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Inside Asia 

Erik Liden (ansvarig) och David Unver 

515602-4704 

SE0004113926 

357830 

Värdepappersfond 

Hög (6 av 7) 

2011-09-15 

5000 kr, därefter inga begränsningar 

Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag 

Fonden betalar §rligen ett fast förvaltningsarvode om 
högst 1,50 procent till fondbolaget, som ersättning för 
fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitu
tet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utö
ver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett pre
stationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode om
fattar 20 procent av den avkastning som överstiger fon
dens jämförelseindex som utgörs av ett index över ut
vecklingen på de asiatiska aktiemarknaderna inklusive 
utdelningar som heter MSCI Asia ex Japan. 

Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Tibia Kon
sult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland 
Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktieka
pitalet uppg§r till 2 357 519 kr. Fondbolaget tilldelades 
tillst§nd av Finansinspektionen att bedriva fondverksam
het den 24 mars 2009. 

Skandinaviska Enskilda Banken 

Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young 

Scientia Fund Management 

Engelbrektsgatan 26 
411 37 Göteborg 
Telefon : 031-165 100 
Telefax : 031-165215 
E-post: info@scientia.se 
www.scientia.se 



Årsberättelse 2012 

Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger här· 
med följande ~rsberättelse för fonden Inside Asia (Org nr 515602·4704) för räken
skaps~ret 2012·01-01 till 2012· 12·31. 
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Inside Asia är en vårdepappersfond enligt l kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside Asia har 
inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien 
eller Nya Zeeland och f~r inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya 
Zeeland eller i s§dana länder där sgdant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gallande lagar eller regler. Utländsk 
lag kan innebära att en investering inte fgr göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget 
som helst ansvar för att kontrollera att en investering frän utlandet sker i enlighet med sädant lands lag. Det ~ligger 
envar att tillse att sädan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, s~val i Sverige som utom
lands. Informationen i denna ~rsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden 
utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning aven investering j fonden och riskerna fö rkn ippade 
därmed. 

Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella 
marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastn ing. De pengar som placeras i fonden kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i 
fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt 
svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 

Scientia Fund Management AB t illhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses j lagen (2003:862) om finansiell 
r~dgivning till konsumenter. 
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Förvaltarna har ordet 

L.lit oss börja med att tacka Er för det 
förtroende Ni har givit oss genom att 
investera i Inside Asia . 

Arbetet med förvaltningen av Inside Asia 
har som m§lsättning att generera högsta 
möjliga avkastning till Er andelsägare 
och att över tid generera en högre av
kastning än de asiatiska aktiemark
naderna som helhet och att därmed ut
göra en god placering för den som öns
kar f§ en exponering mot dessa mark
nader. 

Inside Asia är en värdepappersfond som 
förvaltas efter en mekanisk placerings
modell - Scientias InsiderModell®. Mo
dellen investerar efter offentlig informat
ion om hur bolagens insynspersoner, 
dvs. ledande befattningshavare och 
ägare, investerar i sina egna bolag. Fon
den placerar s.liledes efter hur insiders i 
en rad asiatiska länder placerar i sina 
egna bolags aktier och placeringarna 
sker uteslutande i noterade aktier med 
god likviditet. 

Till skillnad fr§n andra fonder som för
valtas efter matematiska modeller och 
ofta försöker göra m§nga affärer för att 
utnyttja exempelvis trender, arbetar 
InsiderModellen för att göra f§, men rätt, 
placeringar. 

Vid utg.lingen av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 173 903 tkr vilket är en 
ökning med 66 538 tkr under .liret. Un
der §ret tecknades andelar för 595 872 
tkr och andelar inlöstes för 578 793 tkr. 
Arets resultat uppgick till 49 460 tkr. 

