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F<i rva ltni ngsberdttelse

Styrelsen och verkstdllande direktoren fcir Tundra Fonder AB avger hdrmed 6rsberdttelse fcjr
Food fcir rdkenskaps6ret 2013.

Allmdnt om verksamheten

Tundra Agri &

Fondens utveckling

Fonden sjcink med 7,9 procent under 2013. Jaimforelseindex MtiCl World net index steg med 25,4 procent
under samma period.

Fondfiirmiigenhetens utveckling

Fcjrvaltat kapital uppgick den 31 decc'mber 2013 till 3,3 miljoner kronor, vilket innebdr en minskning med 30,2
miljoner kronor jdmfcirt med 31 december 201,2.

Marknadsutveckling

Tillvdxtmarknader hade en svag utveckling under hela 2013 jdrnfcirt med utvecklade marknader. Oron fcir
tillviixten i de storsta tillvdxtmarknadlerna och ifrSllande inflation hrar inneburit att tillvdxtmarknadsindex, MSCI
Emerging Markets net fallit med 3,89lo (SEK) under 2013 samtidigt som vdrldsindex, MSCI World net, stigit med
25,2% (SEKI under samma period. Det var bretydande avkastrringsskillnader mellan de olika liinder och
delsektorer som fonden investerar i under 2013.

De stora tillviixtmarknaderna som fronden haft en avgcirande del
utveckling. Vdrst utveckling uppvisad,e Brasilien, som foll !6,8%.

av sin exponering mot hade civerlag svag

Livsmedelssektorn inom tillvdxtmarknader har inte varit n6got undantag for denna svaga utveckling i

ti I lvdxtm arknader.

Fiirvaltn ingsresu ltat och framtid

Vid utg6ngen av fcirsta halvdret iigde fonden 25 aktier frAn !2 liinder. Ryssland (17%),
(r2%) och Brasilien (!1%l var de fyra 'viktigaste liinderna vid utg6ngen av perioden.

Valutakurserna i flera stora tillviixtnrarknader har varit svaga under 20L3, vilket haft
fondens utveckling. Brasilianska Realen foll med t4% och Indiska Rupien har falliL1,2%,
Sydafrikanska Randen 20% allajdmfcirt med svenska kronor.

M5l och Placeringsinriktning

Livsmedelsforsorjning itillviixtmarkniader. Vi investerar i hela vdrclekedjan bland annat i

andra avkastni ngs-forbdttrare, matproduktion.

Derivat

Pakistan (I3%), Kina

en negativ effekt p6

ryska rubeln 8% och

jordbruk, godsel och

Fonden har enligt fondbestdmmelsc'rna riitt;rtt handla med optioner, terminer och liknande finansiella
instrument samt rdtt att l6na ut vdridepapper. Fonden f6r dven, i enlighet med gdllande regelverk, anvdnda
andra tekniker och instrument ifcinraltningen. Fonden har inte Lltnyttjat nigra av dessa mdjligheter under ./. ,t

perioden. Fcir att beriikna den sammanlagda exponeringen ifonden tilldmpas som riskbedomningsmetod den (U)
si kallade Stagandemetoden avseende derivat,instrument. Denna innebdr att eventuella derivatpositi . /')
konverteras till motsvarande position i de underliggande ti1196ngarna sA som den underliggande til196ngen 4/Ydirekt. fo cy
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Ekonomisk iiversikt

2

Fond-
fiirmiigenhet,

kr

3 328 s18
33 499 s49

Andels-
vdrde

Antal Utdelning Total - Jdmfiirelse
andefar per andel, kr avkastning, % index,yo

2013-L2-3t
20L2-12-3t

86,0;2 38 694,0627
93,39 358 700,4005

-7,89
-6,6L Ll

25,38
3,87 !)

