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Fiirva ltningsberdttelse

Styrelsen och verkstiillande direktdrerr fcjr Tundra Fonder AB avger hiirmed 6rsberiittelse for Tundra
Rysslandsfond frir rdkenskaps6ret 201.3.

Allmdnt om verksamheten

Fondens utveckling

Fonden steg med 2,8 procent under .2013. Jiimfclrelseindex MSCI World net index steg med 0,3 procent under

samma oeriod.

Fondfiirmtigenhetens utveckling

Fcirvaltat kapital uppgick den 31 december 201-3 till 13,5 miljoner kronor, vilket inn,ebdr en minskning med 11,1

miljoner kronor jdmfdrt med 31 decernber 2012.

Marknadsutveckling

Ryska marknaden uWecklades n6got starkare dn tillvdxtmarknadsindex sorn fcill 3,6yo under 201-3.

BNP-tillvaixten och nya investeringar overraskacle negativt i Ryssland. BNP tillvdxten fcir 2013 var llga 1,4%o.

Trots det gav inte inflationen med sigvarfor centralbanken behcill en relativt hdg styrrdnta under 6ret.

Bdst utveckling under Sret uppvisade Magnit l,ckala (+73 %), IBS (+66%l och Sistema lokala (+59%). Sdmst

utveckling och stcirsta negativa bidrag till resultatet under 6ret uppvisade kraftaktier, som avyttrades under
forsta halv6ret 2013.

Fiirva ltningsresu ltat och framtid

Ryska aktiemarknaden tillhor de liigst vdrderade i vSrlden. Direktavkastningen dr viisentligt hogre dn vad den

brukar vara iRyssland och hcigr,e dn andra tillvdxtmarknader. Men fortroendet for Ryssland som

investeringsmarknad dr lAgt. 86de bland inhemska och internationella investerare. De ledande irysk politik

mdste vidta Stgdrder frjr att de lokala investe,rarna ska tro pi framtiden annars dr det risk att den l6ga

vdrderingen kan best6.

M6l och Placeringsinriktning

M5let med fonden som dr aktivt fdrvaltad drr att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska

utvecklingen iRyssland och ge Andelsiigarna maximal lSngsiktig avkastning p6 investerat kapital med hdnsyn

tagen till fondens risknivS.

Derivat

Fonden har enligt fondbestdmmelserna rett att handla med optioner, terminer och liknande finansiella

instrument samt riitt att lAna ut vdrdepapper. Fonden fAr dven, i enlighet med gdllande regelverk, anvdnda

andra tekniker och instrument ifor'/altningen. Fonden har inte utnyttjat nAgra av dessa mcijligheter under

perioden. For att berdkna den sammanlagda exponeringen ifondr:n tilldmpas sonr riskbedcimningsmetod den

sA kallade Stagandemetoden avseende derivatinstrument. Denna innebar att eventuella derivatpositioner
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Ekonomisk iiversikt

Fond-

fiirmiigenhet,
kr

13 613 889
24 685 194

7 474 615

Andels-
vdrder

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

2013-L2-3L
2012-12-3t
20tl-t2-3I

98,96 L37 566,9739

96,29 256 364,0733
97,4'J.. 76 736,4662

0

0

0

2,77
-L,L5

-2,59 L)

0,27
7,62

0,97 rl

20t3-t2-3L

19,99
t7,33

7,67

0,79
*rr

2,50
0

1L0 038,00
O,27

2,87
I ngen

0,87
Ingen

Jiimfcirelseindex: MSCI Russia Net (SEK)

1) Avser perioden 2O1L-LO-14 - 2OtL-L2-3t

Risk & avkastningsmitt

Totalrisk % 1)

Totalrisk fdr jdmforelseindex% 2l
Aktiv risk % 3)

Genomsnittlig 6rsavkastning de senaste 2 Aren%
Genomsnittlig 6rsavkastning de senaste 5 Sren 7u
* * Fonden stortad 2011-10-14

Kostnader

Fdrvaltningsavgift, fast %
Forvaltni ngsavgift, rcirligt %

Transaktionskostnader kr
Transa ktionskostnader %

Arlig avgift%
lnsdttnings- och uttagsavgifter %

Omsdttning

Omsdttni ngshastighet ggr

Omsdttni ng genom niirst6ende viirdepappersbolag

Ftirvaltningskostnad :