Aret i korthet 

Finanskrisen gjorde sig p.limind 2011 och 
Stockholmsbörsen summerade därför 
sjunkande kurser när .liret gick mot sitt 
slut . Av detta skäl var det m.linga som 

befarade att 2012 ocks.li skulle g§ en 
dyster utveckling till mötes. Inledningen 
p§ .liret blev dock allt annat än dystert 
och kurserna steg ordentligt till mitten 
av mars. Fr§n denna tidpunkt raderades 
§rets positiva inledning ut till mitten p§ 
sommaren . Kurserna klättrade därefter 
relativt ordentligt under det andra halv
§ret. Precis som under 2011 bestod de 
främsta orosmomenten under §ret av de 
statsfinansiella problemen i en rad län
der i eurozonen . 

De m§nga politiska debatterna i Grek
land och efterföljande kravallerna oroade 
m§nga placerare. Men konsekvenserna 
av de statsfinansiella problemen i Grek
land blev lindrigare än befarat. I nte hel
ler problem i flera andra euroländer p.li
verkade börsen nämnvärt, även om det 
stundtals verkade skakigt i det korta 
perspektivet. 

Även p§ den amerikanska kontinenten 
fanns det gott om orosmoln . I sista mi
nuten lyckades politikerna där komma 
överens med varandra om att skjuta det 
sk. budgetstupet, som innebar automa
tiska skattehöjningar, p.li framtiden . Det 
kom att lugna marknaderna n§got. 

Fondens värdeutveckling 

Utvecklingen för fonden under 2012 var 
+20,28 procent och fondens jämförelse
index, MSCI Asia ex Japan, hade en ut
veckling p§ + 12,97 procent. I figurerna 
nedan fra m g.lir värdeutvecklingen i 
svenska kronor för en placering p.li de 
marknader som fonden placerar i. Det 
var överlag en mycket god börsutveckl
ing p.li de asiatiska aktiemarknaderna 
under 2012. Allra bäst värdeutveckling 
fann vi dock i Filippinerna där kurserna 
steg med 35 procent och sämst var ut
vecklingen i Malaysia som steg med mo
desta 4 procent. 
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Eftersom fonden handlas i svenska kro-
nor, men innehaven i de olika länderna 
innehas i den lokala valutan s~ p~verkar 
värdeutvecklingen 

o de enskilda valu-pa 
torna även fondens värdeutveckling i 
stor utsträckning. Under ~ret har den 
indiska rupien försvagats relativt mycket 
vilket tillsammans med en 
Hongkong-dollar har p~verkat 
ingen negativt. 

Göt eborg den 27 mars 2013 

Erik Liden 
Ansvarig förvaltare 

David Unver 
Förvaltare 
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Figur 1 
Värdeutveckfing pJ ett urval asiatiska marknader samt 
fonden och dess jämförelseindex. Alla index omriJknade till 
svenska kronor . 
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Värdeutveckling pJ ett urval asia tiska valutor. 
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Fondens utveckling 

Inside Asia redovisade en avkastning pil 
totalt +20,28 procent efter fast och pre
stationsbaserat arvode under 2012. 

Fondförmögenhet 

Vid utgilngen av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 173 903 tkr vilket är en 
ökning med 66 538 tkr under ilret. Un
der ilret tecknades andelar för 595 872 
tkr och andelar inlöstes för 578 793 tkr. 
Årets resultat uppgick till 49 460 tkr. 

Förvaltningskostnader 

Fonden erlade under ilret 7 888 tkr i 
förvaltningsarvode till fondbolaget. Av 
detta arvode var 3 413 tkr prestations
baserat arvode och 4 475 tkr fast ar
vode. Inside Asia erlade under ilret 1 
853 tkr i courtage och clearingavgifter. 

Fondbestämmelser 

Under ilret har följande ändringar skett i 
fondbestämmelserna: fondens namn 
ändrades friln Scientia Asien till Inside 
Asia; möjlighet att lämna utdelning av
skaffades och lägsta belopp för första 
köptillfället sänktes friln 25 000 kr till 
5 000 kr. 

Utdelning 

Ingen utdelning lämnades under ilret. 