2013-12-3t

**
**

**
**

2,50
76 379,00

0,20
2,61

l ngen

0,21
I ngen

24t,98
15,51

Jdmforelseindex: MSCI World Net (SE:K)

1) Avser perioden 2OL2-O2-O3 - 2O!3..L2-3L

Nyckeltal

Risk & avkastningsm6tt

Totalrisk % 1)

Total risk fdr jdmfcirels eindex % 2)

Aktiv risk % 3)

Duration 4)

Genomsnittlig 6rsavkastning de senas;te 2 Srenot\
Genomsnittlig 6rsavkastning de senas;te 5 6ren %i

**Ej oktuell, fonden stortod 2012-02-03

Kostnader

Forva ltni n gsa v gifI, f ast Yo

Transaktionskostnader kr
Transaktionskostnader %

Uppgift om Arlig avgift%
I nsiittnings- och uttagsav gifter %

Omsdttning

Omsdttni ngshasti ghet ggr
Omsettning genom niirst6ende vdrdepappersbolag

Fii rva ltn ingskostn ad :

Vid engSngsinsdttning 10 000 kr
Vid ldpande sparande av L00 kr/mAn

1) Total risk anges som standardavvikelsen fcjr variationerna i fondens
minadsdata och skall avse de senaste 24 minaderna.

totalavkastning. Uppgiften baseras p

uu
,4
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2) Total risk anges som standardavvikelsen fcir variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras p6

m6nadsdata och skall avse de senaste 24 mdnaderna.

3) Aktiv risk anges som standardavvikelsen for variationerna iskillnaden i avkastning mellan fonden och dess
jiimfdrelseindex. Uppgiften baseras p6 m6nadsdata och skall avse de senaste 24 mSnaderna.

,LL
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Resultatrdkning

Belopp i kr

Intdkter och vdrdeftirSnd ring
Vdrdefcjrd ndri ng p6 riverl6tbara vdrdepa pper
Riintei nt6kter
Utdelningar
Valutakursvinster och-fcirluster netto
dvriga intdkter
Summa intekter och vdrdefiirdnd ring

Kostnader
Fcirvaltni ngskostnader

Ersdttning till bolaget som driver fondverksamheten
Riintekostnader
0vriga kostnader
Summa kostnader

Arets resultat

4

/vof 20L3-0L-01-
20L3-12-31

-L982 L36
4 560

434999
85 818

1 907
-1 453 852

-598 982
0

-r23 9L7
-722899

-2L7675L

20L2-02-03-
20L2-12-31

-L 5L0 342
t4 157

510 450
-47 L64

0

-932899

-539 032
-L87

-50 808
-700 027

-t532926
It.- t",

U-
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Balansrdkning

Belopp i kr

Tillgingar
Overl6tbara vdrdepapper
Summa finansiella instrument med positivt manknadsvdrde

Bankmedel och 6vriga likvida medel
Fcirutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa tillgingar

Not 2013-12-31

2 930 076
2930 076

435 888
t3 997

3379 96r

5L 443
0

5t443

3 328 518

2012-12-31

32 378 763
32378763

1208923
6s 383

33 6s3 059

79 t7L
74 349

153 520

33 499 549

2012-t2-31

Skulder
Upplupna kostnader och fcirutbetalda intdkter
0vriga skulder
Summa skulder

Fondfiirmiigenhet L2

Poster inom linjen
2013-L2-3t

I nga

4-
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmdn na redovisningsprinciper

Fonden tilldmpar lagen om vdrdepappersfonder 2O04:46 och Finansinspektionens foreskrifter for redovisning
av viirdepappersfonder 2Ot3:9 och fdljer Fondbolagens Fcirenings samt ESMAs riktlinjer ddr de dr tilldmpliga.

Vdrderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingSr i fonden vdrderas till marknadsvdrde enligt friljande
turordni ng.

1De finansiella instrument som handlas pd en aktiv marknad ska vdrderas med senaste betalkurs p6
balansdagen om den inte iir en handelsdag anvdnds senaste handelsdag fcire balansdagen.

2 Om det finansiella instrumentet inte handllas pA en aktiv marknad ska marknadsvdrdet hdrledas av
information fr6n liknande transaktioner som skett under marknadsmdssiga omst6ndigheter.

3 Om inte metod 1 eller 2 96r att anvdnda, eller blir missvisande ska marknadsvdrdet faststiillas genom en pd
marknaden etablerad vdrderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden fdljer fondbolagens forenings riktlinjer ndr det gdller framtagandet av olika nyckeltal.

hc^/t- v
Q-
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Noter

Not 1 Finansiella Instrument
P er 2013-12-31 i n nehades folja nde fi na nsiella i rrstru m ent.