Vid eng6ngsinsiittning 10 000 kr
Vid lcipande sparande av 100 krlm5n

245,9O

16,16 &
14(- cJ
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1) Total risk anges som standardavvikelsen fcir variationerna i fondens totalavkastning. Uppgiften baseras pd

mSnadsdata och skall avse de senaste 24 mdnaderna,

2) Total risk anges som standardavvikelsen fcir variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras pi
minadsdata och skall avse de senaste 24 mdnaderna,

3) Aktiv risk anges som standardavvikelsen frir variationerna iskillnaden i avkastning mellan fonden och dess
jdmfcirelseindex. Uppgiften baseras pi m6nadsdata och skall avse cle senaste 24 m6naderna,

Resultatrdkning

Belopp i kr

Int5kter och vdrdefiirdnd ring
Vdrdefrjrdndri ng p5 overl6tbara vdrdepapper
Rdntei ntdkter
Utdel ni ngar
Valutakursvinster och-fcirluster netto
Ovriga intdkter
Summa intdkter och vdrdefiirlindring

Kostnader
Forva ltni ngskostnader

Ersdttning till bolaget som driver fondverksarnheten
Riintekostnader
Ovriga kostnader
Summa kostnader

Arets resultat

Not 2013-01-01-
2013-12-31

-t90 574
t 788

543 346
45 176

0

399 735

-4.29 gLt
-22

-L20 338
-550 271.

-150 535

2012-01-01-
2012-1-2-31-

-9 693 323
t2882

t 046 672
51 081

0
-8 s82 688

-921 986
-120

-217 837
-1 139 943

-972263t

(-
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Balansrdkning

Belopp i kr

Tillgingar
6verlitbara vdrdepapper
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvdrde

Bankmedel och civriga likvida medel
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summa til196ngar

Skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
0vriga skulder
Summa skulder

Fondfiirmiigenhet 7,2

Poster inom linjen

4

20L3-1.2-3L

t2 840 845
12 840 845

815 858
30 439

L3 687 L52

33 723

39 s40
73 263

13 513 889

201.2-1.2-31.

24 004 076
24004076

732767
109 588

24846 43L

s8 869
L02368
t6L237

24 685 L94

2073-12-37

I nga

2012-t2-3t

Inea4

tL
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmfr nna redovisningsprinciper

Fonden tilldmpar lagen om viirdepappersfonder 2004:46 och Finansinspektionens fcireskrifter fcir redovisning
av viirdepappersfonder 20L3:9 och f6ljer Fondbolagens Fcirenings samt ESMAs riktlinjer ddr de dr tilldmpliga.

VHrderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat sonr ingAr ifonden vdrderas till marknadsvdrde enligt fdljande
turordni ng.

1De finansiella instrument som handlas pA en aktiv marknad ska viirderas med senaste betalkurs p6

balansdagen om den inte iir en handelsdag anviirnds senaste handelsdag fcire balansdagen.

2 Om det finansiella instrumentet inte handlas p6 en aktiv marknad ska marknadsviirdet hdrledas av

information fr6n liknande transaktioner som skett under marknadsmdssiga omstiindigheter.

3 Om inte metod 1- eller 2 96r att anviinda, eller blir missvisande ska marknadsvdrdet faststSllas genom en pi
marknaden etablerad viirderi ngsmodell.

Nyckeltal

Fonden foljer fondbolagens forenings riktlinjer ndr det gdller framtagandet av olika nyckeltal. ,,lt
;
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Noter

Not 1 Finansiella Instrument
P er 2Ot3-12-3 1 i n n e h a d es f o lj a n d e f i rra nsi c. | | a i nst ru m ent.