Kommunikation med andelsägarna 

Andelsägarna erhilller varje ilr en ilrsbe
rättelse och en halvilrsrapport där fon
dens utveckling redovisas . Dessutom 
skickas milnadsvis saldobesked till an
delsägarna . Andelsvärdet, den sk. NAV
kursen publiceras i tidningar och via 
olika kursleverantörer. Det gilr även att 
följa fondens kursutveckling pil fondbo
lagets hemsida, www.scientia.se. Alla 
rapporter finns att tillgil pil hemsidan 
tillsammans med milnadsrapporterna. 

Övrigt 

Finansiella instrument som ingilr i fon
den värderas till marknadsvärde. För att 
bestämma värdet pil marknadsnoterade 
instrument används i normalfallet sen
aste betalkurs (samma dag) . Om betal
kurs inte föreligger sker värdering till 
senast noterade köpkurs (även om 
denna noterats milnga dagar tidigare) . 
Om senast noterade betalkurs eller köp
kurs inte framstilr som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet pil objek
tiva grunder. Tidpunkten för värderingen 
av investeringarna i Inside Asia som 
utgörs av investeringar i aktier noterade 
pil de asiatiska aktiemarknaderna är per 
respektive aktiemarknads stängnings
kurser 2012 och i valutor per klockan 
17:00 svensk tid den 28 december. 

Fondens omsättningshastighet omräknat 
till ilrstakt uppgick till 2,08 gilnger. 
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Nyckeltal sedan fondstart (15 sep 2011) 

Avkastnin sanal s i rocent 
Andel positiva månader 
Genomsnittlig månadsavkastning 
Bästa månaden 
Sämsta månaden 

Månadsavkastning och övriga nyckeltal 
Avkastnin i rocent efter arvoden 
Januari 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
SepterrlJer* 
Oktober 
November 
December 

* fr~n fondstart 15 septerrlJer 2011 
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2012 2011 * Fr. start 

20,28% -2,41% 

58,33% 
1,55% 

11,37% 
-294% 

11,37% 
0,43% 

-1,35% 
2,80% 

-2,94% 
-1,26% 
-0,18% 
-1,03% 
5,65% 
0,00% 
5,71% 
0,29% 

50,00% 
-0,70% 
5,94% 

-488% 

-4,15% 
5,94% 

-4,88% 
1,03% 

56,25% 
1,04% 

11,37% 
-488% 



Balansräkning 

Balansråkning kr Not 2012-12-31 2011-12-31 

Tillgångar 
Överl§tbara värdepapper 1 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 

Bankmedel och övriga likvida medel 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa tillgångar 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Fondförmögenhet 

Not 1 
Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrurrent 

Not 2 
Upplupen ränta 
Ukvider p~ väg 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not 3 
Förvaltningsa rvode 
Ukvider på väg 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

l 
2 

3 

171 909 232 101 897 523 
171909232 101897523 

171909232 101897523 

2 676 665 23 082 542 
48731 28 051 585 

174634629 153031650 

-731 823 -45667 159 
-731823 - 45667159 

173902806 107364491 

48731 495 
28 051 090 

48731 28051585 

- 731 823 -128 790 
-45 538 369 

-731823 -45667159 

ÄRS8ERÄTTELSE 2012 I 9 



Resultaträkning 

Resultaträkning kr Not 2012-12-31 2011-12-31 

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring p~ överlåtbara värdepapper 
Värdeförändring övriga derivatinstrurrent 
Värdeförändring fondandelar 
Utdelningar 
Valutakursvinst - och förluster netto 
Ränteintäkter 
Övri a intäkter 
Summa Intäkter och värdeförändrin 

Kostnader 
Förvaltningskostnad 

Ersättning till bolaget som driver Fondverksarrtleten 
Ersättning till förvaringsinstitut 

Räntekostnader 

4 
5 
6 

Övri a kostnader 7 
Summa kostnader 

1 Arets resultat 

Not 4 
Realisationsvinster överlåtbara värdepapper 
Realisationsförluster överlåtbara värdepapper 
Orealiserad vinst/ förlust överlåtbara värdepapper 
Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper 

