut vuoden aikana 1.22 % 0.92 % 0.92 % 0.67 %

Rahaston avainluvut

Rahaston keskimääräinen arvo katsauskauden aikana

Salkun kiertonopeus vuoden aikana

30.06.2017

Accunia Fondsmæglerselskab A/S

Kuukausittain

EUR

17 309 017.48

2

21 812 081.20

20 014 984.89

48

17 918 191.44

-29.77 %

 

 

 
Sijoitusstrategia 
Rahaston tavoitteena on saada paras mahdollinen tuotto ja arvonnousu luottoriskiin nähden. Rahasto voi sijoittaa eurooppalaisiin High Yield -luokiteltuihin 
CLO-luokkiin (“BB” ja “B”) ja enintään 10 % CLO:n oman pääoman luokkaan parhaan mahdollisen riskikorjatun tuoton saavuttamiseksi. Rahaston jokainen 
sijoitus perustuu due diligence -analyysiin sisältäen: 
 

• Luottolaadun perusteellisen analyysin 

• Kvantitatiivisen analyysin, joka keskittyy CLO:iden pääomarakenteeseen, kassavirtojen etuoikeusjärjestykseen ja solvenssitestien rajatasoihin 

• Dokumentaation analyysi juridisesta näkökulmasta 
 

Nykyisissä markkinaolosuhteissa rahasto ei ole ottanut näkemystä CLO:iden oman pääoman luokista ja ”BB” CLO:t ovat tällä hetkellä hieman ylipainossa. Tämän 
konservatiivisen strategian taustalla on pitkän maturiteetin ”B” CLO:iden vähemmän houkutteleva riskikorjattu tuotto. Näemme kuitenkin houkuttelevan 
arvostuksen lyhyemmän maturiteetin ”B” ja ”BB” CLO:issa. 
 
Yhteenveto rahaston kehityksestä 
Rahasto tuotti 6.56 % vuonna 2020, mihin olemme tyytyväisiä varsinkin, kun otetaan huomioon lisääntynyt epävarmuus ja taantuma, joka viime vuonna vallitsi. 
 

Rahaston varojen luottoriskiä kuvaavat tunnusluvut heikentyivät läpi vuoden ajan COVID-19 kriisin takia ja sitä seuranneen taantuman vuoksi. Solvenssitestien 
("OC-testi") luvut, jotka ovat kassavirtojen uudelleen ohjaamisen kannalta ensisijainen tekijä, ovat heikentyneet noin prosentilla. Rahaston omistamien ”BB” ja 
”B” CLO:iden OC-testiluku on painotetusti keskimäärin 107.6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston omistamien CLO:iden vakuutena olevat varat tarjoavat 
edelleen riittävän suojan mahdollisia tappioita vastaan. CLO:iden vakuutena olevien luottojen ja lainojen keskihinta on noussut tasaisesti huhtikuusta lähtien, 
ja olemme tällä hetkellä enää ainoastaan 0.85 % viime vuoden tammikuun tasoista. Todennäköisyys tappioille rahaston varoissa on edelleen vähäinen ja 
luottojen laatu on heikentynyt huomattavasti vähemmän kuin mitä olisi voitu pelätä vuoden 2020 tapahtumien takia. 
 

Rahastossa on ainoastaan muutamia omistuksia, joiden tunnusluvut ovat heikentyneet ja näin ollen paineen alla. Osa näistä omistuksista saattaa ennusteemme 
mukaan kärsiä yhdestä tai kahdesta kuponkikoronmaksun peruuntumisesta, mutta siinäkin tapauksessa ne jatkavat kertymistä ja maksetaan myöhemmin. 
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TULOSLASKELMA (EUR) 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019

TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET

Arvopaperien nettotuotot Liite 1 1 202 634.92 1 101 903.19

Muut tuotot 52 173.96 101 386.58

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT 1 254 808.88 1 203 289.77

KULUT

Palkkiot rahastoyhtiölle -164 856.69 -169 615.52

Palkkiot säilytysyhteisölle -14 880.00 -14 880.00

Korkokulut -4 264.91 -4 619.13

Muut kulut -5 988.24 -9 126.18

KULUT YHTEENSÄ -189 989.84 -198 240.83

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 064 819.04 1 005 048.94

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019

Liite 1. Arvopaperien nettotuotot

Realisoidut tuotot 1 377 855.85 1 370 574.66

Realisoidut tappiot -668 550.29 -262 459.48

Realisoitumattomat tuotot/tappiot 493 329.36 -6 211.99

Yhteensä 1 202 634.92 1 101 903.19

Kaupankäyntikulut -523.69 -826.98

Tuottosidonnainen palkkio -13 219.36 -409.80
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TASE 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Arvopaperien markkina-arvo Liite 3 16 743 824.65 21 313 066.08

Rahat ja pankkisaamiset Liite 1 1 284 784.16 874 941.96

SUMMA VASTAAVAT 18 028 608.81 22 188 008.05

VASTATTAVAA

Rahaston arvo Liite 2 17 309 017.48 21 812 081.20

VIERAS PÄÄOMA

Siirtovelat 19 591.33 20 081.30

Muut velat 700 000.00 355 845.55

SUMMA VASTATTAVAA 18 028 608.81 22 188 008.05

TASEEN LIITETIEDOT

Liite 1. Saamiset luottolaitoksista 31.12.2020 31.12.2019

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 1 284 784.16 874 941.96

Yhteensä 1 284 784.16 874 941.96

Liite 2. Rahaston arvo

Rahaston avaava tase 21 812 081.20 20 014 984.89

Rahasto-osuuksien merkintä 1 368 466.22 8 744 890.15

Rahasto-osuuksien lunastus -6 634 946.27 -7 479 521.56

Tuotonjako -301 402.70 -473 321.22

Tilikauden voitto/tappio 1 064 819.04 1 005 048.94

Rahaston lopputase 17 309 017.48 21 812 081.20

Tuotonjaon määrä

4

Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä.
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Liite 3. Sijoitukset 31.12.2020