Vdrdepapper

Bransch

Kategori 1

Overlitbara vdrdepapper

COSAN CL A ORD, Brasilien, USD

Energi

ENGRO CORPORATION ORD, Pakistan, pKR

OJSC PHOSAGRO GDR, Ryssland, USD

PACKAGES ORD, Pakistan, PKR

UNITED PHOSPHORUS ORD,Indien, il\R

Material

LINDSAY ORD, USA, USD

Industri

LOJAS AMERIC PRF, Brasilien, BRL

THAL LTD, Pakistan, PKR

SEllankiipsvaror

BRF BRASIL FOODS ADR REPTG ONE ORD, Brasiliren, USD

CHAROEN ORD, Thailand, THB

CHINA AGRI ORD, Hong Kong, HKD

GENERAL MILLS ORD, USA, USD

INDOFOOD SUKSES ORD, Indonesien, IDR

KERNEL HOLDING ORD, Ukraina, PLN

LIANHUA ORD H, Kina, HKD

MAGNIT ORD, Ryssland, USD

MHP GDR, Ukraina, USD

MIGROS A ORD, TURKIET, TRY

SHEZAN INTL ORD, Pakistan, PKR

SHOPRITE HOLDINGS, Sydafrika, ZAR

SUNART RETAIL ORD, Kina, HKD

TIGER BRANDS ORD, Sydafrika, ZAR

X5 RETAIL GROUP GDR, Ryssland, USD

Dagligvaror

ALMARAI ORD, USA, SAR

SAUDI ARABIA FERTILIZERS ORD, USA, SAR

Finans och fastighet

Su mma 6verlitbara viirdepapper

Summa Kategori 1

Summa vdrdepapper

Antal Marknadsvdrde Andel %

800

15 s00

t 700

6 s00

6 000

200

1 805

L2 600

900

25 000

31 500

300

43 500

875

25 000

100

1200

1 500

2860

1 400

15 500

700

r200

t 6tt
300

70 977 2.13

70 977 2.L3

149 881 4.50

ro7 021. 3.22

107 955 3.24

123 52t 3.71

488 388 L4.67

106 877 3.21

to6 877 3.21

77 342 2.32

106 136 3,19

L83478 5.51

120 555 3.62

ts7 520 4.73

101 169 3.O4

96177 2.89

1,52 450 4.58

7t t03 2.14

124 485 3.74

t8t 02r 5.44

t3t 634 3,95

65 978 1.98

r28 t6s 3.85

t40 332 4.22

t40 726 4.23

rL4 203 3.43

129 472 3.89

1 854 990 55.73

1.45127 4.36

80 240 2.4L

225366 6.77

2930075 88.03 / tq/t
zsso 076 88.03 4/v

(_y
2930 076

\a^
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Ovriga tillgingar och skulder 398442 t1.97

Fondfiirmiigenhet 3 328 518 100.00

Kategorier enligt FFFS 2013:9

1' 0verl6tbara vdrdepapper som dr upptagna till handel p6 en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanfor EES.

2' Ovriga finansiella instrument sorn 5r upptagna till handel p6 en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanfor EES.

3. overl6tbara vdrdepapper som dr fiirem6l for regelbunden handel vid nigon annan marknad som dr reglerad
och oppen fcir allmiinheten.
4. Ovriga finansiella instrument som dr fdremiil for regelbunden handel vid n6gon annan marknad som dr
reglerad och cippen fclr allmdnheten.
5' 6verl6tbara vdrdepapper som inom ett 6r fn6n emissionen avses bli upptagna till handel pd en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanfcir EES.