NotS 
Realisationsvinster övriga derivatinstrulTEnt 
RealisationsFörluster övriga derivatinstrulTEnt 
Summa värdeförändring övriga derivatinstrument 

Not 6 
Realisationsvinster fondandelar 
Realisationsförluster Fondandelar 
Summa värdeförändring fondandelar 

Not 7 
Transaktionskostnader 
Kapitalskatt INR 
Öresavrundning 
Summa övriga kostnader 
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60802643 
34549 

-582324 
3 637 491 

-3325551 
134618 

5 
60701430 

-7887637 
-337 220 

-85 215 
- 2931178 

-11 241250 

49460180 

61 203 407 
-25879677 
25478913 

60802643 

34584 
- 35 

34549 

3541460 
-4 123 783 
-582324 

-1852723 
-1078455 

-2931178 

-588645 

262354 
-979 116 

23971 
O 

-1281435 

- 1059370 
-40 469 
- 11 007 

- 2 
- 1110847 

-23922821 

3494173 
- 3931604 

- 151 213 
- 588645 

o 

o 

-2 
- 2 



Not 1 Innehav per 31/12 2012 (kr) 

:1ii·..:M2WRi:n·j i , "" ... ,,4 .. , ' .'M;:;H·! 118'",,1,1414 Wa.S'iQ.' .;,:.lii4, i 