Valuutta Määrä Markkina-arvo / 

arvonmuutos (EUR)

% rahaston arvosta

Arvopaperit - Listatut

Strukturoidut/arvopaperistetut tuotteet

Accunia European CLO Accun 2X E EUR 300 000 279 209.00 1.61 %

Accunia European CLO Accun 2X F EUR 1 500 000 1 239 898.00 7.16 %

Adagio CLO Adagi Iv-x ER EUR 350 000 345 011.99 1.99 %

Arbour CLO Arbr 5X F EUR 1 400 000 1 261 674.24 7.29 %

Ares Euro CLO BV Arese 9X F EUR 500 000 451 656.69 2.61 %

Aurium CLO Aclo 2X ER EUR 500 000 496 144.33 2.87 %

Aurium CLO Aclo 3X F EUR 1 000 000 916 775.67 5.30 %

Bilbao CLO Bilb 1X E EUR 600 000 539 742.00 3.12 %

Cadogan Square CLC Cadog 5X ER EUR 300 000 298 501.35 1.72 %

Cairn CLO BV Crncl 2015-5x ER EUR 1 100 000 1 084 212.80 6.26 %

Cordatus CLO PLC Corda 10X E EUR 1 500 000 1 425 870.50 8.24 %

Cordatus CLO PLC Corda 12X F EUR 700 000 657 033.65 3.80 %

Cordatus CLO PLC Corda 5X ER EUR 300 000 292 783.85 1.69 %

Crosthwaite Park CLO Crwpk 1X D EUR 1 000 000 996 313.56 5.76 %

Goldentree Loan Management EUR Glme 1X E EUR 1 400 000 1 317 248.80 7.61 %

Harvest CLO Harvt 19X F EUR 1 000 000 901 376.00 5.21 %

OCP Euro CLO Ocpe 2017-2x F EUR 1 250 000 1 161 022.36 6.71 %

Ozlme CLO 2X E EUR 1 102 000 1 078 298.80 6.23 %

Providus CLO Prvd 1X E EUR 1 000 000 935 556.00 5.41 %

Providus CLO Prvd 3X E EUR 300 000 300 107.10 1.73 %

St Pauls CLO Spaul 5X ER EUR 500 000 471 948.64 2.73 %

Willow Park CLO Wilpk 1X D EUR 300 000 293 439.32 1.70 %

16 743 824.65 96.73 %

Arvopaperit - Listatut yhteensä 16 743 824.65 96.73 %

Sijoitukset yhteensä 16 743 824.65 96.73 %

Kassa ja muut varat 565 192.35 3.27 %

Rahaston arvo 17 309 017.48 100.00 %
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Päiväys ja allekirjoitukset

Vaasassa 22.3.2021

GRIT Rahastoyhtiö Oy

Daniel Djupsjöbacka

Puheenjohtaja

Per-Johan West Hans Seppelin*

  

*riippumaton hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Helsingissä 25.3.2021

Kristina Sandin

KHT
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GRIT Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokoukselle sekä GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Accunia Alpha Credit Fund -sijoitusrahaston 
osuudenomistajille. 
 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 
 
Lausunto  
 
Olemme tilintarkastaneet GRIT Rahastoyhtiö Oy:n (y-tunnus 1830022-0) hallinnoiman sijoitusrahaston Accunia Alpha Credit Fund 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.  
 
Lausuntonamme esitämme, että GRIT Rahastoyhtiö Oy:n (y-tunnus 1830022-0) hallinnoiman Accunia Alpha Credit Fund -
sijoitusrahaston tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan sijoitusrahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
 
Lausunnon perustelut  
 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  
 
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet  
 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  
 
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei 
ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  
 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  
 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella.  
 
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme 
antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat  
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tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa. 

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan.  

 
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme 
tilintarkastuksen aikana.  
 
Muut raportointivelvoitteet 
 
Muu informaatio  
 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. 
 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 
 
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai 
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
 
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
 
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on 
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 
 
 
Helsingissä 25.3.2021 
 
Ernst & Young Oy 
tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
 
      
Kristina Sandin     
KHT      



Valvovat viranomaiset ja yhteystiedot

Valvova viranomainen Finanssivalvonta

Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Rahastoyhtiön tilintarkastaja KHT Kristina Sandin

Varatilintarkastaja Ernst & Young Oy

Vaihtoehtorahastojen hoitaja GRIT Rahastoyhtiö Oy

Pitkäkatu 34 C, 65100 Vaasa, Suomi

Omaisuudenhoitaja Accunia Fondsmæglerselskab A/S

Store Regnegade 5, 1110 Kööpenhamina K, Tanska

Erikoissijoitusrahasto Accunia Alpha Credit Fund non-UCITS on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun mukainen

erikoissijoitusrahasto, eikä se siten ole velvollinen noudattamaan sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat

eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. GRIT Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty

kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys

olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi

sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista

tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan

ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa.
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