6. OverlAtbara viirdepapper som inom ett 5r fr6n emissionen avses bli frjremSl fdr regelbunden handel vid
n6gon annan marknad som er reglerad och cippern fcir allmiinheten. *
7.6vriga finansiella instrument. ll

ln" (L
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Not 2 Fiirdndring av fondf6rmiigenhet

Fondfdrmcigenhet vid Arets b6rjan
Andelsutgivning
Andelsinlcisen
Ldmnad utdelning
Periodens resultat enligt resultatrdknring

Fondftirmtigenheten vid Srets slut

2013-01-01-
20L3-t2-3t

33 499 549

3 612299
-31 606 579

0
-2 176 75t

3 328 518

20L2-02-03-
2012-12-3t

0

38 456 872
-3324397

0
-t 632926

33 499 549

/ph
L
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Underskrifter

Stockholm den I'bv"au> 2(o14

Styrelseordfcirande

Styrelseledamot

Vdr revisionsberdttelse har avgivits dren 2bwaa zoit1

10

Mattias Martinsson
Styre lsel edam otlvice Verkstd I la n d e di rektcjr

K6g-erma
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Revisionsberilttelse
Till andelslgarna i Tundra Agri & Food, org.nr
Rapport om flrsberdttelse

Vi har i egenskap av revisor i T\rndra Fonder AB (fondbolaget),

organisationsnummer 556838-63o3, utfdrt en revision av

&rsberdttelsen fiir T\rndra Agri & Food frir &r zor3.

F ondb olag ets ansu ar ft r d r sb er d ttelsen

Det dr fondbolaget som har ansvaret fijr Arsberdttelsen och frjr
att lagen om vhrdepappersfonder och Finansinspektionens
fcireskrifter om vdrdepappersfonder tilldmpats vid uppr.httandet

och frir den interna kontroll som fondbolaget bediimer dr

n,tidviindig frir att upprdtta en Arsberlttelse som inte innehAller
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentl.igheter

eller pfl fel.

Reuisorns znsuar

VArt ansvar dr att uttala oss om Arsberdttelse pA grundval av vhr
revision. Vi har utftirt revisionen enligt International Standards

on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
krdver att vi fijljer yrkesetiska krav samt planerar och utf,ijr
revisionen fiir att uppnA rimlig sdkerhet att &rsberdttelsen inte
inneh&ller vdsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika Atgiirder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan inforrnation i
Arsberdttelsen. Revisorn vd'ljer vilka &tglrcler som ska utfdras,
bland annat genom att bedijma riskerna fcir vdsentliga

felaktigheter i &rsberlttelsen, vare sig dessa beror pA

oegentligheter eller ph fel. Vid denna riskbeddmning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollenL som 6r relevanta f6r
hur fondbolaget upprdttar Arsberdttelsen i syfte att utforma
gransknings6tghrder som dr hndam6lsenliga med hiinsyn till
omstdndigheterna, men inte i sfte att grira ett uttalande om

effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revisicn

innefattar ocks6 en utvdrdering av dndam&lsenligheten i de

redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i
fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en

utvdrdering av den dvergripande presentat.ionen i Arsberdttelsen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat hr tillrdcklisa och

[ndam6lsenliga som grund fcir vAra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vAr uppfattning har flrsberdttelsen upprdttats i enlighet
med lagen om vdrdepappersfonder samt Finansinspektionens

frireskrifter om investeringsfonder och ger i alla vhsentliga

avseenden rdtMsande bild av Tirndra Agri & Food:s resultat och

stdllnins.

l;L56o2-4795
Ilapport om andra krav enligt lagar och andra
fcirordningar

Ut<iver vAr revision av irsberdttelsen har vi dven utfiirt en
revision av fondbolagets frirvaltning frir Tundra Agri & Food frir
5r zor3.

Fondbolagets znsuar

Det dr fondbolagets som har ansvaret frir fiirvaltningen enligt
lagen om vdrdepappersfonder och fondbestbrmmelserna.

Ileuisorns ansuzr

VArt ansvar dr att med rimlig sAkerhet uttala oss om

fcirvaltningen pfl grundval av vir revision.

Vi har utfijrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fdr vArt uttalande om fiirvaltningen har vi utriver
vAr revision av Arsberdttelsen granskat vdsentliga beslur,

Atgdrder och forhillanden i fonden fcir att kunna bedijma om

fondbolaget handlat i strid med lagen om vdrdepappersfonder

eller fondbesthmmelserna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat 5r tillrAckliea och

dndam8lsenliga som grund fdr v&ra uttalanden.

Uttalanden

F)nligt vAr uppfattning har fondbolaget inte handlat i strid med

Iagen om vdrdepappersfonder eller fondbestd'mmelserna.

Stockholm den z6 mars zor4

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sussanne Sundvall

A,uktoriserad revisor