';; ,gl:tii4HW',:!,,;g,ii.iiH·i M!!iii.!i !iMN 
Adan; Enterprises 148636 271,351NR 40332379 4788835 2,75 
Amorepacific COrp 221 1214000 KRW 268294000 1 630314 0,94 
Armrepacific Groap 1335 467500 KRW 524112 SOO 3792 478 2,18 
Ayala Land Preferred Non tradable sM 331666 O PHP ° ° 0,00 
Blocon ltd 697BO 286,81NR 20012904 2376217 1,37 
CheH Jedang Corp 3855 118500 KRW 456817 SOO 2775895 1,60 
[lalog Group 342086 2,4 MYR 821006 1 746572 1,00 
Doosan 5238 129000 KRW 675702000 4105967 2,36 
E- Mart Ca Ltd 1 461 238000 KRW 347718000 2 112941 1,22 
Financial Techno Ltd 9477 1129,85INR 10707588 1271358 0,73 
GS Hdg Corp 12669 72000 KRW 912 168 000 5542875 3,19 
Galaxy Entertainment G"oup ltd 194911 30,35 HKD 5915549 4965043 2,86 
Garruda Bhd 239855 3,64 MYR 873072 1857334 1,07 
Gitanjali Gem;; Ltd 36738 531,65 INR 19531758 2319089 1,33 
Glballogistle Properties 232 117 2,78 sm 645285 3436652 ',98 
Hankook Tire Co Ltd (New) 15050 47000 KRW 707350000 4298279 2,47 
Hopewell Helg 240008 33,25 HKD 7980266 6698004 3,85 
Hutehison Wharrpoa 21899 80,9 HKO 1 771 629 1486965 0,86 
Hvosung COrp 4410 73600 KRW 324575000 1972 317 1,13 
Hyunda i Department Store 1244 159000 KRW 197796000 1201 926 0,69 
Hvundai Marine & Fire Insurnnee 6162 33300 KRW 205 194 600 1246884 0,72 
Hy undai Mobis 2206 288000 KRW 535328000 3860531 2,22 
Hvunda i Motor 3555 218500 KRW 776757500 4720 101 2,71 
Hyundai Steel Corrpany 3553 87800 KRW 311 953 400 1895614 1,09 
IRB Infr. Developers 109675 127,751NR 14010981 1663583 0,96 
Indiabulls Financial Se rvice 64 321 273,451NR 17 588 577 2088367 1,20 
Ke ppel Corp ltd 22485 11 sm 247346 1317312 0,76 
!(ja Motors Corp 2698 56500 KRW 152 437000 926298 0,53 
Korea Kurmo PetrocherTical 1920 130500 KRW 250560 000 1522 551 0,88 
Ko rea 2ine CO 662 405000 KRW 268 110 000 1629 196 O," 
Kotak Mahlndrn Bank 57 157 650,051NR 37 154908 4411 560 2,» 
LG Corp 5586 65200 KRW 364 207 200 2 213 139 1,27 
L5 Corp 3521 94300 KRW 332030300 2017613 1,16 
lockLoc k Co Ltd 9779 23150 KRW 226383850 l 375643 0,79 
lotte Shopping CO 2769 377000 KRW 1043913 000 6343 436 3,65 
NHN Corp 1219 227000 KRW 276713000 l 681 473 0,97 
Nexen Tire Corporntion 10702 16000 KRW 171232000 1040507 0,60 
Olam Inte rnationa l Rlghts 89515 O SGD ° 0,00 
Olam Intt 285991 1,555 SGO 444716 2358463 1,36 
Orion Corp 409 1099000 KRW 449491000 2731374 1,57 
Ove rsea Chinese Banking 36961 9,73 SGO 359631 1915316 1,10 
Perisal PetroieumTeknologl 428490 1,08 MYR 462769 984474 0,57 
Public Bank BlId 72 944 16,28 MYR l 187 528 2 526 294 1,45 
SJM Helg 426769 18 HKD 7681 842 6447530 3,71 
5arrsung Electrunics Co Ltd l 725 1522000 KRW 2625450000 15953795 9,17 
Shun Tak Hdg 490000 4,19 HKD 2053 100 1723210 0,99 
Sun Art ~tail 184 200 11,9 HKD 2 191 980 1 839775 1,06 
Sung Hung Kai Props, 74118 116,2 HKD 8612512 7228661 4,16 
Titan Industries Ltd 69844 284,3SINR 19860 141 2358079 1,36 
Top GIove Corp 210269 5,63 MYR l 183814 2518393 1,45 
United Overseas Bank 35863 19,81 sm 710 446 3783685 2,18 
Wemade Ent erta ln 3218 45900 KRW 147706200 897551 0,52 
Wheeloek And Co 224756 39 HKD 8765484 7357053 4,23 
Wlpro 117711 394,51NR 46 436990 5513661 3,17 
YTL Corp Bhd 631 518 1,9 MYR l 199884 2 552 579 1,47 
Yanlord Land Group 602378 1,52 sm 915615 4876369 2,80 

Summa : 171909232 98,85% 

, . 

,\ i 

Asia Inve ste ringskonto HKD 0,00 0,83932 HKD 0,00 
Mia Investeringskonto INR 0,00 0, 11873 1NR 0,00 
Asia Investe ringskonto KRW 0,00 0,00608 KRW 0,00 
Asia Investeringskonto MYR 0,00 2,12735 MYR 0,00 
Asia Investe ringskonto PHP 0,00 0,15843 PHP ° ° 0,00 
Asla lovestertflgskonto SEK 2576665,46 1,00000 SEK 2676665 2676565 1,54 
Asia Investeringskont o sm 0,00 5,32579 sm ° ° 0,00 
Asill lnvestertflgskoot o USD 0,00 6,50545 USD ° ° 0,00 
Upplupen rtlnta SEK 48731,31 1,00000 SEK 48731 48731 0,03 
Upplupen övertrnssr3nta 5EK -0,01 1,000005EK ° ° 0,00 
Upplupet förva ltningsarvode -731822,80 1,00000 SEK -731823 -731823 -0,42 

Summill : 1993574 1,15% 

MmM,go'*i,ig·mroUiJ.iiiJ U(!.Fj:i,i, ""1IJllii2i 
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· . 
Ovrig information 