Vdrdepapper

Bransch

Kategori 1

OverlStbara vdrdepapper

GAZPROM ADR REP 2 ORD, Ryssland, USD

LUKOIL (OAO) ADR, Ryssland, USD

NOVATEK ORD, Ryssland, USD

OJSC OC ROSNEFT GDR, Ryssland, USI)

SURGUTNEFTEGAZ PRF, Ryssland, USI)

TATNEFT ADR, Ryssland, USD

TMK ORD, Ryssland, USD

TRANSNEFT PRF, Ryssland, USD

Energi

MMC NORILSK NICKEL ADR, Ryssland, USD

OJSC MAGNITOGORSK IRONANDSTEEL GDR, Rys:;land, USD

OJSC PHOSAGRO GDR, Ryssland, USD

SEVERSTAL GDR, Ryssland, USD

Material

cLOBALTRANS INVESTMENT GDR, C,ypern, USD

Industri

DIXY GROUP ORD, Ryssland, USD

Sdllankiipsvaror

MAGNIT ORD, Ryssland, USD

X5 RETAIL GROUP GDR, Ryssland, USD

Dagligvaror

BANK ST PETERSBR ORD, Ryssland, IJSD

ETALON ADR, Gurnsey, USD

JSC HALYK BANK GDR, Kazakstan, USD

JSC VTB BANK GDR, Ryssland, USD

LSR GROUP ORD, Ryssland, USD

SBERBANK PRF, Ryssland, USD

Finans och fastighet

IBS GROUP GDR, Ryssland, EUR

Informationsteknik

MEGAFON GDR, Ryssland, USD

MTS ORD, Ryssland, USD

SISTEMA JSFC ORD, Ryssland, USD

Telecomoperatiirer

JSC RUSHYDRO ADR, Ryssland, USD

Kraftfiirsiirjning

Antal Marknadsvlirde Andel %

6

20 100

2 870

6 500

12 000

239 265

r 704

23 000

10

4 930

7 000

4 100

2 700

t 704

3 50Cl

3s0

2 350

36 579

s 000

7 000

19 00c)

2 164

73 00c)

2 417

1 000

9 400

69 000

15 500

1 094 348

1 155 648

508 107

587 9r2
t 2L4 050

4I7 778

422 792

168 287

5 568922

529 055

135 018

258 LL0

t7t 625

1 093 809

173 903

173 903

281.132

281. L32

633 574

253 s49

887 t23

300 981

170 493

461 618

365 132

258 949

1,147 L20

2704293

534 439

534 439

2t4 940

604 565

605 598

1 425 103

t72r2r
t72LzL

8.04

8.49

3.73

4.32

8.92

3.O7

i tl

r.24

40.91

3.89

0.99

1.90

1.26

8.03

r.28

1,.28

2.07

2.O7

4.65

t.db

6.52

2.21

1..25

3.39

2.68

1.90

8.43

19.86

3.93

3.93

1.58

4.44

4.45
',.' lLO.47 (4J

t'26 , 4l'/'
L26 ru (L/

t.,

LL



Tundra Rysslandsfond
515602-4779

Summa 6verlStbara vdrdepapper

Summa Kategori 1

Summa vdrdepapper

dvriga tillgingar och skulder

7

L2840 845 94.32

L2840 84s 94.32

t2840 845 94.32

773044 5.68

Fondfiirmiigenhet 13 513 889 100.00

Kategorier enligt FFFS 2Ot3:9

1-. Overldtbara vdrdepapper som 5r upptagna till handel p6 en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanfor EES.

2. Ovriga finansiella instrument som dr upptagna till handel p6 en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanfor EES.

3. OverlAtbara vdrdepapper som iir f<jrem6l for regelbunden handt.'l vid nigon annan marknad som dr reglerad
och cippen fcir allmdnheten.
4. Ovriga finansiella instrument som iir foremil fcir regelbunden handel vid n6gon annan marknad som dr
reglerad och cippen fcir allmdnheten.
5. 6verlStbara vdrdepapper som inom ett 5r frin emissionen avses bli upptagna till handel p6 en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanfor EES.

6. Overl6tbara vdrdepapper som inom ett 6r fr6n emissionen avses bli frjremSl fcir regelbunden handel vid
n6gon annan marknad som ar reglerad och oppen fcjr allmdnheten,

/l
7. Ovriga finansiella instrument. l$.