Övri information 

Förändring av fondförmögenheten (tkr) 
Ing~ende fondförmögenhet 

Andelsutgivning 
AndelSinlösen 
Utdelning 
Ärets resutat 

Total fondförrrK)genhet vid årets slut 

Andelsvärde 
Antal utestående andelar 
Andelsvärde, kr 
Utdelning per andel, kr 

Andelsägares kostnader 
Investering per årets början 
Värdeförändring före kostnader 
Kostnader 

Fast arvode 
Prestationsbaserat arvode 
Övriga kostnader 

Kostnader totalt 
Värdeförändring efter kostnader 
Marknadsvärde per årets sista NAV 

Kostnader 
Transaktionskostnader (tkr) 
Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 
Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförrrogenhet 
Försäljnings- och inlösenavgifter 

Not 1 
1,50 procent per år. Debiteras dagligen. 

Not 2 
20 procent av den avkastning som överstiger fondens 
tidigare högsta andelsvärde uppräknat med avkastningen 
för MSCI Asia ex Japan. 

Not 3 
Courtage samt clearingavgifter till extema rmtparter. 

Not 4 
Avser kostnad orrräknad till årstakt för 2011. 2011 års 
kostnad frSn fondstart den 15 september oktober uppgick 
till 0,92%. 
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Not 

1 
2 
3 

4 

2012 2011 
107364 O 
595872 110 063 

-578793 - 306 
O O 

49460 - 2392 
173903 107365 

1480586 1 099 892 
117,378970 97,588451 

O O 

kr 
10000 10 000 
2455 - 150 

-167 -43 
-100 -47 
-159 -1 
-427 -91 

2028 - 241 
12028 9759 

1853 354 
O O 

3,95% 3,14% 
0,00% 0,00% 



Redovisn i ngspri nei per 

Ärsberättelsen har upprättats i enlighet 
med lagen (2004 :46) om investerings
fonder och Finansinspektionens före
skrifter om investeringsfonder samt föl
jer Fondbolagens Förenings rekommen
dationer i tillämpliga delar. Finansiella 
instrument som ingilr i fonden skall vär
deras till marknadsvärde . För att be
stämma värdet pil marknadsnoterade 
instrument används i normalfallet sen
aste betalkurs (samma dag) . Om betal
kurs inte föreligger sker vä rdering till 

senast noterade köpkurs (även om 
denna noterats milnga dagar tidigare) . 
Om senast noterade betalkurs eller köp
kurs inte framstilr som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet pil objek
t iva grunder. 

Tidpunkten för värderingen av investe
ringarna i Inside Asia är per senast be
tald kurs under 2012 och valutor till 
vilka kurserna omräknas per klockan 
17 :00 svensk tid den 28 december. 

Göteborg den 27 mars 2013 

Göran Axeheim 

Scientia Fu Management AB 

Eri Liden 
Verkställande direkt 
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Revisionsberättelse 
Till andelsägarna i Inside Asia, org.nr 515602'4704 

Rapport om årsberättelsen 

Jag har i egenskap av revisor i Scientia Fund Management 
AB, organisationsnummer 556739,2849, utfört en revision 
av årsberättelsen för Inside Asia år 2012. 

FondboJaqets ansvar för årsberättelsen 

Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och 
för att lagen om investeringsfonder och Finansinspek' 
tionens 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 fe laktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen på grund' 
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför rev is ionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter . 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn vä ljer 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 risk
bedömning 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 omständ igheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fond
bOlagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har anvä nts och av rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsberättelsen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är til lräck
liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Enligt min uppfattning har årsberättelsen i allt väsent ligt 
upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om invester ingsfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsberättelsen har jag även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av Inside Asia för år 
2012. 

Fondbolaqefs ansvar 

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

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med r imlig säkerhet uttala mig om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag 
utöver min revision av årsberättelsen granskat väsentl iga 
beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna 
bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
invest er i ngsfonder . 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Fondbolaget har enligt min bedömn ing inte handlat i strid 
med lagen om investeringsfonder eller fondbestäm
melserna . 

Göteborg den 8 april 2013 