14n
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Not 2 Fiirdndring av fondfiirmdgenhet

Fondfcirmcigenhet vid irets b6rjan
Andelsutgivning
Andelsinlosen
Ldmnad utdelning
Periodens resultat enligt resultatrdkning

Fondfiirmiigenhet vid periodens slut

2013-01-01-
20L3-t2-31

24 685 L94
t3 352924

-24 273 694
0

-150 535

13 513 889

20t2-0L-01-
2012-L2-3t

7 474615
89 756 968

-62 823 7s9
0

-9 722 630

t
24 685194 IIrv

8
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Underskrifter

stockholm den J b tnats l'o11

Styrelseordforande

VAr revisionsberdttelse har ldmnats den.?6 ma*t &D lt/
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sundvall
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Revisionsberf,.ttelse
Till andelsiigarna i Tundra Rysslanrilsfond,

Rapport om lrsberdttelse

Vi har i egenskap av revisor i Tundra Fonder AB (fondbolaget),

organisationsnummer 556838-63o3, utf,ijrt en revision av

irsberdttelsen fcir T\rndra Rysslandsfond fdr &r zor3'

F ondb olag ets ansu ar f6r &r sb er iittels en

Det dr fondbolaget som har ansvaret fijr Arsberdttelsen och frjr

att lagen om vdrdepappersfonder och Finansinspektionens

fdreskrifter om vhrdepappersfonder tillhmpats vid upprhttandet

och frir den interna kontroll som fondbolaget bedomer br

niidvd'ndig fdr att upprltta en flrsberdttelse som inte innehfrIler

vhsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter

eller pfl fel.

Reuisorns onsuar

Vflrt ansvar hr att uttala oss om Arsberdttelse pA grundval av vAr

revision. Vi har utftjrt revisionen enligt International Standards

on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder

krhver att vi fijljer yrkesetiska krav samt planerar och utfijr

revisionen fdr att uppn& rimlig shkerhet att Arsberdttelsen inte

innehAller vdsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika Stghrder inhdmta

revisionsbevis om belopp och annan information i
&rsberhttelsen. Revisorn vhljer vilka Atgdrcler som ska utfiiras,

bland annat genom att bedcima riskerna ftir vdsentliga

felaktigheter i irsberdttelsen, vare sig dessa beror ph

oegentligheter eller pA fel Vid denna risktreddmning beaktar

revisorn de delar av den interna kontrollen som hr relevanta fdr

hur fondbolaget upprdttar flrsberdttelsen i sy{te att utforma

gransknings&tgdrder som hr dndamAlsenliga med hdnsyn till
omstdndigheterna, men inte i qdte att giira ett uttalande om

effektiviteten i fondbolagets interna kontr'oll. En revision

innefattar ocksA en utvdrdering av dndamhlsenligheten i de

redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i

fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en

utvlrdering av den dvergripande presentationen i Arsberdttelsen'

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhhmtat dr tillriickliga och

d,ndamllsenliga som grund frir vAra uttalanden.

Uttslanden

Enligt vAr uppfattning har Arsberdttelsen upprdttats i enlighet

med lagen om vdrdepappersfonder samt Finansinspektionens

fdreskrifter om investeringsfonder och ger i alla vdsent)iga

avseenden rhtwisande bild av Tirndra Rysslandsfond:s resultat

och sthllning.

org.nr 51t5602-4779

R.apport om andra krav enligt lagar och andra
f<irordningar

Utiiver v&r revision av &rsberhttelsen har vi dven utfiirt en

revision av fondbolagets fdrvaltning fdr Tundra Rysslandsfond

fiir Ar zor3.

F'ondbolagets ansuar

Det hr fondbolagets som har ansvaret ftir fiirvaltningen enligt

Ia gen om vlrdepappersfonder och fondbestdmmelserna.

Rieuisorns ansuor

Vlrt ansvar 6r att med rimlig shkerhet uttala oss om

fiirvaltningen p& grundval av v&r revision.

Vi har utfijrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fdr vflrt uttalande om fdrvaltningen har vi ut'iiver

vlr revision av Arsberdttelsen granskat vhsentliga beslut,

Atghrder och fijrhflllanden i fonden fijr att kunna bedijma om

fondbolaget handlat i strid med lagen om vdrdepappersfonder

eller fondbestdmmelserna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhzimtat dr tillrdckliga och

6ndam&lsenliga som grund ftir vhra uttalanden.

llttaldnden

Iinligt r'flr uppfattning har fondbolaget inte handlat i strid med

Iagen om vdrdepappersfonder eller fondbestdmmelserna.

Stockholm den z6 mars zor4

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

M-4
liussanne Sundvall

Auktoriserad revisor


